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Apresentação

O objetivo deste trabalho é organizar, de maneira sistemática, julgados 
e trechos de doutrina que embasem teses criminais úteis para a prática diá-
ria da Promotoria Criminal, abordando tanto os temas mais comuns quan-
to os mais inusitados que podem vir a ser enfrentados no trabalho forense. 

O trabalho tem como objetivo primordial auxiliar o(a) Promotor(a) 
de Justiça, com o fim de fazer com que o(a) profissional economize tem-
po, sendo uma primeira fonte de pesquisa quando se deparar com alguma 
questão controversa ou for levantada eventual tese defensiva.

A compilação serve como um norte, sendo certo que as peculiarida-
des do caso concreto podem indicar que o mais justo, juridicamente ade-
quado e socialmente produtivo, em determinado caso, seja, justamente, não 
seguir as orientações compiladas, mesmo quando embasadas em jurispru-
dência dos Tribunais Superiores. 

De todo o modo, quando o entendimento do(a) Promotor(a) de Jus-
tiça, com base nas peculiaridades do caso, no interesse público e na sua in-
dependência funcional, estiver de acordo com o posicionamento das teses, 
essas podem ser usadas como argumento de autoridade na redação de ma-
nifestações processuais. 

Da mesma forma, em caso de dúvida, as teses podem ser um parâ-
metro para uma tomada embasada de posição ou mesmo para o estudo do 
posicionamento já existente sobre determinada questão jurídica.

Destaco que procurei não ater a compilação feita à minha opinião, 
havendo teses, inclusive, com as quais não concordo. Preferi, na verdade, 
fazer uma compliação o mais abrangente possível, apenas não incluindo al-
gumas teses mais polêmicas ou muito minoritárias.

Da mesma forma, a presente compilação não reflete, necessariamen-
te, o entendimento oficial do Ministério Público de São Paulo, instituição a 
qual tenho a honra de integrar. Para aferir o entedimento institucional do 
Ministério Público de São Paulo em questões criminais, recomenda-se a 
consulta das teses do Setor de Recursos Especiais e Extraordinários Crimi-
nais e as decisões da Procuradoria Geral de Justiça nos incidentes do arti-
go 28 do Código de Processo Penal. 

Ademais, ressalvo que esse trabalho não tem nenhuma pretensão de 
completude e definitividade, sendo certo que diversas teses podem vir a ser 
acrescidas e as existentes podem vir a ser aprimoradas ou mesmo excluídas. 



Para tanto, serão valiosas e bem vindas eventuais sugestões e contribuições 
para uma futura versão atualizada e expandida, que poderão ser enviadas 
para o email fernandoanjos@mpsp.mp.br

Em suma, espero que o trabalho possa ser útil a todos os colegas que 
atuam na área penal, área mais típica de atuação do Promotor de Justiça. 
Guiemo-nos pelas palavras de ROBERTO LYRA que proclama que “em todo 
o mundo, pois, o Promotor Público é o intérprete dos interesses gerais na 
punição dos criminosos e o responsável direto pela eficácia, pela legalida-
de e pela humanidade dessa missão.” (Teoria e Prática da Promotoria Públi-
ca. 2ªed. SAFE: Porto Alegre, 1989, p.57)

Gostaria de agradecer ao distinguidos analistas jurídicos atuantes em 
Mauá, sobretudo Sidney Filiphe Furlaneto Levorato, pela grande ajuda na 
pesquisa de jurisprudência, de modo que faço públicos os meus mais sin-
ceros agradecimentos.

Agradeço, também, a amizade, leitura, sugestões e incentivo para pu-
blicação dos ilustríssimos colegas, Doutores Manuela Schreiber Silva e Sou-
sa, Renato Kim Barbosa e Alexandre Rocha Almeida de Moraes. 

Sou grato também à Associação Paulista do Ministério Público pelo 
esmero na publicação.

Por fim, agradeço ao Professor Alexandre Rocha Almeida de Mo-
raes pelo generoso e instigante prefácio, que constitui verdadeiro plano de 
atuação futura do Ministério Público, fruto de um dos mais destacados ex-
poentes da nova geração do Ministério Público nacional.

Janeiro de 2018

FERNANDO VERNICE DOS ANJOS
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo

Mestre e Doutorando em Direito Penal pela Universidade de São Paulo
Professor de Direito Penal



Prefácio

Foi com imensa satisfação que recebi e aceitei o convite para apresentar 
essa relevante coletânea sistematizada de julgados e trechos de doutrina elabo-
rado pelo brilhante colega Fernando Vernice dos Anjos.

A publicação demonstra a profunda pesquisa desse professor com sólida 
vivência acadêmica e que pode fomentar um indispensável debate para cons-
trução de teses institucionais, ainda que apresente entendimentos que, a prin-
cípio, não se coadunem com os entendimentos já praticados na Instituição.

O trabalho, muito mais do que otimizar e facilitar a vida dos promoto-
res e procuradores de justiça, permite - nessa transição de um modelo de po-
lítica criminal de precedentes vinculantes - criar estratégias para definição das 
teses prioritárias do Ministério Público brasileiro.

Com efeito, já dissemos que o Ministério Público precisa e deve discutir, 
para efetivar sua conformação ao perfil pensado pelo constituinte, sua própria 
Política Criminal que inclua necessariamente: a) sua participação na Política 
Criminal através da concepção de uma ciência penal total; b) a construção de 
uma Política Criminal própria que discuta o trato da segurança pública como 
bem difuso que merece ser protegido, traçando estratégias para tanto; c) a cons-
trução de uma doutrina institucional de investigação criminal e de controle ex-
terno da atividade policial, assim como a fixação de parâmetros que permitam 
aferir sua eficiência e desempenho na diminuição das taxas de criminalidade, 
modificando-se, pois, toda sua estruturação de fiscalização e prestação de con-
tas; d) a atuação, a partir da implementação de laboratórios de jurimetria, sob 
a forma de agências que, além de corpo técnico – analistas de dados, peritos 
etc – seja criada e pensada de acordo com as disfunções sociais e não simples-
mente por critérios territoriais.

Concomitantemente, diante do advento da Lei nº 13.105, de 16 de mar-
ço de 2015 (NCPC), evidenciou-se uma clara tendência do legislador na busca 
dos precedentes vinculantes buscando garantir mais segurança jurídica e coe-
rência ao sistema de justiça e ao ordenamento jurídico brasileiro. 

De acordo com o art. 926 do novo Código de Processo Civil, “os tribunais 
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 

O artigo 927 impõe ao Poder Judiciário brasileiro o dever de observar as 
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitu-
cionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de 
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julga-



mento de recursos extraordinário e especial repetitivos, os enunciados das sú-
mulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e a orientação do plenário 
ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Aliás, respeitando o princípio republicano, preceitua, em seu §2º, que a 
“alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento 
de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participa-
ção de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão 
da tese”, medida essa que já faz parte, há tempos, da atuação do Ministério Pú-
blico brasileiro: a interlocução com a sociedade por meio de audiências públicas.

Em suma, é razoável a ilação de que a intenção do legislador brasileiro 
em aproveitar os fundamentos do common law e do stare decisis, com o objeti-
vo de privilegiar a busca pela uniformização e estabilização da jurisprudência e 
garantir a efetividade do processo, notadamente das garantias constitucionais.

Com a mudança cultural de precedentes vinculantes, estar-se-á exigin-
do, tal qual defendemos, maior racionalidade, eis que a existência de preceden-
tes obrigatórios pressupõe, simultaneamente, a atividade constitutiva do legis-
lador e a atividade declaratória do julgador.

Assim, dentre outras relevantes preocupações já apontadas, é premente 
que o Ministério Público trace estratégias para agir e institucionalizar as teses 
institucionais condizentes com sua razão de existir e com as causas que defende.

Nada mais propício, portanto, que um trabalho de fôlego como este para 
fomentar o debate e iniciar essa jornada.

Vale ressaltar, ademais, que a independência funcional não constitui um 
privilégio pessoal, mas prerrogativa indissociável do dever funcional, para cuja 
realização se preordena.

Para uma atuação que se coaduna com sua feição democrática – eficiente 
e transparente na defesa dos interesses das vítimas e interesses sociais decorren-
tes da prática de crimes, é fundamental praticarmos a ideia de interdependência 
funcional: a partir de uma ampla e democrática construção de teses, agir con-
ciliando a ideia de independência com a o princípio da unidade.

A jornada não é simples, mas é urgente. 
O passo inicial para esse debate foi dado a partir dessa relevante obra 

de Fernando Vernice dos Anjos, sabiamente incentivada por nossa APMP.

ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE MORAES
Promotor de Justiça

Mestre e Doutor em Direito Penal pela PUC-SP
Professor de Direito Penal 

Coordenador a Pós-Graduação em Direito Penal da ESMP
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1 - Investigação e provas (Teses Gerais)

Possibilidade de investigação pelo MP
Poderes de investigação do Ministério Público. Os arts. 5º, LIV e LV; 129, III e 
VIII; e 144, IV, § 4º, da CF não tornam a investigação criminal exclusividade da 
polícia nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em 
repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de compe-
tência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investiga-
ções de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem 
a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observa-
das, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdi-
ção e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nos-
so País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, 
XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade — sempre presente no Esta-
do Democrático de Direito — do permanente controle jurisdicional dos atos, ne-
cessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros 
dessa instituição”. (STF. RE 593.727, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 14-5-
2015, P, DJE de 8-9-2015, rg.)

Possibilidade do MP investigar notícia anônima de  crime,  contanto 
que faça diligências prévias
Informativo nº 855 do STF: 2ª Turma. Instauração de investigação criminal e de-
terminação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima. A Se-
gunda Turma denegou a ordem em "habeas corpus" em que se pretendia o reco-
nhecimento da ilegalidade de ação penal e de interceptações telefônicas iniciadas 
a partir de denúncias anônimas. No caso, o Ministério Público estadual, após re-
ceber diversas denúncias anônimas de prática de crimes e seus possíveis autores, 
procedeu a investigações preliminares, com a oitiva informal de testemunhas. 
Diante da verossimilhança das alegações, instaurou procedimento de investiga-
ção no qual foi requerida quebra do sigilo telefônico dos envolvidos.  Por essa ra-
zão, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação cri-
minosa e corrupção ativa (duas vezes), previstos nos arts. 288 e 333 do CP, e de 
fraude à licitação (cinco vezes), previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. Os impe-
trantes sustentavam que, por terem sido iniciadas a partir de denúncias anôni-
mas — sem a comprovação da realização de diligências preliminares nos autos 
—, as investigações preliminares (portaria e procedimento investigativo criminal) 
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e o procedimento relativo às interceptações telefônicas deveriam ser declarados nu-
los. Alegavam, ainda, que as interceptações telefônicas não teriam atendido às re-
gras e condições estabelecidas pela Lei 9.296/1996. A Turma rememorou entendi-
mento do STF no sentido de que a denúncia anônima é válida, quando as investi-
gações se valem de outras diligências para apurar a “delatio criminis”. Asseverou 
que a necessidade das interceptações telefônicas foi devidamente demonstrada pelo 
juiz natural da causa, bem como que havia indícios suficientes de autoria de crimes 
punidos com reclusão, conforme exigido pelo art. 2º da Lei 9.296/1996. Quanto às 
prorrogações das interceptações telefônicas, ponderou que a Corte tem admitido a 
razoável dilação dessas medidas, desde que respeitado o prazo de quinze dias en-
tre cada uma das diligências, o que não caracteriza desrespeito ao art. 5º da Lei 
9.296/1996.  Ressaltou, por fim, que o indeferimento de diligências pelo magistra-
do de primeiro grau não configura cerceamento de defesa. Afinal, o art. 400, § 1º, 
do CPP (§ 1º “As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz in-
deferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”) prevê a possi-
bilidade de o juiz indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou pro-
telatórias, sem que isso implique nulidade da respectiva ação penal. Sustentou que 
a discussão sobre o acerto ou desacerto dessa decisão exigiria exame aprofundado 
dos fatos e provas da causa, o que não se mostra viável em “habeas corpus”, que 
não admite dilação probatória.  HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
j. 21.2.2017. (HC-133148)

(...) (a) os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que isoladamen-
te considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, eis que peças apó-
crifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais 
documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles 
próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extor-
são mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de 
crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materia-
lizem o crimen falsi, por exemplo); (b) nada impede, contudo, que o Poder Públi-
co provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, por exemplo), adote me-
didas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com 
prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude pe-
nal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela 
denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração 
da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse proce-
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dimento estatal em relação às peças apócrifas; e (c) o Ministério Público, de ou-
tro lado, independentemente da prévia instauração de inquérito policial, também 
pode formar a sua opinio delicti com apoio em outros elementos de convicção que 
evidenciem a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes 
de sua autoria, desde que os dados informativos que dão suporte à acusação penal 
não tenham, como único fundamento causal, documentos ou escritos anônimos. 
(STF. Inq 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, voto do Min. Celso de Mello, j. 11-5-
2005, P, DJ de 11-11-2005.)

Informativo nº 483 do STJ: Conforme os autos, por meio de e-mail anônimo enca-
minhado à Ouvidoria-Geral do Ministério Público estadual, fiscais de renda e fun-
cionários de determinada empresa estariam em conluio para obter informações de 
livros fiscais, reduzindo ou suprimindo tributos estaduais e obrigações acessórias, 
causando lesão ao erário. Em decorrência desse fato, o MP determinou a realiza-
ção de diligências preliminares para a averiguação da veracidade do conteúdo da 
denúncia anônima. A Turma, reiterando jurisprudência assente no STJ, entendeu 
que, embora tais informações não sejam idôneas, por si só, a dar ensejo à instau-
ração de inquérito policial, muito menos de deflagração de ação penal, caso sejam 
corroboradas por outros elementos de prova, dão legitimidade ao início do proce-
dimento investigatório. Assim, no caso, não há nenhum impedimento para o pros-
seguimento da ação penal, muito menos qualquer ilicitude a contaminá-la, uma 
vez que o MP agiu em estrito cumprimento de suas funções. Ademais o Parquet, 
conforme entendimento da Quinta Turma deste Superior Tribunal, possui prerro-
gativa de instaurar procedimento administrativo de investigação e conduzir dili-
gências investigatórias (art. 129, VI, VII, VIII e IX, da CF; art. 8º, § 2º, I, II, IV, V 
e VII, da LC n. 75/1993 e art. 26 da Lei n. 8.625/1993). Aduziu ainda que, hodier-
namente, adotou-se o entendimento de que o MP possui legitimidade para proce-
der, diretamente, à colheita de elementos de convicção para subsidiar a propositura 
de ação penal, só lhe sendo vedada a presidência do inquérito, que compete à au-
toridade policial. Quanto à agravante do art. 12, II, da Lei n. 8.137/1990, não se 
deve aplicá-la ao caso, pois o próprio artigo restringe seu âmbito de incidência ao 
delito previsto nos arts. 1º, 2º, 4º, 5º e 7º da referida lei, excluindo expressamente 
o art. 3º da sua abrangência. Como no caso a imputação é a funcionário público, 
haveria bis in idem na imposição da mencionada agravante a fato que constitui 
elemento de crime funcional previsto no art. 3º, II, da Lei n. 8.137/1990. Preceden-
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tes citados: HC 159.466-ES, DJe 17/5/2010, e RHC 21.482-RS, DJe 12/4/2010. 
RHC 24.472-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15/9/2011.

Informativo nº 478 do STJ: No habeas corpus, sustenta a impetração a nulidade 
da ação penal, alegando que tanto a denúncia quanto a condenação basearam-
-se exclusivamente em dados colhidos em correspondência apócrifa, ou seja, de-
núncia anônima mediante e-mail e, por isso, ela deveria ser considerada prova 
ilícita. No entanto, segundo o Min. Relator, ao contrário do que afirma a impe-
tração, os autos demonstram que o Ministério Público Federal, legitimado para 
averiguar a regularidade dos contratos administrativos denunciados, somente 
formou sua opinio delicti depois de verificar a existência de elementos mínimos 
e colher, de forma idônea, todos os dados informativos, para então determinar a 
instauração da investigação criminal. Por outro lado, a condenação da paciente 
por fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993) fundou-se em acervo proba-
tório composto por depoimento de testemunhas e dos réus, informações presta-
das pela Superintendência do Incra, cópia do procedimento administrativo de li-
citação sob suspeita e outros documentos; todos comprovaram que somente uma 
empresa foi contactada para fornecer orçamento prévio, servindo de base para a 
elaboração de edital licitatório, e, depois, a mesma empresa foi vencedora, ape-
sar de não poder participar do certame por estar em dívida com a Receita Fede-
ral. Dessa forma, concluiu o Min. Relator que, pelos documentos constantes dos 
autos, não há, de plano, comprovação que possa evidenciar ser a exordial acusa-
tória ou a sentença condenatória embasadas apenas em denúncia anônima. As-
sim, até por ser inviável ampla dilação probatória em HC, não há como acatar 
a irresignação da impetração. Diante do exposto, a Turma denegou a ordem em 
consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral da República. Preceden-
tes citados: HC 44.649-SP, DJ 8/10/2007, e HC 93.421-RO, DJe 9/3/2009. HC 
191.797-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/6/2011.

O ônus da prova é de quem alega
“(...) A regra concernente ao onus probandi, ao encargo de provar, é regida pelo 
princípio actori incumbit probatio, vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor 
da tese levantada. Se o acusador afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe 
cabe, mesmo porque, enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumi-
damente inocente. Se este alega que a pretensa res furtiva era sua, compete-lhe a 
prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima de-
fesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...) Se ale-
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gar e não provar, a decepção também será sua (...)” (TOURINHO FILHO, Fer-
nando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. v. 1. 4ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 356).

Inquérito policial que foi arquivado em razão de  excludente de 
ilicitude pode ser desarquivado, e  ensejar ação penal, se  existentes 
novas provas
A decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, a pedido do Mi-
nistério Público e determinada por juiz competente, que reconhece que o fato apu-
rado está coberto por excludente de ilicitude, não afasta a ocorrência de crime 
quando surgirem novas provas, suficientes para justificar o desarquivamento do 
inquérito, como autoriza a Súmula 524/STF. (STF. HC 95.211, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, j. 10-3-2009, 1ª T, DJE de 22-8-2011.)

Informativo nº 796 do STF: 2ª Turma. O arquivamento de inquérito policial em 
razão do reconhecimento de excludente de ilicitude não faz coisa julgada mate-
rial. Esse o entendimento da Segunda Turma, que, em conclusão de julgamen-
to e por maioria, denegou a ordem em “habeas corpus” em que se pleiteava o re-
conhecimento da coisa julgada material e a extinção de ação penal. No caso, em 
razão da suposta prática do delito de homicídio tentado (CP, art. 121, § 2º, IV, 
c/c art. 14, II), foram instaurados dois inquéritos — um civil e um militar — em 
face do ora paciente e de corréus. O inquérito policial militar fora arquivado em 
21.10.1993, a pedido do Ministério Público, que entendera que os agentes teriam 
agido em estrito cumprimento de dever legal. Já no inquérito policial civil, o pa-
ciente fora denunciado em 23.12.1998 e, instruída a ação penal, condenado à 
pena de 10 anos de reclusão. O Colegiado, inicialmente, destacou que, à época 
em que proferida a decisão determinando o arquivamento do inquérito policial 
militar, a Justiça Castrense seria competente para processar e julgar o paciente 
pelo delito em questão, já que somente com o advento da Lei 9.299/1996 teria 
sido deslocado o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civis para o tri-
bunal do júri. Por outro lado, consoante o Enunciado 524 da Súmula do STF, de-
cisão proferida por juiz competente, em que tivesse sido determinado o arquiva-
mento de inquérito a pedido do Ministério Público, em virtude de o fato apurado 
estar coberto por causa excludente de ilicitude, não obstaria o desarquivamento 
quando surgissem novas provas, reiterado o que decidido no HC 95.211/ES (DJe 
de 22.8.2011). A decisão da Justiça Militar, na hipótese em comento, não afasta-
ra o fato típico ocorrido, mas sim sua ilicitude, em razão do estrito cumprimento 



Teses Criminais para o Ministério Público

18

do dever legal, que o Ministério Público entendera provado a partir dos elemen-
tos de prova de que dispunha até então. Nesse diapasão, o eventual surgimento 
de novos elementos de convicção teria o condão de impulsionar a reabertura do 
inquérito na justiça comum, a teor do art. 18 do CPP (“Depois de ordenado o ar-
quivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a de-
núncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras pro-
vas tiver notícia”). Na espécie, a simples leitura das provas constantes dos autos 
apontaria uma nova versão para os fatos delituosos, em consequência do prosse-
guimento das investigações na justiça comum, não havendo impedimento legal 
para a propositura da nova ação penal contra o paciente naquela seara. Vencido 
o Ministro Teori Zavascki (relator), que entendia estar configurada a coisa julga-
da material. (HC 125101/SP, Rel. orig. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ o acórdão 
Min. Dias Toffoli, j. 25.8.2015.) 

Validade do depoimento de policiais que participaram das 
 diligências ou da prisão
Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregulari-
dade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em fla-
grante serem ouvidos como testemunha. (STF. RHC 108.586, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011.)

Possibilidade de laudo pericial durante inquérito sem  quesitos 
da defesa
A determinação de elaboração de laudo pericial na fase do inquérito, sem pré-
vio oferecimento de quesitos pela defesa, não ofende o princípio da ampla defe-
sa. Posterior juntada e oportunidade de manifestação da defesa e oferecimento 
de quesitos. (STF. AI 658.050 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12-4-2011, 2ª 
T, DJE de 29-4-2011.)

Indícios são aptos a basear condenação
Processo penal. Presunção hominis. Possibilidade. Indícios. Aptidão para lastre-
ar decreto condenatório. Sistema do livre convencimento motivado. (...) O julga-
dor pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento 
do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experi-
ências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qua-
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lificação penal da conduta. (STF. HC 103.118, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20-3-2012, 
1ª T, DJE de 16-4-2012.)

“indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credi-
bilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quan-
do excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (MIRABETE, Júlio Fabbri-
ni. Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.318)

“Como a indução é um processo lógico de raciocínio, e é prestigiada pela própria 
lei, os indícios devem ser levados na devida conta tanto na fase pré-processual 
como até mesmo no curso da instrução criminal, se concludentes e harmônicos 
com os demais elementos da instrução. Em certos casos, aliás, os indícios são até 
mesmo os únicos  meios possíveis de provas, como nos crimes cometidos às ocul-
tas, como nos de corrupção; ademais, há também inúmeros crimes que não dei-
xam vestígios materiais nem provas diretas.” (MAZZILLI, Hugo Nigro. Indício 
é prova. In: http://midia.apmp.com.br/arquivos/pdf/artigos/2016_indiciopro-
va.pdf, acesso em 09 de junho de 2017)

Valor da delação do corréu
“A delação do co-réu tem induvidoso valor probatório quando se oferece como 
um dos elementos do conjunto da prova em que se funda o decreto condenatório” 
(STJ. Ac. nº HC 16.774, 6ª T, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 03-12-2001)

Incapacidade civil não acarreta, por si só, à  inimputabilidade penal
A circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento men-
tal incompleto ou retardado (critério biológico) pode até justificar a incapacida-
de civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado penalmente inimpu-
tável. É indispensável que seja verificado se o réu, ao tempo da ação ou da omis-
são, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de deter-
minar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). (...) A marcha 
processual deve seguir normalmente em caso de dúvida sobre a integridade men-
tal do acusado, para que, durante a instrução dos autos, seja instaurado o inci-
dente de insanidade mental, que irá subsidiar o juiz na decisão sobre a culpabi-
lidade ou não do réu. (STF. HC 101.930, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27-4-2010, 
1ª T, DJE de 14-5-2010.)



Teses Criminais para o Ministério Público

20

Possibilidade de aproveitamento na persecução penal dos dados 
bancários/fiscais fornecidos pelo  contribuinte à  administração 
tributária
Informativo nº 577 do STJ: Os dados bancários entregues à autoridade fiscal 
pela sociedade empresária fiscalizada, após regular intimação e independen-
temente de prévia autorização judicial, podem ser utilizados para subsidiar 
a instauração de inquérito policial para apurar suposta prática de crime con-
tra a ordem tributária. De fato, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 
1.134.665-SP (DJe 18/12/2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, con-
solidou o entendimento de que a quebra do sigilo bancário sem prévia autori-
zação judicial para fins de constituição de crédito tributário é autorizada pela 
Lei n. 8.021/1990 e pela LC n. 105/2001, normas procedimentais cuja aplica-
ção é imediata. Contudo, conquanto atualmente o STJ admita o intercâmbio 
de informações entre as instituições financeiras e a autoridade fiscal para fins 
de constituição de crédito tributário, o certo é que tal entendimento não se es-
tende à utilização de tais dados para que seja deflagrada a persecução penal. 
Isso porque, como é cediço, o sigilo bancário é garantido no art. 5º da CF, e para 
que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determi-
nação constitucional, precisa ser fundamentada (art. 93, IX). Na hipótese, to-
davia, consta do termo de constatação, retenção e intimação, firmado por au-
ditor fiscal da Receita Federal, que a sociedade empresária apresentou diversas 
notas fiscais e cópias dos extratos bancários das contas por ela movimentadas 
após ser regularmente intimada. (STJ. RHC 66.520-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 
j. 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 

Possibilidade de uso de elementos do inquérito para  influenciar 
a decisão da causa
 (...) Como se constata da r. sentença condenatória, o magistrado não se baseou 
exclusivamente em depoimentos colhidos no inquérito policial, mas, também, nas 
declarações prestadas em juízo pela testemunha (...). Consoante já decidiu esta 
Suprema Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre 
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros 
indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 
AgR/MG, de minha relatoria, DJ de 28-10-2005). (STF. RHC 99.057, rel. min. El-
len Gracie, j. 6-10-2009, 2ª T, DJE de 6-11-2009). No mesmo sentido, STF. HC 
104.669, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 18-11-2010.
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Relevância da prova obtida na fase policial
"A prova policial só deve desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável 
de convicção, quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quan-
do desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em 
juízo através de regular instrução. Havendo, porém, prova produzida no contra-
ditório, ainda que menos consistente, pode e deve aquela ser considerada e cha-
mada para em conjunto com esta, compor quadro probante suficientemente ní-
tido e preciso (RJTERGS 150/143-3)." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de 
Processo Penal Interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p.89)

Validade da prova do inquérito não infirmada no  processo
Validade da prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por 
outros elementos colhidos na fase judicial. (STF. HC 82.622, Rel. Min. Carlos 
Velloso, j. 8-4-2003, 2ª T, DJ de 8-8-2003). No mesmo sentido, STF. HC 104.212, 
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 3-8-2010, 1ª T, DJE de 22-10-2010.

Dispensabilidade do inquérito para oferecimento da denúncia
(...) o CPP estabelece que o inquérito policial é dispensável, já que o Ministério 
Público pode embasar seu pedido em peças de informação que concretizem justa 
causa para a denúncia. (STF. RE 468.523, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1º-12-2009, 
2ª T, DJE de 19-2-2010). No mesmo sentido, STF. HC 96.617, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, j. 23-11-2010, 1ª T, DJE de 13-12-2010, STF. Inq 2.677, Rel. Min. 
Ayres Britto, j. 12-8-2010, P, DJE de 22-10-2010, STF. Inq 2.245, Rel. Min. Joa-
quim Barbosa, j. 28-8-2007, P, DJ de 9-11-2007.

Possibilidade do deferimento de medida cautelar  patrimonial 
de sequestro sem anterior intimação da defesa
Informativo nº 513 do STJ: Sexta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAU-
TELAR DE SEQUESTRO. DEFERIMENTO DO PEDIDO SEM PRÉVIA INTI-
MAÇÃO DA DEFESA. Não acarreta nulidade o deferimento de medida caute-
lar patrimonial de sequestro sem anterior intimação da defesa. Na hipótese de 
sequestro, o contraditório será diferido em prol da integridade do patrimônio e 
contra a sua eventual dissipação. Nesse caso, não se caracteriza qualquer cerce-
amento à defesa, que tem a oportunidade de impugnar a determinação judicial, 
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utilizando os meios recursais legais previstos para tanto. RMS 30.172, Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, j. 4/12/2012.

Possibilidade de membro do MP, sem qualquer  atribuição na ação 
penal instaurada, ser testemunha por ter  participado de diligência
Não se cuida, na espécie, de pretensão de inquirição, como testemunha, de mem-
bro do Ministério Público encarregado da persecução penal — circunstância 
essa que a jurisprudência, inclusive desta Suprema Corte, já esclareceu ser in-
compatível com a de acusador —, mas de procurador do Trabalho que, no âm-
bito de suas atribuições administrativas e civis, participou da força tarefa em 
que as irregularidades imputadas aos pacientes foram constatadas, sem qual-
quer ingerência ou atuação na formação da opinio delicti, assim como sem qual-
quer atribuição ou capacidade postulatória (CPP, art. 257, I) ou de custos legis 
(CPP, art. 257, II) na ação penal instaurada, não podendo ser aqui considera-
do parte na ação penal, o que obstaria o seu depoimento. Equipara-se a hipóte-
se à inquirição de agente policial presente às diligências e investigações, a qual, 
em sede processual penal, é tranquilamente admitida. (STF. HC 112.586, Rel. 
Min. Dias Toffoli, j. 22-5-2012, 1ª T, DJE de 21-8-2012.)

Desaparecido os vestígios em delitos materiais, de  conduta 
e  resultado, é possível comprovação da materialidade por 
 testemunhas
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, nos delitos materiais, de con-
duta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode 
suprir o auto de corpo de delito. (STF. HC 103.683, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 
9-11-2010, 1ª T, DJE de 25-11-2010.)

Possibilidade de substituição de testemunha não localizada
A recente Reforma Processual Penal alterou capítulos inteiros e inúmeros dispo-
sitivos do CPP. No contexto dessa reforma, a Lei 11.719/2008 deu nova redação 
a inúmeros artigos e revogou diretamente outros. Entre os dispositivos cujo texto 
foi alterado, encontra-se o art. 397, que previa a possibilidade de o juiz deferir a 
substituição de testemunha que não fosse localizada. A ausência de previsão es-
pecífica do CPP acerca do direito à substituição não pode ser interpretada como 
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“silêncio eloquente” do legislador. A busca por um provimento jurisdicional final 
justo e legítimo não pode ser fulminado pelo legislador, sob pena de o processo não 
alcançar sua finalidade de pacificação da lide. A prova testemunhal é uma das 
mais relevantes no processo penal. Por essa razão, o juiz pode convocar, de ofício, 
testemunhas que considere importantes para a formação do seu convencimento. 
Daí por que não se pode usurpar o direito da parte de, na eventualidade de não 
ser localizada uma das testemunhas que arrolou para comprovar suas alegações, 
substituí-la por outra que considere apta a colaborar com a instrução. É inadmis-
sível a interpretação de que a “vontade do legislador”, na Reforma Processual Pe-
nal, seria no sentido de impedir quaisquer substituições de testemunhas no curso 
da instrução, mesmo quando não localizada a que fora originalmente arrolada. 
Tal interpretação inviabilizaria uma prestação jurisdicional efetiva e justa, mais 
próxima possível da “verdade material”. Perfeitamente aplicável, à espécie, o art. 
408, III, do CPC, tendo em vista que a testemunha substituída não foi localizada 
em razão de mudança de endereço. O fato de a testemunha arrolada em substi-
tuição ser conhecida desde a época do oferecimento da denúncia não impede seu 
aproveitamento, quando houver oportunidade legal para tanto. No caso, não é 
possível vislumbrar fraude processual ou preclusão temporal para o arrolamento 
da testemunha substituta, tendo em vista que a testemunha que não foi encon-
trada existe e prestou depoimento na fase policial. Sua não localização no curso 
da instrução abre a possibilidade legal de sua substituição. (STF. AP 470 AgR-se-
gundo, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23-10-2008, DJE de 30-4-2009.)

Possibilidade de produção de prova testemunhal  antecipada 
 determinada com base em possível esquecimento de  detalhes 
dos fatos pelo decurso do tempo
Informativo nº 851 do STF: 2ª Turma. Produção antecipada de prova e pressu-
postos - 2 A Segunda Turma, em conclusão e por maioria, indeferiu a ordem em 
“habeas corpus” no qual se pretendia reconhecer a ilegalidade de audiência reali-
zada em ação penal em que o paciente figurou como réu. No caso, o paciente foi 
denunciado pela suposta prática de homicídio culposo na direção de veículo au-
tomotor, delito previsto no art. 302 da Lei 9.503/1997. Como estava foragido, foi 
citado por edital, com a consequente suspensão do processo (CPC/1973, art. 366). 
O juízo determinou, em seguida, a realização de audiência de produção antecipa-
da de prova. Na impetração, o réu alegava haver cerceamento de defesa em vir-
tude de, na mencionada audiência, a antecipação de prova ter como único fun-
damento o decurso do tempo  v. Informativo 844. A Turma entendeu que a an-
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tecipação da prova testemunhal configura medida necessária, pela gravidade do 
crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as teste-
munhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência 
do decurso do tempo. Afirmou que a antecipação da oitiva das testemunhas não 
revela nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Afinal, quando o proces-
so retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do 
réu, basta se proceder à nova inquirição. Portanto, segundo decisão da Turma, o 
magistrado de origem utilizou-se da prudência necessária, a fim de resguardar a 
produção probatória e, em última análise, o resultado prático do processo penal. 
Vencidos os ministros Ricardo Lewandowski (relator) e Dias Toffoli, que conce-
diam a ordem. Pontuavam não haver fundamento concreto a indicar a impres-
cindibilidade da produção antecipada de prova. HC 135386/DF, rel. orig. Min. 
Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 13.12.2016.

Possibilidade de antecipação da colheita da prova  testemunhal 
nas hipóteses em que as testemunhas são policiais
Informativo nº 549 do STJ: Pode ser deferida produção antecipada de prova tes-
temunhal – nos termos do art. 366 do CPP – sob o fundamento de que a medida 
revelar-se-ia necessária pelo fato de a testemunha exercer função de segurança pú-
blica. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da seguran-
ça pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo 
certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, 
seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sendo 
inviável a exigência de qualquer esforço intelectivo que ultrapasse a normalidade 
para que estes profissionais colaborem com a Justiça apenas quando o acusado 
se submeta ao contraditório deflagrado na ação penal. Esse é o tipo de situação 
que justifica a produção antecipada da prova testemunhal, pois além da proxi-
midade temporal com a ocorrência dos fatos proporcionar uma maior fidelidade 
das declarações, possibilita o registro oficial da versão dos fatos vivenciados pelo 
agente da segurança pública, o qual terá grande relevância para a garantia da 
ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica repute necessária a repetição do 
seu depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal. Precedente ci-
tado: HC 165.659-SP, Sexta Turma, DJe 26/8/2014. RHC 51.232-DF, Rel. Min. 
Jorge Mussi, j. 2/10/2014.  

Informativo nº 595 do STJ: Tratou-se de recurso ordinário em habeas corpus em 
que pretendeu o impetrante a declaração de nulidade da decisão que determinou 
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a produção antecipada de provas na forma do art. 366 do CPP, ante a ausência de 
fundamento concreto para a produção, incidindo ao caso a Súmula 455 do STJ. Do 
artigo anteriormente mencionado, pode-se concluir que, na hipótese de ser desco-
nhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, fica o Juiz autoriza-
do a determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, visan-
do justamente resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da pos-
sibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do prazo que o processo 
permanecerá suspenso. Se, de um lado, pondera-se que a produção antecipada de 
provas poderia representar prejuízo à ampla defesa, visto que não oportunizaria 
ao acusado o exercício da autodefesa, não se desconhece que, cuidando-se de pro-
va testemunhal, evidencia-se certa urgência em sua colheita, haja vista o possível 
esquecimento dos fatos pelos depoentes durante o período em que o processo per-
manece, por força da norma referida, sobrestado. Este Superior Tribunal firmou 
o entendimento segundo o qual o simples argumento de que as testemunhas pode-
riam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autorizaria, por si 
só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamen-
te, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito embora 
esse esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser utilizado como 
mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente deduzidos. Nesse sen-
tido, a súmula n. 455 do STJ: "A decisão que determina a produção antecipada de 
provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não 
a justificando unicamente o mero decurso do tempo". Contudo, o enunciado na 
súmula anteriormente mencionada deve ser interpretado criteriosamente. Tem-se 
que, a prova testemunhal é, se comparada a outros meios de prova, mais urgente, 
de maneira que a tardança em coletá-la compromete, definitivamente, a presta-
ção jurisdicional, com reflexos nos fins a que se destina a jurisdição penal. Ade-
mais, o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da seguran-
ça pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo 
certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, 
seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem 
que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado, caso a defesa 
técnica repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da retoma-
da do curso da ação penal. De mais a mais, não se pode olvidar que a realização 
antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser 
realizado na presença de defensor nomeado, o comparecimento eventual do réu 
– e a consequente retomada do curso processual – lhe permitirá requerer a pro-
dução das provas que julgar necessárias para sua defesa e, ante argumentos idô-
neos, poderá até mesmo lograr a repetição da prova produzida antecipadamen-
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te. RHC 64.086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogério 
Schietti Cruz, por maioria, j. 23/11/2016, DJe 09/12/2016.

Informações bancárias de ente da administração  pública não 
estão abrangidas pelo sigilo bancário, podendo ser  requisitadas 
pelo MP
Informativo nº 572 do STJ: Quinta Turma DIREITO PROCESSUAL PENAL. RE-
QUISIÇÃO PELO MP DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DE ENTE DA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não são nulas as provas obtidas por meio de requi-
sição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de prefei-
tura municipal para fins de apurar supostos crimes praticados por agentes públi-
cos contra a Administração Pública. É pacífico na doutrina pátria e na jurispru-
dência dos Tribunais Superiores que o sigilo bancário constitui espécie do direi-
to à intimidade/privacidade, consagrado no art. 5º, X e XII, da CF. No entanto, 
as contas públicas, ante os princípios da publicidade e da moralidade (art. 37 da 
CF), não possuem, em regra, proteção do direito à intimidade/privacidade e, em 
consequência, não são protegidas pelo sigilo bancário. Na verdade, a intimidade 
e a vida privada de que trata a Lei Maior referem-se à pessoa humana, aos indi-
víduos que compõem a sociedade e às pessoas jurídicas de direito privado, inapli-
cáveis tais conceitos aos entes públicos. Ademais, entendeu o STF que as “Ope-
rações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo si-
gilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as opera-
ções dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública ins-
culpidos no art. 37 da Constituição Federal” (MS 33.340-DF, Primeira Turma, 
DJe de 3/8/2015). Decisão monocrática citada: STJ, RCD no HC 301.719-CE, 
DJe 13/3/2015. (STJ. HC 308.493-CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 
20/10/2015, DJe 26/10/2015).

Possibilidade do compartilhamento de provas decorrentes de 
quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico em  investigação 
 criminal com inquérito civil público
Informativo nº 815 do STF: 1ª Turma. A Primeira Turma, em conclusão de julga-
mento e por maioria, deu provimento a agravo regimental em que se discutia a pos-
sibilidade de compartilhar provas colhidas em sede de investigação criminal com 
inquérito civil público, bem como outras ações decorrentes dos dados resultantes do 
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afastamento do sigilo financeiro e fiscal e dos alusivos à interceptação telefônica — v. 
Informativos 780 e 803. O Colegiado, ao assentar a viabilidade do compartilhamen-
to de provas, reiterou o que decidido no Inq 2.424 QO-QO/RJ (DJe de 24.8.2007) e 
na Pet 3.683 QO/MG (DJe de 20.2.2009), no sentido de que “dados obtidos em in-
terceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente au-
torizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução pro-
cessual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, con-
tra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra 
outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova”. 
Vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator) e Edson Fachin, que negavam pro-
vimento ao agravo regimental. O relator afirmava que, em face do contido no art. 
5º, XII, da CF, não se poderia estender o afastamento do sigilo a situações concre-
tas não previstas. Já o Ministro Edson Fachin destacava que o compartilhamento 
de provas não seria, peremptoriamente, vedado, porém sua regularidade deveria 
ser examinada de acordo com o caso concreto. Inq 3305 AgR/RS, rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, j. 23.2.2016.

Validade do depoimento sem dano nos crimes sexuais  contra 
criança e adolescente
Informativo nº 556 do STJ: Não configura nulidade por cerceamento de defesa 
o fato de o defensor e o acusado de crime sexual praticado contra criança ou 
adolescente não estarem presentes na oitiva da vítima devido à utilização do 
método de inquirição denominado “depoimento sem dano”, precluindo even-
tual possibilidade de arguição de vício diante da falta de alegação de prejuízo 
em momento oportuno e diante da aquiescência da defesa à realização do ato 
processual apenas com a presença do juiz, do assistente social e da servidora do 
Juízo. Em se tratando de crime sexual contra criança e adolescente, justifica-se 
a inquirição da vítima na modalidade do “depoimento sem dano”, em respei-
to à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, procedimento acei-
to no STJ, inclusive antes da deflagração da persecução penal, mediante pro-
va antecipada (HC 226.179-RS, Quinta Turma, DJe 16/10/2013). Ademais, o 
STJ tem entendido que a inércia da defesa, em situações semelhantes à presen-
te, acarreta preclusão de eventual vício processual, mormente quando não de-
monstrado o prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o art. 563 do CPP, 
que acolheu o princípio pas de nullité sans grief (HC 251.735-RS, Sexta Tur-
ma, DJe 14/4/2014). RHC 45.589-MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/2/2015, 
DJe 3/3/2015.
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Possibilidade de compartilhamento de provas em razão de  acordo 
internacional de cooperação
Informativo nº 553 do STJ: Não há ilegalidade na utilização, em processo penal em cur-
so no Brasil, de informações compartilhadas por força de acordo internacional de co-
operação em matéria penal e oriundas de quebra de sigilo bancário determinada por 
autoridade estrangeira, com respaldo no ordenamento jurídico de seu país, para a apu-
ração de outros fatos criminosos lá ocorridos, ainda que não haja prévia decisão da jus-
tiça brasileira autorizando a quebra do sigilo. Em matéria penal, deve-se adotar, em re-
gra, o princípio da territorialidade, desenvolvendo-se na justiça pátria o processo e os 
respectivos incidentes, não se podendo olvidar, outrossim, de eventuais tratados ou ou-
tras normas internacionais a que o país tenha aderido, nos termos dos arts. 1º do CPP 
e 5º, caput, do CP. Tem-se, assim, que a competência internacional é regulada ou pelo 
direito internacional ou pelas regras internas de determinado país, tendo por fontes os 
costumes, os tratados normativos e outras regras de direito internacional. Dessa forma, 
se a juntada da documentação aos autos se deu por força de pedidos de cooperação ju-
diciária internacional baseados no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, 
tendo sido apresentada devidamente certificada, de modo a se comprovar a autentici-
dade e a regularidade na sua obtenção, não há que se falar em ilegalidade no compar-
tilhamento das provas oriundas da quebra do sigilo bancário realizado em outro país. 
HC 231.633-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25/11/2014, DJe 3/12/2014.

Possibilidade da utilização do reconhecimento fotográfico  realizado 
na fase policial para embasar a denúncia oferecida
Informativo nº 514 do STJ: Sexta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RE-
CONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. Para embasar a denúncia ofe-
recida, é possível a utilização do reconhecimento fotográfico realizado na fase po-
licial, desde que este não seja utilizado de forma isolada e esteja em consonância 
com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Precedentes citados: 
HC 186.916-SP, DJe 11/5/2011, e HC 105.683-SP, DJe 3/5/2011. HC 238.577-
SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 6/12/2012.

Possibilidade da utilização do reconhecimento fotográfico 
 realizado na fase policial para embasar a condenação
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo ma-
jorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. (...). 3. Reconheci-
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mento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos au-
tos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo “extorsão mediante sequestro” devidamen-
te configurados. (...) 8. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STF. RHC 
117980 / SP, rel. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 03/06/2014, processo eletrônico DJe-
120 divulg 20-06-2014 public 23-06-2014)

Necessidade de procuração com poderes especiais para  oposição 
de exceção de suspeição pelo réu
Informativo nº 560 do STJ: É exigível procuração com poderes especiais para que seja 
oposta exceção de suspeição por réu representado pela Defensoria Pública, mesmo 
que o acusado esteja ausente do distrito da culpa. Segundo o art. 98 do CPP “Quan-
do qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada 
por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões 
acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas”. A recusa do ma-
gistrado por suspeição imputa parcialidade do juiz que não declarou sua suspeição 
ou impedimento quando supostamente deveria tê-lo feito de ofício, vinculando pes-
soalmente o excipiente acerca das alegações que podem, inclusive, representar crime 
contra a honra. Assim, a manifestação da inequívoca vontade da parte interessada 
na recusa do magistrado por meio da subscrição da petição pela própria parte ou, 
quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais, é exi-
gência legal que não pode ser dispensada, sob pena de negativa de vigência ao co-
mando expresso da norma. A propósito, a regularidade da representação processu-
al é garantia da própria parte, evitando que o representante atue contra a vontade 
do representado. Ademais, não pode ser confundida com substituição da parte que 
se encontra ausente (ou foragido). Com efeito, ainda que independa de mandato 
para o foro em geral (art. 128, XI, da LC 80/1994), o defensor público não atua na 
qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo jun-
tar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, não havendo falar em vio-
lação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário. REsp 1.431.043-MG, Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16/4/2015, DJe 27/4/2015.

Em casos peculiares e de forma fundamentada poderá ser 
 dispensada a oitiva das vítimas que não auxiliem ao  esclarecimento 
dos fatos
Informativo nº 823 do STF: 1ª Turma. Homicídio e desnecessidade da oitiva de 
todas as vítimas. Não há direito absoluto à produção de prova. Em casos comple-
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xos, há que confiar no prudente arbítrio do juiz da causa, mais próximo dos fa-
tos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas 
partes. Assim, a obrigatoriedade de oitiva da vítima deve ser compreendida à luz 
da razoabilidade e da utilidade prática da colheita da referida prova. Com base 
nesse entendimento, a Primeira Turma não conheceu de “habeas corpus” em que 
se pretendia a oitiva da totalidade das vítimas sobreviventes de incêndio ocorri-
do em boate. O Colegiado assentou que o magistrado, em observância ao siste-
ma da persuasão racional, motivara a dispensa da oitiva de todas as vítimas do 
homicídio tentado. Segundo o juiz de origem, a produção dessa prova, diante da 
peculiaridade do caso concreto, acarretaria, em síntese, a necessidade de mais de 
954 horas de audiência para a tomada de declarações das 638 vítimas, a nova 
exposição delas ao cenário traumático em que os fatos teriam se desenvolvido e a 
repetição de relatos que não auxiliariam no esclarecimento dos fatos. Além disso, 
o paciente deixara de requerer, na resposta à acusação, a oitiva de todas as víti-
mas. A Turma acrescentou, ainda, que o rito especial do tribunal do júri limita o 
número de testemunhas a serem inquiridas e, ao contrário do procedimento co-
mum, não exclui dessa contagem as testemunhas que não prestam compromis-
so legal. Anotou, também, que a inobservância do prazo para o oferecimento da 
denúncia não contamina o direito de apresentação do rol de testemunhas. A exi-
bição desse rol, tanto pela acusação quanto pela defesa, não se submete a prazo 
preclusivo, visto que referidas provas devem ser requeridas, por expressa impo-
sição legal, na denúncia e na defesa preliminar. Desse modo, não há vinculação 
temporal à propositura da prova, mas sim associação a um momento processual. 
A aludida atuação se sujeita, na realidade, à preclusão consumativa. Logo, por 
não vislumbrar ilegalidade, não se concedeu a ordem de ofício. HC 131158/RS, 
rel. Min. Edson Fachin, j. 26.4.2016.
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2 - Afastamento de alegações de nulidades

A) Geral

Não há nulidade sem prejuízo
“Constitui seguramente a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da 
ideia geral de que as formas processuais representam tão-somente um ins-
trumento para a correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência 
às formalidadfes estabelecidas pelo legislador só eve conduzir ao reconhe-
cimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a for-
ma foi instituída estiver comprometida pelo vício.” “Sem ofensa ao sentido 
teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da 
nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exage-
rado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; 
assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a connheci-
da expressão utilizada pela doutrina francesa: pas nullité sans grief.” (GRI-
NOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNAN-
DES, Antonio Scarance. As Nulidades no Processo Penal. 11ª ed. São Pau-
lo: RT, 2009, p.25)

B) Investigação e acusação

Possibilidade de uso de algemas, se fundamentado
O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determi-
nado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à segurança 
do acusado ou das pessoas ao ato presentes. (STF. Rcl 9.468 AgR, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, j. 24-3-2011, P, DJE de 11-4-2011.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SÚMULA Nº 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERAL. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. CONSTRANGIMENTO NÃO CA-
RACTERIZADO. 1. Não caracteriza afronta à Súmula nº 11 do Supremo Tribu-
nal Federal o uso de algemas, se tal medida for justificada. 2. A concessão de liber-
dade provisória, mediante compromisso, não caracteriza constrangimento ilegal. 
3. Ordem denegada. (STJ. HC 138349, Rel. Min. Celso Limongi (Desembarga-
dor convocado do TJ/SP) (8175), j. 27/10/2009, DJE 07/12/2009.)
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Ação Penal - Nulidade – Interrogatório efetuado antes da colheita dos depoi-
mentos das testemunhas - Ato processual realizado antes da alteração legislativa 
- Validade - Inexistência de qualquer prejuízo ao acusado - Nulidade afastada 
- Súmula Vinculante n° 11 - Juiz que mantém o réu algemado - Inexistência de 
descumprimento da súmula - Decisão justificada - Furto - Réu confesso - Apre-
ensão dos bens subtraídos em seu poder - Condenação mantida - Dosimetria da 
pena - Confissão judicial - Compensação com os maus antecedentes e reincidên-
cia - Pena determinada no mínimo legal - Redução pelo crime tentado mantida, 
tendo em conta o iter percorrido – Preliminares rejeitadas e apelo parcialmente 
provido. No que concerne à manutenção da algema, não se deve acolher o recla-
mo. A MMa. Juíza justificou a necessidade de o acusado permanecer algemado. 
Somente poderia ser aventado o desrespeito à Súmula caso não houvesse a devi-
da justificação e, por isso, acredito que deve ser rejeitada a preliminar. (TJ/SP. 2ª 
Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal, Processo n.° 990.09.156392-
7, j. 07.12.2009, Rel. Des. Almeida Sampaio).

O fato de a fundamentação ser usada em modelo nada quer dizer, eis que será 
examinado aqui se era caso de manter-se o uso de algemas, ou não. Neste tanto, 
afasto a preliminar argüida. O réu estava preso em plenário por força de prisão 
preventiva. Afirma-se que o réu teria sido acusado de ter praticado possivelmen-
te crime há mais de uma década antes dos fatos, porém, a própria Defesa traz a 
colação do fato de que ele teria sido acusado em envolvimento em homicídio já 
no ano de 2007. Ora, a prisão do réu foi mantida, evidentemente, até o plenário, 
não competindo mais aqui discussão sobre ela, prisão esta que teve os mesmos 
motivos inspiradores do uso de algema em plenário. O uso de algemas em ple-
nário não tem o condão de, por si só, levar à condenação de ninguém. Dizer-se 
que a algema é um símbolo de pré-condenação é algo que se afasta da realidade, 
posto que, se assim fosse, seriam nulos todos os júris de réus presos, já que a pri-
são pré-existente também seria motivo, neste raciocínio, para causar tal impres-
são nos jurados. Nem se diga que a mera escolta também não poderia ser usada 
com o mesmo raciocínio, ou ainda com uniforme prisional. Vale dizer para quem 
entende que o uso de algemas em réus presos levaria a um pré-julgamento, tam-
bém deverá entender, por imperativo de lógica, que o uso de escolta, ou de ban-
co dos réus, ou de uniforme prisional, tudo isto, deveria ser banido, e mais, que o 
próprio decreto de prisão preventiva ou por força de flagrante também, já que to-
dos estes fatos indicam não um pré-julgamento, mas a situação de preso do réu, 
situação nos dias que correm excepcional, mas que ao existir, vêm por isto mes-
mo motivada, e tais motivos implicam, inclusive, no legal constrangimento de ter 
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a liberdade tolhida, inclusive, com algemas, para proteção até mesmo dos parti-
cipantes do Tribunal do Júri. A afirmação da Defesa de que nenhum Juiz leigo 
julga com isenção réus algemados cai por terra diante de tais considerações. Fri-
se-se que o próprio Magistrado, de forma capaz e responsável, explicitou não ter 
escolta suficiente no local, e estar o Tribunal do Júri dentro do mesmo prédio do 
Poder Judiciário, onde estão abrigadas Varas Civis e, inclusive, de Infância e Ju-
ventude, além de posto bancário. Nem se diga que se deveria ter certeza absolu-
ta de ato de fuga ou violência por parte do réu. Se assim fosse, somente poderiam 
ser algemados réus depois que fugissem ou tentassem. “Em suma, bem motivado 
o uso de algemas. (TJ/SP. 16ª Câmara Criminal Apelação n° 990.08.188191-8, j. 
27.10.2009, rel. Des. Edison Brandão.)

De fato, não merece acolhida, uma vez que justificada, por escrito, na ata de jul-
gamento, pelo Juiz que o presidiu, a impossibilidade de retirada das algemas, por 
conta de concreta motivação envolvendo segurança pessoal de funcionários, teste-
munhas, advogados e público em geral. Com efeito, vislumbra-se da referida ata, 
a afirmativa jurisdicional para a manutenção das algemas, uma vez que durante 
o julgamento seriam ouvidas testemunhas cujos relatos poderiam influir no âni-
mo do réu, devendo prevalecer o princípio constitucional da razoabilidade, isto 
é, o denominado bom senso, observado pelo julgador a quo. Assim, houve apli-
cação do artigo 474, § 3o do Código de Processo Penal à espécie, ante a potencial 
periculosidade do apelante e paralela precariedade das condições de segurança 
no local-policiamento. (TJ/SP. 5ª Câmara Criminal, j. 10.12.2009, Apelação n.º 
990.09.206866-0, Rel. Des. Marcos Zanuzzi.)

A realização da reprodução simulada dos autos pode ser  indeferida 
pelo Juiz se esse não achar relevante para  dirimir dúvidas
1. O artigo 7º do CPP confere à autoridade policial a faculdade de proceder à re-
constituição do crime ou reprodução simulada dos fatos. Nada impede que o juiz, 
no exercício dos poderes instrutórios, a determine se achar relevante para diri-
mir dúvidas (CPP, art. 156). 2. Por seu turno, o artigo 184 do CPP dispõe que [s]
salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará 
a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da 
verdade". Tem-se aí juízo de conveniência tanto da autoridade policial, quanto 
do magistrado, no que tange à relevância, ou não, da prova resultante da dili-
gência requerida. O Supremo Tribunal Federal não pode, em lugar do juiz, afe-
rir a importância da prova para o caso concreto. (Precedentes). 3. A decisão que 
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indeferiu a diligência está amplamente fundamentada no sentido de sua 
desnecessidade, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sa-
nado por esta Corte. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega 
provimento. (STF. RHC 88320, Rel, Min. Eros Grau, 2ª T, j. 25-04-2006, 
DJ 26-05-2006.)

Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há constrangimen-
to ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o magistrado o faz 
fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protela-
tórias, como na hipótese em tela, em que ficou reconhecido que a reconstitui-
ção mostrava-se impertinente e protelatória, por ter sido formulada após apro-
ximadamente doze anos do crime, às vésperas do julgamento pelo Júri, e sem 
qualquer fato novo a justificá-la. (STJ. HC 209.838, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª 
T, j. 05/11/2013, DJe 19/11/2013)

Simples notícia crime não caracteriza constrangimento ilegal
A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao di-
reito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando 
não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. 
(STF. HC 119.172, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 1º-4-2014, 2ª T, DJE de 5-5-2014.)

Irregularidades no inquérito policial, por si só, não ensejam 
 nulidade da ação penal
Informativo 824 do STF: 2ª Turma. É incabível a anulação de processo penal em 
razão de suposta irregularidade verificada em inquérito policial. Esse o entendi-
mento da Segunda Turma, que, ao reafirmar a jurisprudência assentada na ma-
téria, negou provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” em que se plei-
teava a anulação de atos praticados em inquérito policial presidido por delegado 
alegadamente suspeito. Precedentes citados: RHC 43.878/SP (DJU de 5.4.1967) 
e HC 73.271/SP (DJU de 4.10.1996). (RHC 131450/DF, rel. Min. Cármen Lú-
cia,  j. 3.5.2016.)

O inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditó-
rio, e sua eventual irregularidade não é motivo para decretação de nulidade da 
ação penal. (STF. HC 83.233, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 4-11-2003, 2ª T, DJ de 
19-3-2004.)
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Desrespeito ao prazo para conclusão de inquérito policial,  estando 
o acusado solto, não tem consequências processuais 
O prazo de que trata o art. 10, caput, do CPP é impróprio, não prevendo a lei qual-
quer consequência processual, máxime a preclusão, se a conclusão do inquérito 
ocorrer após trinta dias de sua instauração, estando solto o réu. O tempo despen-
dido para a conclusão do inquérito assume relevância para o fim de caracterizar 
constrangimento ilegal, apenas se o paciente estiver preso no curso das investiga-
ções ou se o prazo prescricional tiver sido alcançado nesse interregno e, ainda as-
sim, continuarem as investigações. (STF. HC 107.382, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
j. 26-4-2011, 1ª T, DJE de 17-5-2011.)

As irregularidades relativas ao reconhecimento pessoal não 
 ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas no art. 
226 do CPP são meras recomendações legais
Reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP). A lei processual penal não exige, mas 
recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedi-
mento ser observado sempre que possível. (STF. RHC 119.439, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. 25-2-2014, 2ª T, DJE de 5-9-2014.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RE-
CURSO. NÃO CABIMENTO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIO-
LAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELE-
MENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. MATÉRIA NÃO ANALI-
SADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVI-
ÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM 
O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILI-
DADE PELA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDEN-
CIADO. (...) 2. Tendo a condenação do réu sido fundamentada no depoimento 
das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e na contradição 
existente entre os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, não há fa-
lar em nulidade pela não observância das exigências contidas no art. 226 do Có-
digo de Processo Penal. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de 
que o procedimento para reconhecimento da autoria delitiva configura mera irre-
gularidade, porquanto não se revela uma obrigação, mas sim recomendação, de 
modo que se mostra válida a realização por meio diverso, mormente quando não 
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constitui fonte única de prova a acarretar a condenação. Precedentes. 4. Seguindo 
o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal, em 
seu artigo 563, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a 
nulidade do processo (...) 8. Habeas corpus não conhecido. STJ. HC 198846/DF, 
Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27/10/2015, DJE 16/11/2015.

Investigações não concluídas ou falta de relatório policial não 
impedem oferecimento de denúncia
Segunda preliminar. Constatação, pelo Ministério Público, da existência de indí-
cios de autoria e materialidade de crimes. Oferecimento da denúncia. Investiga-
ções não concluídas. Óbice inexistente. Ausência do relatório policial. Peça dis-
pensável para efeito de oferecimento da denúncia. (STF. Inq 2.245, Rel. Min. Jo-
aquim Barbosa, j. 28-8-2007, DJ de 9-11-2007.)

Não há arquivamento implícito e não se aplica o princípio 
da  indivisibilidade à ação penal pública, de forma que o não 
 oferecimento de denúncia em relação a um dos crimes  investigados 
não impede oferecimento posterior
Praticados dois roubos em sequência e oferecida a denúncia apenas quanto a um 
deles, nada impede que o Ministério Público ajuíze nova ação penal quanto ao 
delito remanescente. Incidência do postulado da indisponibilidade da ação penal 
pública que decorre do elevado valor dos bens jurídicos que ela tutela. Inexiste dis-
positivo legal que preveja o arquivamento implícito do inquérito policial, deven-
do ser o pedido formulado expressamente, a teor do disposto no art. 28 do CPP. 
Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação penal pública. (STF. RHC 
95.141, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6-10-2009, 1ª T, DJE de 23-10-2009)

Possibilidade de cooperação entre as Políciais Federal e  Estadual
Alegada nulidade da investigação penal pelo fato de a polícia judiciária estadual haver 
recebido cooperação da Polícia Federal. Inocorrência. Mútua assistência técnica entre a 
Polícia Federal e as polícias estaduais, além do fornecimento recíproco de dados inves-
tigatórios e o intercâmbio de informações entre referidos organismos policiais: medidas 
que se legitimam em face do modelo constitucional de federalismo cooperativo. (STF. 
RHC 116.000 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 25-3-2014, 2ª T, DJE de 30-10-2014)
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Desnecessidade de oferecimento de quesitos pela Defesa em 
 perícia realizada em inquérito 
A determinação de elaboração de laudo pericial na fase do inquérito, sem pré-
vio oferecimento de quesitos pela defesa, não ofende o princípio da ampla defe-
sa. Posterior juntada e oportunidade de manifestação da defesa e oferecimento 
de quesitos. (STF. AI 658.050 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12-4-2011, 2ª 
T, DJE de 29-4-2011)

Impossibilidade de vista de inquérito para o não indiciado, 
 havendo segredo de justiça
Violação da Súmula Vinculante 14. Inocorrência. (...) Não há como conce-
der vista do inquérito policial (...) pela simples razão de o agravante não fi-
gurar como indiciado, além é claro de o feito tramitar sob a etiqueta do se-
gredo de justiça. (STF. Rcl 9.789 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18-8-2010, 
P, DJE de 3-9-2010)

A participação de membro do MP na investigação não  acarreta 
impedimento ou suspeição
(...) a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória não 
acarreta, por si só, seu impedimento ou sua suspeição para o oferecimento da de-
núncia, e nem poderia ser diferente à luz da tese firmada pelo Plenário, mormen-
te por ser ele o dominus litis e sua atuação estar voltada exatamente à formação 
de sua convicção. (STF. HC 85.011, Rel. p/ o ac. Teori Zavascki, j. 26-5-2015, 1ª 
T, DJE de 22-6-2015.)

Entrega espontânea de documentos por ex-companheira de 
 investigado não configura quebra do sigilo bancário
Informativo nº 581 do STJ: Não configura quebra de sigilo bancário e fiscal o aces-
so do MP a recibos e comprovantes de depósitos bancários entregues espontanea-
mente pela ex-companheira do investigado os quais foram voluntariamente dei-
xados sob a responsabilidade dela pelo próprio investigado. De fato, o STJ, em ob-
servância aos arts. 5º, XII, e 93, IX, da CF, é categórico em afirmar que “a quebra 
do sigilo bancário para investigação criminal deve ser necessariamente subme-
tida à avaliação do magistrado competente” (HC 258.460-SP, Sexta Turma, DJe 
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18/8/2014). O sigilo bancário é um dever jurídico imposto às instituições finan-
ceiras para que estas não divulguem informações acerca das movimenta-
ções financeiras de seus clientes, tais como aplicações, depósitos, saques 
etc. Tal imposição legal deriva do próprio art. 1º da LC n. 105/2001, que 
assim dispõe: “As instituições financeiras conservarão sigilo em suas ope-
rações ativas e passivas e serviços prestados”. Semelhante ao dever jurídi-
co imposto às instituições financeiras, o art. 198 do CTN proibiu a Fazen-
da Pública e seus servidores públicos a divulgação de qualquer informa-
ção obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira 
dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus 
negócios ou atividades. Assim, tanto as instituições financeiras quanto a 
Administração Pública Direta ou Indireta não estão autorizadas a forne-
cer dados financeiros e/ou fiscais que detenham em razão do exercício de 
suas atividades e funções, salvo, conforme autorização do art. 5º, XII, da 
CF, mediante autorização judicial devidamente motivada. O caso, contu-
do, não se refere a sigilo bancário e/ou fiscal, não estando, pois, abrangi-
do pelo direito fundamental consagrado no art. 5º, XII, da CF. Isso por-
que não houve, em momento algum, quebra ilegal de sigilo bancário e/
ou fiscal pelo Parquet, pois os dados fornecidos não se encontravam mais 
sob a tutela de instituições financeiras e/ou da Administração Pública – 
às quais são impostas a obrigatoriedade de proteção do sigilo bancário e 
fiscal – mas, sim, tratava-se de recibos que foram voluntariamente deixa-
dos pelo próprio investigado sob a responsabilidade de sua companheira, 
tendo esta, espontaneamente, entregue tais documentos ao MP. Ademais, 
o STJ já se pronunciou, em situação que guarda correlação jurídica com a 
tese exposta, que, inexistindo hipótese de quebra efetiva de sigilo bancário, 
desnecessária se faz a respectiva autorização judicial (REsp 1.497.041-PR, 
6ª T, DJe 9/12/2015). RHC 34.799-PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonse-
ca, julgado em 17/3/2016, DJe 20/4/2016).

Ausência de defensor técnico na lavratura do flagrante não 
gera nulidade
A documentação do flagrante prescinde da presença do defensor técnico do con-
duzido, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos cons-
titucionais do preso de ser assistido, comunicando-se com a família e com profis-
sional da advocacia, e de permanecer calado. (STF. HC 102.732, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, j. 4-3-2010, P, DJE de 7-5-2010.)
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Possibilidade de quebra de sigilo bancário de contas  públicas 
por requisição pelo MP
Informativo nº 879 do STF: A  Segunda  Turma,  em  conclusão,  negou  pro-
vimento  a  recurso  ordinário  em habeas corpus em que se pretendia trancar 
ação penal instaurada para apurar crimes de desvio de verbas públicas, lava-
gem de dinheiro e fraudes em licitações. Argumentou-se que as provas seriam 
ilícitas, pois teriam sido  colhidas por meio de quebra de sigilo bancário  soli-
citada  por  ofício  encaminhado  pelo  Ministério  Público  (MP),  sem autori-
zação judicial, a gerente de instituição financeira. O Tribunal de origem enten-
deu que as contas públicas, por força dos princípios da publicidade e da mora-
lidade [CF, art. 37 (1)], não têm, em geral, direito à intimidade e à privacida-
de. Por conseguinte, não são abrangidas pelo sigilo bancário. A defesa alegou 
que não estaria em discussão a publicidade inerente às contas públicas, confor-
me consignado no acórdão recorrido, mas sim a violação ao direito fundamen-
tal à intimidade da pessoa humana. Sustentou que a ação penal movida con-
tra os recorrentes estaria edificada em provas obtidas por meio inidôneo, pois 
a autorização judicial é indispensável para a quebra de sigilo bancário (Infor-
mativo 844).   O Colegiado asseverou que o sigilo de informações necessário à 
preservação da intimidade é relativizado quando há interesse da sociedade em 
conhecer o destino dos recursos públicos.   Diante da existência de indícios da 
prática de ilícitos penais envolvendo verbas públicas, cabe ao MP, no exercício 
de seus poderes investigatórios [CF, art. 129, VIII (2)],  requisitar  os  registros  
de  operações  financeiras  relativos  aos  recursos movimentados a partir de 
conta-corrente de titularidade da prefeitura municipal. Essa requisição com-
preende,  por extensão, o acesso aos registros das operações  bancárias sucessi-
vas, ainda que realizadas por particulares, e objetiva garantir o  acesso ao real 
destino desses recursos públicos.   Decidir em sentido contrário implicaria o es-
vaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir 
o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públi-
cas.  RHC 133118/CE, rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.9.2017.

Não gera nulidade o mesmo Promotor acompanhar  lavratura do 
auto de prisão em flagrante e oferecer denúncia
Habeas corpus. Processual penal. Alegação de nulidade do auto de prisão em fla-
grante, do inquérito policial, da denúncia e da condenação dos pacientes. De-
núncia oferecida pelo mesmo promotor de justiça que teria investigado e acom-
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panhado a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais atos processuais. 
Não ocorrência. Habeas corpus denegado. O fato de o promotor de justiça que 
ofereceu a denúncia contra os pacientes ter acompanhado a lavratura do auto de 
prisão em flagrante e demais atos processuais não induz a qualquer ilegalidade 
ou nulidade do inquérito e da consequente ação penal promovida, o que, aliás, é 
perfeitamente justificável em razão do que disposto no art. 129, VII, da Consti-
tuição da República. (STF. HC 89.746, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12-12-2006, 
1ª T, DJ de 9-2-2007.)

Ausência de lacre em todos os documentos e bens não  torna 
 automaticamente ilegítima a prova obtida em  busca e  apreensão
Informativo nº 608 do STJ: Discute-se a validade da prova colhida em pro-
cedimentos de busca e apreensão em que não foi utilizado o lacre em todos 
os documentos e bens apreendidos. Inicialmente, consigne-se que a discipli-
na das nulidades, no processo penal é regida pelo art. 563 do CPP, segundo o 
qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo 
para a acusação ou para a defesa". É assente, ainda, na jurisprudência des-
ta Corte e do STF que a demonstração do prejuízo é essencial à alegação de 
nulidade, seja ela relativa ou absoluta. Ante a presunção de validade e legi-
timidade dos atos praticados por funcionários públicos, compete à defesa de-
monstrar de forma concreta o descumprimento das formalidades legais e es-
senciais do ato e, especificamente, que o material apreendido e eventualmente 
não lacrado foi corrompido ou adulterado, de forma a causar prejuízo à de-
fesa e modificar o conteúdo da prova colhida. Por fim, à mingua de exigência 
legal específica, a ausência de lacre em todos os documentos e bens apreendi-
dos – que decorreu da grande quantidade de material – desacompanhada de 
maiores dados concretos sobre efetiva interferência dos agentes públicos ou 
da acusação sobre as provas colhidas –, não tem o condão de nulificar o ato 
e a ação penal. RHC 59.414-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, v.u., 
j. 27/6/2017, DJe 3/8/2017.

Simples notícia crime não caracteriza constrangimento ilegal
A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao di-
reito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando 
não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. 
(STF. HC 119.172, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 1º-4-2014, 2ª T, DJE de 5-5-2014.)
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Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição  minuciosa 
e individualizada da ação de cada acusado
(...)7. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e indi-
vidualizada da ação de cada acusado, basta a narrativa das condutas delituosas 
e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla 
defesa e ao contraditório, como constatado na hipótese. Precedentes do Supremo 
Tribunal Federal e desta Corte Superior. (...) 9. Habeas corpus em parte prejudi-
cado e, no mais, não conhecido. (STJ. HC 129.216, Rel. Min. Sebastião Reis Jú-
nior, 6ª T, j. 18/12/2014, DJe 05/02/2015.)

Deficiência da denúncia em relação à imputação precisa de  conduta 
fica prejudicada com a ampla cognição de provas e  superveniência 
de sentença de mérito
A suscitada invalidade formal da denúncia atribuída à imprecisão na indi-
vidualização da conduta imputada ao recorrente perde relevo com a super-
veniência de sentença de mérito proferida por julgador imparcial, precedida 
de ampla cognição das provas e fatos da causa, sob o crivo do contraditório, 
concluindo-se pela responsabilidade criminal do recorrente e pela absolvição 
de coacusado. (STF. RHC 120.751, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25-2-2014, 1ª T, 
DJE de 18-3-2014.)

A representação não exige forma especial, de modo que a  postura 
da vítima a evidenciar a vontade de ver processado o agente 
 justifica a atuação do Ministério Público 
Nos crimes de ação penal pública condicionada, como a ameaça, descabe im-
por forma especial relativamente à representação. A postura da vítima, a evi-
denciar a vontade de ver processado o agente, serve à atuação do Ministério 
Público. (STF. Inq 3.714, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15-9-2015, 1ª T, DJE 
de 29-9-2015)

O oferecimento da representação, condição de procedibilidade da ação penal 
pública condicionada, não exige requisito formal, podendo ser suprida pela 
manifestação expressa da vítima ou de seu representante, no sentido do pros-
seguimento da ação penal contra o autor. (STF. HC 88.387, Rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, j. 10-10-2006, 1ª T, DJ de 6-11-2006)
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(...) CRIME CONTRA OS COSTUMES. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
REPRESENTAÇÃO. FORMA SACRAMENTAL. INEXIGIBILIDADE. (...). 2 - 
Nos crimes de ação pública, condicionada à representação, esta independe de for-
ma sacramental, bastando que fique demonstrada, como na espécie, a inequívo-
ca intenção da vítima e/ou seu representante legal, nesta extensão, em processar 
o ofensor. Decadência afastada. 3 - Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, 
denegada.” (STJ. HC 20.401, Rel. Min. Fernando Gonçalves,  j. 17.06.02, DJU 
05.08.02, Seção 1, P. 414).

“Não há, contudo, regras formais rígidas para o oferecimento da representação. É 
absolutamente pacífico o entendimento doutrinário e pretoriano no sentido de que 
essa condição específica da ação penal se satisfaz com a manifestação inequívoca 
de vontade do ofendido de ver o autor processado, o que dispensa, como é mais do 
que cediço, qualquer outro formalismo (Demercian e Maluly, 2001, p. 145; Grino-
ver, Scarance Fernandes e Magalhães, 1995, pp 66-67; Aloysio de Carvalho Filho 
e Jorge Alberto Romeiro, 1979, v. IV, pp. 39-40; Tourinho Filho, 1996, vol. I, p.90; 
Fernando de Almeida Pedroso, 1997, pp. 40-42; José Antonio Paganella, 1997, pp. 
130-131; Mirabete, 1991, p. 112; STF, RT 730/588 E 650/285). Até mesmo o re-
gistro da notitia criminis num boletim de ocorrência já foi admitido como meio 
eficaz para a caracterização da intenção de ver autorizada a persecutio crimi-
nis” (RT 454/360; 643/393).” (DEMERCIAM, Pedro Henrique; MALULY, Jor-
ge Assaf. Curso de Processo Penal. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.130).

Para o recebimento da denúncia é necessária apenas a  probabilidade 
do alegado
Não se exige, na primeira fase da persecutio criminis, que a autoria e a materia-
lidade da prática de um delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a 
verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade, 
e não de certeza. (STJ. HC 100.296, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T, DJe 
de 01/02/2010).

Inépcia da denúncia por corrupção ativa não leva à  necessária 
rejeição da acusação quanto à corrupção passiva
Informativo nº 551 do STJ: O reconhecimento da inépcia da denúncia em relação 
ao acusado de corrupção ativa (art. 333 do CP) não induz, por si só, o tranca-
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mento da ação penal em relação ao denunciado, no mesmo processo, por corrup-
ção passiva (art. 317 do CP). Conquanto exista divergência doutrinária acerca 
do assunto, prevalece o entendimento de que, via de regra, os crimes de corrup-
ção passiva e ativa, por estarem previstos em tipos penais distintos e autônomos, 
são independentes, de modo que a comprovação de um deles não pressupõe a do 
outro. Aliás, tal compreensão foi reafirmada pelo STF no julgamento da Ação 
Penal 470-DF, extraindo-se dos diversos votos nela proferidos a assertiva de que 
a exigência de bilateralidade não constitui elemento integrante da estrutura do 
tipo penal do delito de corrupção (AP 470-DF, Tribunal Pleno, DJe 19/4/2013). 
Não se desconhece o posicionamento no sentido de que, nas modalidades de rece-
bimento ou aceitação da promessa de vantagem indevida, haveria bilateralidade 
da conduta, que seria precedida da ação do particular que a promove. Contudo, 
mesmo em tais casos, para que seja oferecida denúncia em face do autor da cor-
rupção passiva é desnecessária a identificação ou mesmo a condenação do cor-
ruptor ativo, já que o princípio da indivisibilidade não se aplica às ações penais 
públicas. Ademais, a exclusão do acusado de corrupção ativa ocorreu apenas em 
razão da inépcia da denúncia, decisão que não faz coisa julgada material, per-
mitindo que o órgão acusatório apresente outra peça vestibular quanto aos mes-
mos fatos sem os vícios outrora reconhecidos. Assim, não havendo qualquer de-
cisão de mérito transitada em julgado que tenha afastado cabalmente a prática 
de corrupção ativa por parte do agente que teria oferecido ou prometido vanta-
gem indevida a funcionário público, impossível o trancamento da ação quanto 
ao delito previsto no art. 317 do CP. (RHC 52.465-PE, Quinta Turma, Rel. Min. 
Jorge Mussi, j. 23/10/2014). 

Impossibilidade de arquivamento implícito de crime  praticado 
por agente não denunciado
Informativo nº 540 do STJ: Na ação penal pública, o MP não está obrigado a de-
nunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso, não se podendo falar em 
arquivamento implícito em relação a quem não foi denunciado. Isso porque, nes-
sas demandas, não vigora o princípio da indivisibilidade. Assim, o Parquet é li-
vre para formar sua convicção incluindo na increpação as pessoas que entenda 
terem praticados ilícitos penais, mediante a constatação de indícios de autoria e 
materialidade. Ademais, há possibilidade de se aditar a denúncia até a sentença. 
Precedentes citados: REsp 1.255.224-RJ, 5ª T, DJe 7/3/2014; APn 382-RR, Corte 
Especial, DJe 5/10/2011; e RHC 15.764-SP, 6ª T, DJ 6/2/2006, RHC 34.233-SP, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 6/5/2014. 
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Deferimento de medida cautelar em procedimento de  investigação 
criminal por juiz que atua na fase de  inquérito. em locais em que 
há divisão de tarefas entre juízes que  atuam na fase de inquérito 
e na fase da ação penal, não  viola  critérios de competência
Informativo 816 do STF: 2ª Turma. A Segunda Turma denegou a ordem em 
“habeas corpus” em que discutida a competência para o exame de medidas 
cautelares em procedimento de investigação criminal. Na espécie, o juízo da 
vara central de inquéritos de justiça estadual deferira interceptação telefô-
nica e suas sucessivas prorrogações nos autos da referida investigação. A de-
fesa alegava que esse juízo especializado seria incompetente, pois o proce-
dimento investigatório seria incidente relacionado a ação penal atribuída 
a outro juízo. O Colegiado reputou que o art. 1º da Lei 9.296/1996 (“A in-
terceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova 
em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o dis-
posto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação princi-
pal, sob segredo de justiça”) não fixa regra de competência, mas sim reser-
va de jurisdição para quebra de sigilo, o que fora observado. Além disso, há 
precedentes do STF que admitem a divisão de tarefas entre juízes que atu-
am na fase de inquérito e na fase da ação penal. (HC 126536/ES, rel. Min. 
Teori Zavascki, j. 1º.3.2016.) 

Deferimento de requerimentos de diligências do  Ministério 
 Público não se sujeitam a prévia oportunidade de  manifestação 
do investigado
Informativo 812 do STF: 2ª Turma. Diligências determinadas a requerimen-
to do Ministério Público Federal são meramente informativas, não suscetí-
veis ao princípio do contraditório. Desse modo, não cabe à defesa controlar, 
“ex ante”, a investigação, de modo a restringir os poderes instrutórios do rela-
tor do feito para deferir, desde logo, as diligências requeridas pelo Ministério 
Público que entender pertinentes e relevantes para o esclarecimento dos fatos. 
Com base nessa orientação, a Segunda Turma negou provimento a agravo re-
gimental em inquérito interposto contra decisão do relator que deferira dili-
gências advindas da Procuradoria-Geral da República. Na espécie, a investi-
gada pretendia que a ela fosse concedida oportunidade de se manifestar pre-
viamente sobre relatório de análise de informações bancárias e requerimento 
de diligências. A Turma destacou que o Enunciado 14 da Súmula Vinculan-
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te assegura ao defensor legalmente constituído do investigado o direito de 
pleno acesso ao inquérito, desde que se trate de provas já produzidas e for-
malmente incorporadas ao procedimento investigatório. Excluídas, conse-
quentemente, as informações e providências investigatórias ainda em cur-
so de execução e, por isso mesmo, não documentadas nos autos. Preceden-
te citado: HC 93.767/DF (DJe de 1º.4.2014). (Inq 3387 AgR/CE, rel. Min. 
Dias Toffoli, j. 15.12.2015.) 

Possibilidade que na denúncia conste que o agente agiu com dolo 
direto ou eventual
3. Não se revela inepta a denúncia que atribui ao acusado a prática do delito 
com dolo direto ou eventual, tendo em vista que o legislador ordinário equi-
parou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação doloso. Doutri-
na. 4. A exordial acusatória atribui ao paciente a prática de uma única ação 
- desferir o tiro de revólver contra as vítimas em sua perseguição -, descri-
ta com riqueza de detalhes, o que não se amolda ao conceito de denúncia al-
ternativa. (STJ. HC 147.729/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 05/06/2012, 
DJe 20/06/2012)

Possibilidade de aditar a denúncia para incluir corréu
É cabível o aditamento à denúncia, antes de editada a sentença final, para inclu-
são de co-réu em relação ao qual o inquérito policial não fora arquivado por de-
cisão judicial. Precedentes do STJ. (STJ. HC 36.696, Rel. Min. Hamilton Carva-
lhido, 6ª T, j. 16/05/2006, DJ 04/09/2006)

C) Instrução e procedimento

Inadmissível instauração de incidente de sanidade mental se a 
defesa se manteve inerte durante a instrução 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a ins-
tauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação se a defesa perma-
neceu inerte ao longo da instrução criminal, não estando o juiz obrigado a determi-
ná-la, notadamente quando a alegada insanidade se contrapõe ao conjunto probató-
rio. (STF. HC 105.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 3-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-6-2011.)
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Gera nulidade meramente relativa o recebimento da  denúncia 
 antes da defesa prévia, devendo ser demonstrado eventual prejuízo
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RITO ESPECIAL. INOBSERVÂN-
CIA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PARA 
A DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 563 DO CPP. RECURSO PROVIDO.  1. Para 
a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstra-
ção de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera 
alegação da ausência de alguma formalidade, principalmente quando se alcança a 
finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Pro-
cesso Penal. 2. Embora seja certo que o princípio do devido processo legal compre-
enda também a observância ao procedimento previsto em lei, não se admitindo a 
inversão da ordem processual ou a substituição de um rito por outro, este Superior 
Tribunal firmou o entendimento de que a inobservância do rito previsto no art. 55 
da Lei n. 11.343/2006, que determina o recebimento da denúncia depois da apre-
sentação da defesa preliminar, constitui nulidade relativa e somente enseja o reco-
nhecimento da nulidade do processo se demonstrados, concretamente, eventuais 
prejuízos suportados pela defesa. 3. O acórdão recorrido, ao anular o processo sem 
a comprovação de prejuízo para o acusado, violou o art. 563 do CP. A defesa, em 
momento nenhum, foi privada da oportunidade de arrolar testemunhas, especificar 
as provas que pretendia produzir, apresentar documentos, requerer diligências ou 
desempenhar outros atos relativos ao exercício da ampla defesa, o que reforça a im-
possibilidade de reconhecimento da aventada nulidade do processo.(...) (STJ. REsp 
1560937/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T, j. 01/12/2015,DJE 11/12/2015)

Não se aplica o procedimento especial de crimes funcionais ao 
servidor público aposentado 
Crimes funcionais. (...) O procedimento especial estabelecido nos arts. 513 a 516 
do CPP não é aplicável ao servidor público aposentado. (STF. HC 96.058 ED, Rel. 
Min. Eros Grau, j. 15-12-2009, 2ª T, DJE de 30-4-2010.)

Procedimento de crimes funcionais: a ausência de  notificação 
prévia do artigo 514 do CPP deve ser alegada  oportunamente, 
sob pena de preclusão, e exige demonstração do prejuízo à parte
A ausência da notificação prévia de que trata o art. 514 do CPP constitui vício 
que gera nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de pre-
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clusão. Precedentes. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração 
de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção 
prevista para o ato, pois não se declara nulidade processual por mera presunção. 
Precedentes. A jurisprudência deste STF assentou o entendimento de que o art. 
514 do CPP tem por objetivo “dar ao réu-funcionário a possibilidade de evitar 
a instauração de processo temerário, com base em acusação que já a defesa pré-
via ao recebimento da denúncia poderia, de logo, demonstrar de todo infundada. 
Obviamente, após a sentença condenatória, não se há de cogitar de consequência 
de perda dessa oportunidade de todo superada com a afirmação, no mérito, da 
procedência da denúncia” (HC 72.198, DJ de 26-5-1995). (STF. HC 97.033, rel. 
min. Cármen Lúcia, j. 12-5-2009, 1ª T, DJE de 12-6-2009.)

A especialidade do procedimento estabelecido na Lei de 
 Drogas  determina que o interrogatório seja anterior a  oitiva 
das  testemunhas 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PA-
CIENTE PROCESSADA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB A 
ÉGIDE DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FI-
NAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CPP. IMPOSSIBILIDA-
DE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DO PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I – Se a paciente foi 
processada pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, sob a égide da Lei 
11.343/2006, o procedimento a ser adotado é o especial, estabelecido nos arts. 54 
a 59 do referido diploma legal. II – O art. 57 da Lei de Drogas dispõe que o in-
terrogatório ocorrerá em momento anterior à oitiva das testemunhas, diferente-
mente do que prevê o art. 400 do Código de Processo Penal. III – Este Tribunal 
assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 
do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que 
o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de 
nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. 
Ellen Gracie). IV – Recurso ordinário improvido. (STF. RHC 116713, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, j. 11/06/2013, 2ª T, DJe 24-06-2013).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGA-
ÇÃO DENULIDADE. OITIVA DO RÉU ANTES DAS TESTEMUNHAS. LEGA-
LIDADE. RITOESPECIAL PREVISTO NA LEI N.º 11.343/06. ORDEM DE HA-
BEAS CORPUSDENEGADA. 1. Para o julgamento dos crimes previstos na Lei 
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n.º 11.343/06 há rito próprio, no qual o interrogatório inaugura a audiência de 
instrução e julgamento (art. 57). Desse modo, a previsão de que a oitiva do réu 
ocorra após a inquirição das testemunhas, conforme disciplina o art. 400 do Có-
digo de Processo Penal, não se aplica ao caso, em razão da regra da especialida-
de (art. 394, § 2º, segunda parte, do Código de Processo Penal). 2. Ordem de ha-
beas corpus denegada. (STJ. HC 165034, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/10/2012, 
5ª T, DJe 09/10/2012)

* Obs: O STF, no HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2016, decidiu, 
com modulação de efeitos, nova posição, no sentido de que  a partir da publica-
ção da ata daquele julgamento, ocorrida em 11.03.2016 (DJe n. 46, divulgado em 
10/3/2016), incorreriam em nulidade os processos em que o interrogatório fosse 
o primeiro ato da instrução, já que afrontaria a ampla defesa.

Adoção de procedimento mais amplo e benéfico à defesa não 
acarreta nulidade ante inobservância do  procedimento especial
Tráfico de entorpecentes. Procedimento especial. Inobservância. Adoção, porém, do rito 
comum ordinário, mais amplo e benéfico aos réus. Prejuízo inexistente. Nulidade proces-
sual não caracterizada. Inteligência dos arts. 38, caput, e 41, caput, da Lei 10.409/2002, 
e dos art. 395 e seguintes do CPP. Recurso improvido. A inobservância do rito previsto 
no art. 38, caput, da Lei 10.409/2002 não implica nulidade do processo, quando lhe te-
nha sido adotado o procedimento comum ordinário, mais amplo e benéfico ao réu. (STF. 
RHC 94.451, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 5-8-2008, 2ª T, DJE de 7-11-2008.)

A juntada tardia do exame químico toxicológico não  constitui 
nulidade absoluta
A nulidade decorrente da juntada tardia do laudo de exame toxicológico no cri-
me de tráfico de drogas tem como pressuposto a comprovação do prejuízo ao réu. 
(STF. RHC 110.429, Rel. Min. Luiz Fux, j. 6-3-2012, 1ª T, DJE de 21-3-2012.)

Ratificação da denúncia e atos instrutórios é válida no caso de 
alteração superveniente da competência
Com a superveniente alteração de competência do juízo, é possível a ratifica-
ção da denúncia pelo Ministério Público e dos atos instrutórios pelo magistrado 
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competente. (STF. HC 98.373, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6-4-2010, 1ª 
T, DJE de 23-4-2010.)

É possível, em momento anterior à sentença, o juiz dar  tipificação 
adequada à imputação em casos de fixação da competência ou 
procedimento a ser seguido
Se se tem, na denúncia, simples erro de direito na tipificação da imputação 
de fato idoneamente formulada, é possível ao juiz, sem antecipar formal-
mente a desclassificação, afastar de logo as consequências processuais ou 
procedimentais decorrentes do equívoco e prejudiciais ao acusado. Na mes-
ma hipótese de erro de direito na classificação do fato descrito na denúncia, 
é possível, de logo, proceder-se a desclassificação e receber a denúncia com 
a tipificação adequada à imputação de fato veiculada, se, por exemplo, da 
sua qualificação depender a fixação da competência ou a eleição do proce-
dimento a seguir. (STF. HC 89.686, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12-6-
2007, DJE de 17-8-2007.)

Quando esgotadas as diligências para localização de  testemunha 
da defesa, não há cerceamento de defesa
Esgotadas todas as tentativas de localização de testemunha, não fica configurado 
o cerceamento de defesa, principalmente quando o acusado, mesmo sendo dela 
amigo, não apontou a respectiva localização. (STJ. HC 117.546, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, j. 5-5-2015, 1ª T, DJE de 5-6-2015.)

Tentativas de intimação do defensor constituído sobre data do 
interrogatório do acusado afasta nulidade
Alegada ausência de intimação dos defensores constituídos pelo acusado 
para o interrogatório judicial (...) Inúmeras tentativas frustradas para a 
viabilização dessa intimação. Nomeação de defensor ad hoc, havendo sido 
garantido, inclusive, o direito de entrevista prévia e reservada (CPP, art. 
185, § 5º). Inexistência de demonstração de qualquer prejuízo ao acusa-
do quando da realização do interrogatório. Inocorrência de constrangi-
mento ilegal. (STF. RHC 89.892, Rel. Min. Celso de Mello, j. 6-3-2007, 
2ª T, DJE de 26-4-2013.)



Teses Criminais para o Ministério Público

50

Possibilidade de ser dada vista ao MP para  complementação do 
rol de testemunhas
Informativo nº 577 do STJ: A intimação do Ministério Público para que indi-
que as provas que pretende produzir em Juízo e a juntada do rol de testemu-
nhas pela acusação, após a apresentação da denúncia, mas antes da forma-
ção da relação processual, não são causas, por si sós, de nulidade absoluta. 
Precedente citado do STJ: (HC 320.771-RS, Quinta Turma, DJe 30/9/2015. 
Precedente citado do STF: RHC 86.793-CE, Primeira Turma, DJ 8/11/2005.) 
(RHC 37.587-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/2/2016, DJe 
23/2/2016). 

Nulidade por deficiência na defesa depende de prova do prejuízo
 No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua defici-
ência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. (Súmula n.º 523 do STF)

Não há nulidade no fato de acusado ser assistido por  Defensor 
Público nomeado no ato em razão de Defensor constituído ter se 
ausentado do Fórum, mesmo ciente da realização da  audiência 
naquela data, ainda que em horário mais adiantado
Defensor constituído regularmente intimado e que se ausentou voluntariamente 
das dependências do foro, não obstante informado sobre a realização do ato na-
quela data, ainda que em horário mais adiantado, devido a atraso nas audiên-
cias antecedentes. Nulidade inexistente, sendo, ademais, provocada pela própria 
defesa, que não pode argui-la em seu favor (CPP, art. 565). Réu, ademais, assis-
tido no ato por defensor público regularmente nomeado. Prejuízo à defesa não 
demonstrado pelos impetrantes. Incidência da Súmula 523/STF. (...) Tendo o ad-
vogado do réu, devidamente intimado e presente, desistido voluntariamente de 
aguardar a realização de audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo 
Ministério Público, mesmo advertido pela magistrada de que o ato se realizaria 
naquela data, por se tratar de réu preso, não há que se falar em nulidade do ato 
realizado na presença de defensor público. Não podem os impetrantes, devido a 
incidente criado pela própria defesa, mesmo advertida de que a audiência, por 
envolver réu preso, seria realizada na data agendada, ainda que em horário mais 
adiantado, invocar a própria torpeza para a sua anulação (...). (STF. HC 110.820, 
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29-5-2012, 1ª T, DJE de 25-6-2012.)
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Não requerida reperguntas ao corréu ou não manifestado 
 inconformismo no momento, ocorre a preclusão 
Se a defesa, no interrogatório, não requereu reperguntas ao corréu, subscreven-
do sem ressalvas o termo de audiência, a manifestação posterior de inconformis-
mo não elide a preclusão. (STF. HC 90.830, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 
2ª T, DJE de 23-4-2010.)

Provas ilícitas não retiram validade das provas não  decorrentes 
delas ou não contaminadas por elas
A prova ilícita, caracterizada pela escuta telefônica, não sendo a única produzi-
da no procedimento investigatório, não enseja desprezarem-se as demais que, por 
ela não contaminadas e dela não decorrentes, formam o conjunto probatório da 
autoria e materialidade do delito. Não se compatibiliza com o rito especial e su-
mário do habeas corpus o reexame aprofundado da prova da autoria do delito. 
Sem que possa colher-se dos elementos do processo a resultante consequência de 
que toda a prova tenha provindo da escuta telefônica, não há falar-se em nulida-
de do procedimento penal. (STF. HC 75.497, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 14-
10-1997, 2ª T, DJ de 9-5-2003.)

Oitiva de testemunha de defesa antes da de acusação, por si só, 
não gera nulidade do processo, devendo ser provado o prejuízo
(...) o fato de uma testemunha da defesa ter sido inquirida antes da oitiva das tes-
temunhas de acusação não implica, por si só, a nulidade do processo, dado que 
a inversão na ordem do depoimento das testemunhas somente geraria nulidade 
se demostrado, de modo efetivo e concreto, o prejuízo (pas de nullité sans grief). 
(STF. HC 116.569, Rel. Min. Luiz Fux, j. 4-2-2014, 1ª T, DJE de 18-2-2014.)

Não observância da ordem com que as perguntas em  audiência 
(primeiro pelas partes, cabendo ao Juiz complementar - art.212 
do CPP) causa apenas nulidade relativa, devendo ser provado o 
prejuízo
Quanto à ordem de feitura das perguntas às testemunhas, o disposto no art. 212 
do CPP não se mostra peremptório ao prever que serão formalizadas pelas partes 
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diretamente, podendo o magistrado complementar a inquirição. O fato de este úl-
timo proceder, antes da veiculação das perguntas pelas partes, a indagações não 
atrai o vício de procedimento capaz de levar à nulidade do processo, mesmo por-
que difícil seria estabelecer o prejuízo. (STF. HC 105.538, voto do Rel. Min. Mar-
co Aurélio, j. 10-4-2012, 1ª T, DJE de 30-4-2012.)

A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das teste-
munhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas 
em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as tes-
temunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser 
arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 
(STF. HC 103.525, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 3-8-2010, 1ª T, DJE de 27-8-2010.)

Rito adotado em audiência diverso do disposto no art. 212 do CPP, com alte-
ração da Lei 11.690/2008. Nulidade relativa. (...) O princípio do pas de nulli-
té sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto 
pela parte que suscita o vício. (...) Prejuízo não demonstrado pela defesa. (STF. 
HC 110.936, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2ª T, DJE de 8-10-2012.)

Quanto à ordem de feitura das perguntas às testemunhas, o disposto no art. 
212 do CPP não se mostra peremptório ao prever que serão formalizadas pe-
las partes diretamente, podendo o magistrado complementar a inquirição. O 
fato de este último proceder, antes da veiculação das perguntas pelas partes, 
a indagações não atrai o vício de procedimento capaz de levar à nulidade do 
processo, mesmo porque difícil seria estabelecer o prejuízo. (STF. HC 105.538, 
voto do Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10-4-2012, 1ª T, DJE de 30-4-2012.)

Não há nulidade por ofensa ao art. 212 quando, a despeito de o Juiz haver 
formulado perguntas diretamente às testemunhas, a defesa, presente à au-
diência,  deixa  de manifestar qualquer inconformismo quanto  ao  sistema 
de inquirição adotado pelo Juiz. Ademais, por se tratar de nulidade relati-
va, para seu reconhecimento, há necessidade de demonstração de prejuízo, o 
que, in casu, não ocorreu. 2.  Embora o art. 411 do Código de Processo Pe-
nal haja estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, "a inver-
são da oitiva de testemunhas  de  acusação  e  defesa não configura nulida-
de quando a inquirição  é feita por meio de carta precatória, cuja expedi-
ção não suspende  a  instrução  criminal"  (HC  n. 160.794/RS, Rel. Ministro 
Jorge  Mussi, 5ª T., DJe 4/5/2011). Ainda que assim não fosse, a não obser-
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vância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessá-
ria, também, a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief ), 
por se tratar de mera inversão. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. 
HC 159885, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21/06/2016, DJE 01/07/2016.)

* Obs:  A primeira Turmado STF, no HC 111815/SP, rel. orig. Min. Marco Auré-
lio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 14.11.2017, anulou o processo por 
violação da ordem de inquirição de testemunhas no processo penal, afirmando 
que a inquirição de testemunhas pelas partes deve preceder à realizada pelo juízo.

Não há momento específico para oitiva de testemunha do juízo, não 
existindo nulidade em ser ouvida antes das  testemunhas de defesa
Nos termos do art. 209 do CPP, não configura nulidade a oitiva de testemunha indi-
cada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do juízo. (...) Não prevê 
a legislação processual momento próprio para inquirição das testemunhas indicada 
pelo juízo na forma dos arts. 156 e 209 do CPP, nem se verifica prejuízo à ampla 
defesa a inquirição ocorrida antes da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. 
(STF. HC 95.319, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19-10-2010, 1ª T, DJE de 21-2-2011.)

Complexidade do caso autoriza prorrogação de prazos para o 
término da instrução
Como regra, desde que devidamente fundamentada e com base no parâmetro da 
razoabilidade, é possível a prorrogação dos prazos processuais para o término da 
instrução criminal de caráter complexo. (STF. HC 98.163, Rel. Min. Ellen Gra-
cie, j. 6-10-2009, 2ª T, DJE de 29-10-2009.)

Atuação de membro do Ministério Público como auxiliar de 
 titular da comarca não causa nulidade do julgamento 
Esta Corte já decidiu que a participação de um membro do Ministério Público, 
para auxiliar o titular da comarca, não é motivo bastante para a nulidade do jul-
gamento, mormente quando não se demonstra de que maneira a designação do 
promotor assistente teria causado prejuízo para a defesa ou criado situação de 
desigualdade apta a caracterizar a figura do “acusador de exceção”. (STF. RHC 
99.768, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14-10-2014, 2ª T, DJE de 30-10-2014.)
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Ausência de representante do Ministério Público durante 
 interrogatório não causa nulidade
Alegação de nulidade decorrente da ausência de representante do Ministério 
 Público durante interrogatório do réu. Ausência de prejuízo. Acusado devida-
mente representado. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega 
provimento. (STF. RHC 117.110, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3-6-2014, 2ª T, 
DJE de 24-6-2014.)

Atos instrutórios feitos por Juízo incompetente são  passíveis de 
aproveitamento 
Meros atos de instrução da causa não são atos decisórios, não incidindo a nor-
ma do art. 567 do CPP. É possível o aproveitamento dos atos da instrução. (STF. 
AP 695 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 13-2-2014, P, DJE de 11-3-2014.)

Diplomação intercorrente que gera alteração de  competência 
não acarreta nulidade superveniente da denúncia nem de atos 
anteriores 
Ação penal. Crime do art. 1º, II, do DL 201/1967. Intercorrente diplomação não 
resulta nulidade superveniente da denúncia, nem dos atos praticados anterior-
mente à alteração da competência. (STF. AP 616 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
j. 5-12-2013, P, DJE de 13-2-2014.)

Concessão de tempo razoável para localização de  testemunha e 
indeferimento de substituição após preclusão não gera  nulidade
Testemunha não localizada. Concessão de tempo mais do que razoável para 
localizá-la. Pedido de substituição após preclusa a fase processual. Nulidade. 
Inexistência. Não demonstração, ad argumentandum, de prejuízo para a de-
fesa. (...) Ad argumentandum, ainda que se cogitasse de nulidade pelo inde-
ferimento de substituição da testemunha (que se fosse importante teria sido 
inicialmente arrolada), a impetrante sequer insinua prejuízo resultante de 
sua não oitiva, conforme requer o art. 563 do CPP, na linha da jurisprudên-
cia desta Corte: (...). (STF. RHC 117.745, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22-10-2013, 1ª 
T, DJE de 12-11-2013.)
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Existência de divisória de vidro e interfone para  comunicação 
com advogado não acarretam nulidade por cerceamento de defesa
A existência de divisória de vidro e de interfone para a comunicação entre o 
advogado e seu cliente, preso preventivamente, não ofende a garantia previs-
ta no art. 7º, III, da Lei 8.906/1994. Os impetrantes não lograram demons-
trar a ocorrência de prejuízo concreto para a defesa decorrente da existência 
de “barreiras” à comunicação entre o advogado e seu cliente, o que impede 
o reconhecimento de nulidade, nos termos da reiterada jurisprudência desta 
Corte. (STF. HC 112.558, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11-6-2013, 2ª 
T, DJE de 9-12-013.)

Indeferimento de diligências, interrogatório ou oitiva de 
 testemunhas em sede de apelação não gera nulidade
O interrogatório do acusado e a oitiva de testemunha no juízo de apelação, na 
forma do art. 616 do CPP, são diligências que se encartam no poder do tribunal, 
por isso que a rejeição das mesmas não enseja nulidade do julgamento quando o 
órgão a quo entende desnecessárias novas provas. (STF. HC 100.487, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. 11-10-2011, 1ª T, DJE de 14-11-2011.)

Juntada de documentos pelo Ministério Público antes de  alegações 
finais não acarreta nulidade
A juntada de documentos pelo Ministério Público em momento anterior às ale-
gações finais não gera nulidade do processo. (STF. HC 103.648, Rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 24-9-2010.)

Juízo e interrogatório único para mais de uma ação penal não gera 
nulidade absoluta, se o réu for interrogado de  forma  específica 
e assistido por defensor
Ações penais diversas. Juízo e interrogatório único. Uma vez ocorrido, sob o ângu-
lo da celeridade e economia processuais, interrogatório único para as três ações, 
veiculando-se indagações específicas, assistido o acusado por profissional da ad-
vocacia, descabe cogitar de nulidade absoluta. (STF. HC 96.466, Rel. Min. Mar-
co Aurélio, j. 13-4-2010, 1ª T, DJE de 9-2-2011.)
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Falta de interrogatório em juízo constitui nulidade relativa e 
 sujeita a preclusão
A falta do ato de interrogatório em juízo constitui nulidade meramente relativa, 
suscetível de convalidação, desde que não alegada na oportunidade indicada pela 
lei processual penal. A ausência da arguição, opportuno tempore, desse vício for-
mal, opera insuperável situação de preclusão da faculdade processual de suscitar 
a nulidade eventualmente ocorrida. (STF. HC 68.490, Rel. Min. Celso de Mello, 
j. 16-4-1991, 1ª T, DJ de 9-8-1991.)

O interrogatório judicial, qualquer que seja a natureza jurídica que lhe reconhe-
ça — meio de prova, meio de defesa ou meio de prova e de defesa — constitui ato 
necessário do processo penal condenatório, impondo-se a sua realização, quando 
possível, mesmo depois da sentença de condenação, desde que não se tenha con-
sumado, ainda, o trânsito em julgado. Consoante orientação jurisprudencial fir-
mada pelo STF, a falta do ato de interrogatório em juízo constitui nulidade me-
ramente relativa, suscetível de convalidação, desde que não alegada na oportu-
nidade indicada pela lei processual penal (RTJ 73/758). A ausência de arguição 
desse vício formal, em tempo oportuno, opera insuperável situação de preclusão 
temporal da faculdade processual de suscitá-lo. (STF. HC 68.131, Rel. Min. Cel-
so de Mello, j. 18-9-1990, 1ª T, DJE de 8-3-1991.)

O direito à presença do réu preso em audiência não é  absoluto, 
podendo ser afastado por motivo de segurança
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTI-
TUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO.  NÃO CABIMENTO.  2.  AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO. RÉU PRESO. DIREITO DE PRESENÇA.  DIREITO QUE NÃO 
É ABSOLUTO. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EFETIVO 
POLICIAL SUFICIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA DE 
NULIDADE.  3.  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 2.  O direito de 
presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente 
autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da 
instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e dire-
cionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de di-
reito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na 
audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade 
do ato.  Ademais, a ausência de condução do paciente encontra-se justificada na 
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segurança pública, uma vez que foi noticiado "que os réus estariam organizan-
do um arrebatamento por ocasião de comparecimento em audiência". Ademais, 
não ficou demonstrado em que consistiria o prejuízo acarretado à defesa, o que 
igualmente inviabiliza o reconhecimento de eventual nulidade. 3. Habeas corpus 
não conhecido. (STJ. HC 339971, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 
18/08/2016, DJE 26/08/2016).

A retirada do réu da sala de audiência para oitiva de  testemunha 
ou vítima que tenha receio em depor na  presença do réu não 
gera nulidade
A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima não constitui nulidade de 
modo a comprometer o ato processual, na medida em que, além da expressa 
concordância da defesa técnica, a realização do ato foi justificada pelo temor 
da depoente em ser ouvida na presença do acusado. Inteligência do art. 217 do 
CPP. (STF. RHC 124.727, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11-11-2014, 2ª T, DJE 
de 24-11-2014.)

A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima não constitui nulidade de 
modo a comprometer o ato processual, na medida em que, além da expressa con-
cordância da defesa técnica, a realização do ato foi justificada pelo temor da depo-
ente em ser ouvida na presença do acusado. Inteligência do art. 217 do CPP. (STF. 
RHC 124.727, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11-11-2014, 2ª T, DJE de 24-11-2014.)

1. O artigo 217 do Código de Processo Penal faculta ao juiz a inquirição da ví-
tima ou da testemunha sem a presença do acusado, desde que devidamente re-
presentado por seu defensor e aquela manifeste constrangimento para depor 
em tal circunstância. 2. O devido processo legal, importante cláusula constitu-
cional, congrega feixe de garantias que assegura, materialmente, o justo pro-
cesso, daí defluindo o fundamento para se estabelecer a franca possibilidade 
da participação do advogado em interrogatório de réu diverso daquele que de-
fende. (STJ. REsp 1181015, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, j. 
19/03/2013, DJe 26/03/2013)

A retirada do réu da sala de audiências, durante o depoimento de testemunha 
de acusação, é procedimento autorizado pelo art. 217 do Código de Processo Pe-
nal, que não implica em cerceamento de defesa. (STJ. REsp 1357289, Rel. Min. 
Laurita Vaz, 5ª T, j. 11/02/2014, DJe 28/02/2014)
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A ausência do réu na oitiva da vítima gera apenas nulidade 
 relativa, devendo ser provado o prejuízo
HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NULIDADE DO PROCES-
SO POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DA VÍTIMA. NULIDADE RE-
LATIVA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. (...) 1. 
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm refinado o cabimento do habeas 
corpus, restabelecendo o seu alcance aos casos em que demonstrada a necessida-
de de tutela imediata à liberdade de locomoção, de forma a não ficar malferida 
ou desvirtuada a lógica do sistema recursal vigente. 2. A ausência do réu na au-
diência de oitiva da vítima ou testemunhas não acarreta, por si só, a invalidação 
do processo, porquanto se trata de nulidade relativa, sendo imprescindível a com-
provação do prejuízo. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 268.629/SP, 
Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T, j. 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU PRESO EM AUDIÊNCIA 
DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. 
ADVOGADO CONSTITUÍDO PRESENTE AO ATO, CONSENTINDO COM 
SUA REALIZAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMOSTRA-
DO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECUR-
SO NÃO PROVIDO. - A jurisprudência desta Corte Superior tem se posiciona-
do no sentido de que a presença do réu na audiência de oitiva das testemunhas 
pode acarretar nulidade relativa, sendo, portanto necessária a demonstração do 
efetivo prejuízo causado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. - 
Assim, não havendo demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, que 
atuou ativamente durante toda a instrução do processo, não há de ser reconheci-
da a alegada nulidade, até mesmo porque, tendo a defesa, no momento da inqui-
rição da alegada testemunha, consentido com a realização do ato, nada questio-
nando sobre a suposta nulidade, operou-se a preclusão da matéria. Recurso não 
provido. (STJ. RHC 27.938/MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora 
convocada do TJ/SE), 6ª T, j. 01/04/2014, DJe 14/04/2014)

A ausência do réu na instrução gera apenas nulidade  relativa, 
devendo ser provado o prejuízo
A jurisprudência majoritária deste Supremo Tribunal assenta-se no sentido de 
que não ser obrigatória a presença do réu na audiência de instrução, o que con-
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figuraria apenas nulidade relativa a depender argüição em tempo oportuno com 
a demonstração do dano efetivamente sofrido. (STF. HC 95549, Rel. Min. Car-
men Lucia, 1ª T, j. 28/04/2009, DJe 28-05-2009)

A ausência de interrogatório de réu que se recusou a  comparecer 
não gera nulidade
1. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, "Nenhuma das partes po-
derá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou 
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 2. Não 
há que falar em nulidade por ausência de interrogatório, pois o acusado teve inú-
meras oportunidades de ser ouvido, recusando-se a comparecer em qualquer de-
las. 3. As nulidades relacionadas aos interesses das partes devem ser analisadas à 
luz dos princípios do pas de nullitè sans grief e da instrumentalidade das formas, 
além de levar em consideração os prazos previstos no art. 571 do CPP, sob pena 
de convalidação pelo princípio da preclusão. 4. Prevalece na jurisprudência des-
ta Corte o entendimento de que a nulidade deve ser alegada no momento opor-
tuno e está condicionada à demonstração do prejuízo da parte, não se invalidan-
do ato irregular que não comprometeu a função jurisdicional. (STJ. HC 202.543/
SP, Rel. Min. Sebastiao Reis Junior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 
6ª T, j. 03/06/2014, DJe 03/02/2015)

O fato de o réu advogar em causa própria não é suficiente para 
afastar a regra de que havendo mais de um acusado, serão os réus 
interrogados separadamente
Informativo nº 747 do STF: O fato de o réu advogar em causa própria não é su-
ficiente para afastar a regra contida no art. 191 do CPP (“Havendo mais de um 
acusado, serão interrogados separadamente”). Com base nesse entendimento, a 
2ª Turma denegou “habeas corpus” em que se pleiteava a anulação do interroga-
tório de corréu, por não ter sido franqueado ao impetrante/paciente acesso à sala 
de audiências no momento da realização daquele ato. No caso, o paciente e corréu 
— ambos advogados atuando em causa própria — foram condenados pela prá-
tica do delito descrito no art. 339 do CP. A Turma considerou inocorrentes ilega-
lidade ou cerceamento de defesa. Consignou que, além de inexistir razão jurídi-
ca para haver distinção entre acusados, nada impediria, caso o paciente desejas-
se, a constituição de outro causídico ou de membro da Defensoria Pública para 
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acompanhar especificamente o interrogatório do corréu. Ademais, a Turma re-
putou não haver prejuízo comprovado, uma vez que a condenação do impetrante 
lastreara-se nos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contradi-
tório, os quais seriam categóricos ao infirmar as versões apresentadas pelos dois 
acusados em seus interrogatórios, harmoniosos entre si. (HC 101021/SP, rel. Min. 
Teori Zavascki, 20.5.2014. 

D) Julgamento

Suspeição não arguida na primeira oportunidade não gera  nulidade 
A presunção de parcialidade nas hipóteses de suspeição é relativa, pelo que cumpre 
ao interessado argui-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (STF. 
HC 107.780, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13-9-2011, 1ª T, DJE de 5-10-2011.)

Desnecessidade de transcrição de depoimento colhido por meio 
audiovisual
HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE DE ARMA 
DE USO RESTRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO DE 
DEPOIMENTOS COLHIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO 
TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO. MÁCULA INEXIS-
TENTE. 1. Não havendo qualquer norma especial quanto à forma de registro dos 
testemunhos obtidos na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a 
vida, aplica-se o artigo 405 da Lei Penal Adjetiva, consoante o disposto no artigo 
394, § 2º, do mesmo diploma legal, que dispensa a transcrição do registro por meio 
audiovisual. Precedente. 2. Segundo orientação do Conselho Nacional de Justiça, 
disponibilizado no Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução 
Penal, não há necessidade de degravação no caso de depoimentos colhidos por gra-
vação audiovisual, cabendo ao interessado promovê-la, a suas expensas e com sua 
estrutura, se assim o desejar, "ficando vedado requerer ou determinar tal providên-
cia ao Juízo de primeiro grau". 3. A providência almejada no presente mandamus, 
a par de carecer de previsão legal, não se mostra pertinente no procedimento dos cri-
mes dolosos contra a vida, já que a colheita da prova oral pode ser repetida no Ple-
nário do Tribunal do Júri. Jurisprudência do STJ. 4. Habeas corpus não conhecido. 
(STJ. HC 339.357, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 08/03/2016, DJe 16/03/2016)
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Princípio da identidade física do juiz comporta exceções
O princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP, 
não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no art. 132 do 
CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de 
seu art. 3º (...). (STF. HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14-10-2014, 1ª T, DJE 
de 18-12-2014.)

Fundamentação sucinta não caracteriza falta de  fundamentação
A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpre-
tação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988. (STF. HC 105.349 AgR, 
Rel. Min. Ayres Britto, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 17-2-2011.)

Fundamentação por remissão a outras manifestações é válida
Revela-se legítima e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 
93, IX, da Constituição da República a utilização, por magistrados, da técnica 
da motivação per relationem, que se caracteriza pela remissão que o ato judicial 
expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos au-
tos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autorida-
des públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justi-
fiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. (STF. MS 25.936 ED, Rel. Min. 
Celso de Mello, j. 13-6-2007, P, DJE de 18-9-2009.)

Ausência de informação sobre o direito ao silêncio não  causa 
anulação do interrogatório
As garantias da ampla defesa e do contraditório restam observadas, não prospe-
rando o argumento de que a falta de advertência, no interrogatório, sobre o di-
reito dos réus permanecerem calados, seria causa de nulidade apta a anular todo 
o processo penal, nos casos em que a higidez do ato é corroborada pela presença 
de defensor durante o ato, e pela opção feita pelos réus de, ao invés de se utiliza-
rem do direito ao silêncio, externar a sua própria versão dos fatos, contrariando 
as acusações que lhes foram feitas, como consectário de estratégia defensiva. A 
falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automáti-
ca do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circuns-
tâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ile-
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gal. (HC 88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento 
em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, 
Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segun-
da Turma, Julgamento em 23/5/2000.) (STF. RHC 107.915, Rel. Min. Luiz Fux, 
j. 25-10-2011, 1ª T, DJE de 16-11-2011.)

Manifestação do MP sobre preliminar arguida em alegações  finais 
não ofende a ampla defesa
A inversão processual, falando antes a defesa e depois a acusação nas alegações fi-
nais (...) implica nulidade tanto quanto no caso da sustentação oral (...), por ofen-
sa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, quando a defesa 
argui questão preliminar nas alegações finais, é legítima a abertura de vista e a 
manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação ana-
lógica do art. 327, primeira parte, do CPC, como previsto no art. 3º do CPP, pois 
em tal caso é de rigor que outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio 
do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa. (STF. HC 76.420, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, j. 16-6-1998, 2ª T, DJE de 14-8-1998)

Redistribuição de processos em razão de instalação de  novas  varas 
não viola princípios do devido processo legal e do juiz natural
Instalação de novas varas por provimento de TRF. Redistribuição de processos. Não 
configuração de nulidade. (...) Redistribuição de processos, constitucionalmente ad-
mitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação 
de novas varas em seção judiciária do TRF 3ª Região, não ofende os princípios cons-
titucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 
(STF. HC 108.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23-4-2013, 2ª T, DJE de 7-11-2013)

Validade de atos processuais praticados antes de causa  superveniente 
de modificação da competência
Informativo nº 556 do STJ: No caso em que, após iniciada a ação penal perante 
determinado juízo, ocorra modificação da competência em razão da investidu-
ra do réu em cargo que atraia foro por prerrogativa de função, serão válidos os 
atos processuais – inclusive o recebimento da denúncia – realizados antes da cau-
sa superveniente de modificação da competência, sendo desnecessária, no âmbi-
to do novo juízo, qualquer ratificação desses atos, que, caso ocorra, não precisará 
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seguir as regras que deveriam ser observadas para a prática, em ação originária, 
de atos equivalentes aos atos ratificados. Realmente, reconhecida a incompetên-
cia, a posteriori, de determinado juízo, deve o processo ser encaminhado ao juízo 
competente, que pode aproveitar os atos já praticados. Nesse sentido, a jurispru-
dência do STF afirma que, nos casos de incompetência absoluta, é possível a ra-
tificação tanto dos atos sem caráter decisório quanto dos atos decisórios (AgR no 
RE 464.894-PI, Segunda Turma, DJe 15/8/2008). Nesse contexto, verifica-se que 
a ratificação de atos processuais é procedimento intrinsecamente ligado à ideia 
de nulidade por incompetência relativa ou absoluta superveniente. Não se trata, 
contudo, do caso aqui analisado, em que, após iniciada a ação penal, ocorre mo-
dificação da competência em razão da investidura, pelo réu, no curso do proces-
so, em cargo que atraia foro por prerrogativa de função. De fato, a competência, 
quando fixada a partir de regras do sistema, a priori, não se modifica, em obedi-
ência ao princípio do juiz natural. No entanto, uma das hipóteses em que se dá a 
modificação da competência, sem ofensa ao referido princípio, ocorre quando há 
alteração ratione personae, fruto do cargo ou da função que alguém venha a ocu-
par no curso do processo. Assim, iniciada a ação penal perante determinado juí-
zo, com a superveniência de condição que atraia o foro especial por prerrogativa 
de função, deve o processo ser remetido, no estado em que se encontra, ao novo 
juízo competente. Nesse caso, devem ser mantidos íntegros todos os atos proces-
suais até então praticados, sob pena de violação ao princípio tempus regit actum, 
uma vez que o juiz era competente antes da modificação. Desnecessária, portanto, 
qualquer ratificação, visto que os atos até então praticados são válidos. Ademais, 
ainda que, por mero preciosismo, ocorra a ratificação, ela não precisará seguir as 
regras que deveriam ser observadas para a prática, em ação originária, de atos 
equivalentes aos atos ratificados. Isso significa dizer que a ratificação do recebi-
mento de denúncia ofertada em primeiro grau não precisaria ser apreciada pelo 
colegiado do Tribunal competente para o julgamento da ação originária, sendo 
possível ao relator realizar monocraticamente essa ratificação, conforme, aliás, 
já se manifestou o STF (RHC 120.356-DF, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014). 
HC 238.129-TO, Rel. originária Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para 
acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/9/2014, DJe 25/2/2015.

Sentença que não aborda todas as teses defensivas não  causa 
 cerceamento de defesa
Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque 
o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando 
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que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. (STF. HC 
107.784, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 2-9-2011, 1ª T, DJE de 5-9-2011.)

A prática de atos de ordenação processual não caracterizam 
 hipótese de impedimento
Não se registra situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso 
do procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre ques-
tão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da demanda penal. Eventu-
al prática de atos de ordenação processual não basta, só por si, para caracterizar 
hipótese de impedimento do juiz. (STF. HC 71.448, Rel. Min. Celso de Mello, j. 
14-2-1995, 1ª T, DJE de 4-12-2009.)

A utilização de termos mais fortes na sentença penal  condenatória 
não configura, por si só, situação apta a  comprovar a ocorrência 
de quebra da imparcialidade do magistrado
Informativo 530 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. UTI-
LIZAÇÃO DE TERMOS MAIS FORTES E EXPRESSIVOS EM SENTENÇA. A 
utilização de termos mais fortes e expressivos na sentença penal condenatória – 
como “bandido travestido de empresário” e “delinquente de colarinho branco” – 
não configura, por si só, situação apta a comprovar a ocorrência de quebra da 
imparcialidade do magistrado. Com efeito, o discurso empolgado, a utilização de 
certos termos inapropriados em relação ao réu ou a manifestação de indignação 
no tocante aos crimes não configuram, isoladamente, causas de suspeição do jul-
gador. Ademais, as causas de suspeição de magistrado estão dispostas de forma 
taxativa no art. 254 do CPP, dispositivo que não comporta interpretação amplia-
tiva. REsp 1.315.619-RJ, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convo-
cado do TJ-PR), j. 15/8/2013.

Possibilidade de fixação de valor mínimo para  compensação de 
danos morais sofridos pela vítima de infração penal
Informativo nº 588 do STJ: O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, no 
momento de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela in-
fração (art. 387, IV, do CPP), pode, sentindo-se apto diante de um caso concreto, 
quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, des-



Teses Criminais para o Ministério Público

65

de que fundamente essa opção. De fato, a legislação penal brasileira sempre bus-
cou incentivar o ressarcimento à vítima. Essa conclusão pode ser extraída da ob-
servação de algumas regras do CP: a) art. 91, I - a obrigação de reparar o dano 
é um efeito da condenação; b) art. 16 - configura causa de diminuição da pena 
o agente reparar o dano ou restituir a coisa ao ofendido; c) art. 65, III, "b" - a re-
paração do dano configura atenuante genérica, etc. Mas, apesar de incentivar o 
ressarcimento da vítima, a regra em nosso sistema judiciário era a separação de 
jurisdição, em que a ação penal destinava-se à condenação do agente pela prá-
tica da infração penal, enquanto a ação civil tinha por objetivo a reparação do 
dano. No entanto, apesar de haver uma separação de jurisdição, a sentença pe-
nal condenatória possuía o status de título executivo judicial, que, no entanto, 
deveria ser liquidado perante a jurisdição civil. Com a valorização dos princípios 
da economia e celeridade processual e considerando que a legislação penal bra-
sileira sempre buscou incentivar o ressarcimento à vítima, surgiu a necessidade 
de repensar esse sistema, justamente para que se possa proteger com maior eficá-
cia o ofendido, evitando que o alto custo e a lentidão da justiça levem a vítima a 
desistir de pleitear a indenização civil. Dentro desse novo panorama, em que se 
busca dar maior efetividade ao direito da vítima em ver ressarcido o dano sofri-
do, a Lei n. 11.719/2008 trouxe diversas alterações ao CPP, dentre elas, o poder 
conferido ao magistrado penal de fixar um valor mínimo para a reparação civil 
do dano causado pela infração penal, sem prejuízo da apuração do dano efetiva-
mente sofrido pelo ofendido na esfera cível. No Brasil, embora não se tenha ade-
rido ao sistema de unidade de juízo, essa evolução legislativa, indica, sem dúvi-
das, o reconhecimento da natureza cível da verba mínima para a condenação cri-
minal. Antes da alteração legislativa, a sentença penal condenatória irrecorrível 
era um título executório incompleto, porque embora tornasse certa a exigibilida-
de do crédito, dependia de liquidação para apurar o quantum devido. Assim, ao 
impor ao juiz penal a obrigação de fixar valor mínimo para reparação dos da-
nos causados pelo delito, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, está-
-se ampliando o âmbito de sua jurisdição para abranger, embora de forma limi-
tada, a jurisdição cível, pois o juiz penal deverá apurar a existência de dano ci-
vil, não obstante pretenda fixar apenas o valor mínimo. Dessa forma, junto com 
a sentença penal, haverá uma sentença cível líquida que, mesmo limitada, estará 
apta a ser executada. E quando se fala em sentença cível, em que se apura o va-
lor do prejuízo causado a outrem, vale lembrar que, além do prejuízo material, 
também deve ser observado o dano moral que a conduta ilícita ocasionou. E nes-
se ponto, embora a legislação tenha introduzido essa alteração, não regulamen-
tou nenhum procedimento para efetivar a apuração desse valor nem estabeleceu 
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qual o grau de sua abrangência, pois apenas se referiu à "apuração do dano 
efetivamente sofrido". Assim, para que se possa definir esses parâmetros, de-
ve-se observar o escopo da própria alteração legislativa: promover maior efi-
cácia ao direito da vítima em ver ressarcido o dano sofrido. Assim, conside-
rando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o 
valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sem-
pre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o 
juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o 
mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido 
de o fazer. REsp 1.585.684-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª 
T, j. 9/8/2016, DJe 24/8/2016.

Possibilidade de condenação por crime consumado quando a 
 denúncia imputa crime tentado e vice e versa (não  configura 
 falta de correlação entre a acusação e sentença)
HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ARTS. 226, II, E 14, II, TODOS DO CÓ-
DIGO PENAL. DENÚNCIA POR DELITO CONSUMADO. CONDENAÇÃO 
EM PRIMEIRO GRAU PELO ART. 61 DA LCP. CONDENAÇÃO EM SEGUN-
DO GRAU PELA FORMA TENTADA DO ART. 217-A. ALEGADA AUSÊNCIA 
DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊN-
CIA. ORDEM DENEGADA. 1. O delito consumado e a tentativa não são duas 
diferentes modalidades de delito, mas somente distintas manifestações de um úni-
co delito. 2. Como o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato 
descrito na exordial acusatória, não há a nulidade prevista no art. 384 do CPP, 
visto que o magistrado limitou-se a dar definição jurídica diversa (crime tenta-
do) da que constou na denúncia (crime consumado), aplicando pena menos gra-
ve. 3. Ordem denegada. (STJ. HC 297.551, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª 
T, j. 05/03/2015, DJe 12/03/2015)

2. Não há falar em ausência de correlação entre a acusação e a sentença, se o juiz 
nada mais fez que dar interpretação jurídica distinta aos fatos, ao entender, diver-
samente da inicial acusatória, que a circunstância de os denunciados não terem 
conseguido sacar a quantia efetivamente transferida para suas conta-correntes 
não afasta a consumação do crime de estelionato, a qual já havia ocorrido com a 
transferência do dinheiro. 3. Agravo regimental provido para conhecer do habeas 
corpus, porém, denegá-lo. (STJ. AgRg no HC 52.173, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, 5ª T, j. 26/06/2007, DJ 20/08/2007, p. 297)
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E) Interceptação telefônica, gravação ambiental e registros 
 telefônicos

Interceptação telefônica determinada por autoridade  judiciária 
competente não fere o direito ao silêncio
(...) não pode vingar a tese da impetração de que o fato de a autoridade judiciá-
ria competente ter determinado a interceptação telefônica dos pacientes, envolvi-
dos em investigação criminal, fere o direito constitucional ao silêncio, à não au-
toincriminação. (STF. HC 103.236, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14-6-
2010, 2ª T, DJE de 3-9-2010.)

Não há nulidade na decisão que, embora sucinta,  apresenta 
 fundamentos essenciais para a decretação da quebra do  sigilo 
telefônico
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNI-
CA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. 1. A interceptação telefônica foi precedida de dili-
gências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimen-
to penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 2. Não há 
nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para 
a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que "o modus 
operandi dos envolvidos" "dificilmente" poderia "ser esclarecido por outros meios” 
(HC 94.028, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. A reiteração dos argumentos trazidos 
pelo agravante na inicial da impetração não são suficientes para modificar a de-
cisão ora agravada” (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).4. Agravo regi-
mental a que se nega provimento. STF. HC 120203, Rel. Min. Roberto Barroso; 
j. 10/02/2015, 1ª T, DJe 03-03-2015.

Possibilidade de prorrogação da interceptação telefônica por 
mais de 30 dias, mediante decisão fundamentada
Informativo n° 742 do STF: 2ª Turma. Não se revestem de ilicitude as escutas te-
lefônicas autorizadas judicialmente, bem como suas prorrogações, ante a neces-
sidade de investigação diferenciada e contínua, demonstradas a complexidade e 
a gravidade dos fatos. Com base nessa orientação, a 2ª Turma denegou “habeas 
corpus”, em que se sustentava a nulidade das interceptações telefônicas realizadas. 
Na espécie, no curso de investigação da polícia federal destinada a apurar delitos 
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contra a Administração Pública Federal, praticados por grupo de empresários, as 
interceptações telefônicas, devidamente autorizadas por juízo de 1º grau, revela-
ram que delitos de outra natureza estariam sendo praticados por grupo diverso, 
voltado à obtenção ilícita de lucros por meio de contratação e execução de obras 
públicas em vários Estados-membros com fraude em licitações. Diante do envol-
vimento de autoridades com prerrogativa de foro, determinara-se o deslocamen-
to do feito para o STJ, cuja relatora autorizara a interceptação telefônica e sua 
prorrogação, o que culminara na indicação do paciente como envolvido em gru-
po criminoso. A Turma destacou que decisão proferida no STJ, ao autorizar a in-
terceptação telefônica, estaria fundamentada ante a complexidade do esquema a 
envolver agentes públicos e políticos, aliada à dificuldade em se colher provas tra-
dicionais. Pontuou que os atos estariam em consonância com a Lei 9.296/1996, 
que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da CF (“é inviolável o sigilo 
da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunica-
ções telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na for-
ma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processu-
al penal”). HC 119770/BA, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 8.4.2014. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. INTERCEPTA-
ÇÃO TELEFÔNICA. DEFERIMENTO. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 30 
DIAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. Segundo a ju-
risprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Fe-
deral, o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 não limita a prorrogação da 
interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renova-
ções, desde que devidamente fundamentadas. 3. O Juízo de primeiro grau auto-
rizou o monitoramento das ligações telefônicas por entender que os elementos, 
já colhidos, demonstravam indícios gravosos de prática criminosa e apontavam 
para a imprescindibilidade do deferimento da medida excepcional. Posteriormen-
te, prorrogou o prazo das interceptações telefônicas, por concluir que os indícios 
apurados demonstravam que se tratava de tráfico internacional de cocaína, sen-
do impossível a utilização de outros meios de prova diante da organização e so-
fisticação dos criminosos. 4. Habeas corpus não conhecido. STJ. HC 300768, Rel. 
Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T, j. 16/10/2014, DJe 06/11/2014.

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DILI-
GÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS PREVIS-
TO NO ARTIGO 5º DA LEI 9.296/1996. POSSIBILIDADE DE VÁRIAS RE-
NOVAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DECISÕES FUNDAMENTADAS. ILICITUDE 
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NÃO CARACTERIZADA. 1. Apesar de no artigo 5º da Lei 9.296/1996 se prever 
o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a interceptação telefônica, renovável 
por mais 15 (quinze), não há qualquer restrição ao número de prorrogações pos-
síveis, exigindo-se apenas que haja decisão fundamentando a dilatação do perí-
odo. Doutrina. Precedentes.(...) (STJ. HC 118.803, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 
26/10/2010, DJe 13/12/2010)

Desnecessidade de transcrição integral das interceptações 
 telefônicas
Pedido de liminar para garantir à defesa do paciente o acesso à transcrição inte-
gral das escutas telefônicas realizadas no inquérito. Alegação de ofensa ao prin-
cípio do devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição da República): inocor-
rência: liminar indeferida. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das 
degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são 
investigados os ora pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos 
necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa res-
trição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição 
da República). Liminar indeferida. (STF. HC 91.207 MC, Rel. p/ o ac. Min. Cár-
men Lúcia, j. 11-6-2007, P, DJ de 21-9-2007)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IN-
TERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E ESCUTAS AMBIENTAIS. TRANSCRIÇÃO 
INTEGRAL. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO INFORMANDO HORÁRIOS 
DE INÍCIO E FIM DAS GRAVAÇÕES. INTEGRAL ACESSO AOS ÁUDIOS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. 1. O recorrente utiliza o writ como 
mero meio de coleta de provas a fim de averiguar eventual ilegalidade na execu-
ção de interceptações telefônicas e escutas ambientais, não apontando restrição 
ilegítima à sua liberdade, o que evidencia o não cabimento do remédio heroico. 
2. Ainda que admitido o writ como meio de assegurar o exercício da ampla defe-
sa e, reflexamente, evitar cerceamento indevido à liberdade, no mérito, não assis-
te razão ao recorrente, uma vez que o juízo de primeiro grau franqueou à defesa 
o integral acesso aos dados ora perseguidos, autorizando a secretaria da Vara a 
fornecer todos os arquivos de áudio formados ao longo da fase inquisitorial, ine-
xistindo dados inacessíveis à defesa. 3. O acesso à totalidade do áudio captado é 
bastante para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa. 4. O Supremo 
Tribunal Federal assentou ser desnecessária a transcrição integral dos diálogos 
colhidos por meio de interceptação telefônica ou escuta ambiental. 5. Em relação 
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às datas e horários de início e encerramento das interceptações e escutas ambien-
tais, o juízo de primeiro grau determinou às autoridades policiais que conduzi-
ram o inquérito e mantiveram registro de tais atividades que fornecessem relató-
rio de seus registros ao recorrente, tornando desnecessária a expedição de ofício 
às empresas telefônicas. 6. Recurso desprovido. (STJ. RHC 39457 Rel. Min. Gur-
gel de Faria, 5ª T, j. 12/05/2015, DJe 27/05/2015).

Destruição de mídias contendo interceptações telefônicas, após 
amplo e irrestrito acesso das partes e sem  requerimentos, não 
causa prejuízo à defesa 
Pelo que se tem nos autos, as mídias contendo as interceptações telefônicas somente 
foram destruídas depois do amplo e irrestrito acesso das partes, que nada requere-
ram quanto à necessidade de perícia ou transcrição integral do material apreendi-
do. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstra-
ção de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. (...) Prejuízo não demons-
trado pela defesa. (STF. RHC 125.282, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 3-3-2015, 2ª T, 
DJE de 13-3-2015.)

Possibilidade de interceptação de conversa entre Advogado e 
cliente, captada incidentalmente à interceptação telefônica
(...) (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE 
CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS 
GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, 
QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTE-
RIZADOS. ORDEM DENEGADA. (...)3. Ilicitude da prova das interceptações 
telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas 
gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o 
sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatu-
to da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local 
de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência 
escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da ad-
vocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária 
a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação te-
lefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, or-
denado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação 
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que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da 
execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do cor-
réu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra 
conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurí-
dica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder 
a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse fil-
tro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da es-
fera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e 
gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova 
é dirigida. 4. Ordem denegada. (STF. HC 91.8676, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª 
T, j. 24-04-2012, DJe 20-09-2012)

Licitude de prova de “crime achado”, ou seja, infração  penal 
 desconhecida e não investigada até o momento em que se  descobre 
o delito.
Informativo nº 869 do STF: A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 
por maioria, indeferiu ordem de “habeas corpus” em que se discutia a ilicitude 
de provas colhidas mediante interceptação telefônica durante investigação volta-
da a apurar delito de tráfico internacional de drogas. No caso, o juízo de origem 
determinou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática de homi-
cídio qualificado. O impetrante sustentou a ilicitude das provas colhidas, a inép-
cia da denúncia e a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal. O 
Colegiado afirmou que a hipótese dos autos é de crime achado, ou seja, infração 
penal desconhecida e não investigada até o momento em que se descobre o deli-
to. A interceptação telefônica, apesar de investigar tráfico de drogas, acabou por 
revelar crime de homicídio. Assentou que, presentes os requisitos constitucionais 
e legais, a prova deve ser considerada lícita. Ressaltou, ainda, que a intercepta-
ção telefônica foi autorizada pela justiça, o crime é apenado com reclusão e ine-
xistiu o desvio de finalidade. No que se refere à justa causa, considerou presente 
o trinômio que a caracteriza: tipicidade, punibilidade e viabilidade. A tipicida-
de é observada em razão de a conduta ser típica. A punibilidade, em face da au-
sência de prescrição. E a viabilidade, ante a materialidade, comprovada com o 
evento morte, e a autoria, que deve ser apreciada pelo tribunal do júri. Vencido 
o ministro Marco Aurélio, que deferiu a ordem. Pontuou não haver justa causa e 
reputou deficiente a denúncia ante a narração do que seria a participação do pa-
ciente no crime. HC 129678/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 
Alexandre de Moraes, j. 13.6.2017. 
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Licitude de prova de crime diverso, relacionado com o  crime 
 investigado, obtida mediante a interceptação de ligações  telefônicas 
de terceiro não arrolado na autorização judicial da escuta
ESCUTA TELEFÔNICA. TERCEIRO. Desde que esteja relacionada com o fato 
criminoso investigado, é lícita a prova de crime diverso obtida mediante a inter-
ceptação de ligações telefônicas de terceiro não arrolado na autorização judicial 
da escuta. Precedentes citados: HC 37.693-SC, DJ 22/11/2004; RHC 10.974-SP, 
DJ 18/3/2002; RHC 15.351-RS, DJ 18/10/2004, e HC 27.145-SP, DJ 25/8/2003”. 
(STJ. HC 33.462-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/9/2005).

Eventuais deficiências qualitativas na tradução de material 
 degravado não invalida a prova regularmente produzida
Eventuais deficiências qualitativas na tradução do material degravado não inva-
lidam a prova regularmente colhida, devendo o tema ser tratado no curso da ins-
trução da ação penal, considerados os limites do habeas corpus. (STF. HC 106.244, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17-5-2011, 1ª T, DJE de 19-8-2011.)

Desnecessidade da realização de perícia para a identificação das 
vozes captadas nas interceptações telefônicas
Informativo nº 464 do STJ: TRÁFICO INTERNACIONAL. INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS. PERÍCIA. Cuida-se de condenado pela prática dos delitos previs-
tos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006, em 
que o tribunal a quo afastou as preliminares suscitadas na apelação e deu parcial 
provimento apenas para reduzir a pena imposta. O REsp foi conhecido na par-
te em que o recorrente apontou nulidade das interceptações telefônicas por inob-
servância ao disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.296/1996 quanto à neces-
sidade da identificação dos interlocutores por meio de perícia técnica e de degra-
vação dos diálogos em sua íntegra, também efetuada por perícia técnica, pleite-
ando, consequentemente, a imprestabilidade da escuta telefônica realizada e sua 
desconsideração como meio de prova. Observa o Min. Relator que este Superior 
Tribunal, em diversas oportunidades, já afirmou não haver necessidade de iden-
tificação dos interlocutores por meio de perícia técnica ou de degravação dos di-
álogos em sua integridade por peritos oficiais, visto que a citada lei não faz qual-
quer exigência nesse sentido. Assim, verificada a ausência de qualquer vício na 
prova obtida por meio de interceptações telefônicas, a Turma conheceu em par-
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te do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, afastando a hipótese de ofen-
sa ao citado artigo. Precedentes citados: HC 138.446-GO, DJe 11/10/2010; HC 
127.338-DF, DJe 7/12/2009; HC 91.717-PR, DJe 2/3/2009, e HC 66.967-SC, DJ 
11/12/2006. REsp 1.134.455-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j, 22/2/2011. 

Compartilhamento de interceptações telefônicas para  persecução 
penal diversa da que a motivou não gera nulidade 
Informativo nº 811 do STF: 1ª Turma. A Primeira Turma indeferiu a ordem em 
“habeas corpus” no qual se pretendia a anulação de ação penal com argumento 
em prova ilícita. Na espécie, foram aproveitados dados alusivos a interceptação 
telefônica verificada em outra unidade da Federação e em outro processo-crime, 
porém autorizada judicialmente. A Turma entendeu que o fato de a escuta tele-
fônica ter visado elucidar outra prática delituosa não impediria a sua utilização 
em persecução criminal diversa (compartilhamento). Além disso, não caracteri-
za ofensa ao art. 93, IX, da CF o ato em que adotados como razões de decidir os 
fundamentos lançados na manifestação do Ministério Público. Por fim, preen-
chidas as exigências previstas na Lei 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), 
descabe considerar ilícita a prova ante a suposta ausência de autuação. Tratar-
-se-ia de mera irregularidade, não violadora dos elementos essenciais à valida-
de da medida cautelar. (HC 128102/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 9.12.2015.) 

Gravação de conversa por um dos interlocutores é lícita
A gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem conheci-
mento do outro, com a finalidade de documentá-la, futuramente, em caso de nega-
tiva, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui exercício de defesa. (STF. 
AI 503.617 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 1º-2-2005, 2ª T, DJ de 4-3-2005.)

Ação penal. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores 
sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão 
geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consis-
tente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhe-
cimento do outro. (STF. RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19-11-
2009, DJE de 18-12-2009)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO 
DO PROCESSO (ART. 344 DO CP). CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL. GRA-
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VAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICI-
TUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTI-
TUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HAR-
MONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. (...). 4. 
De outra parte, em regra, a violação do sigilo das comunicações, sem autoriza-
ção dos interlocutores, é proibida, pois a Constituição Federal assegura o respeito 
à intimidade e vida privada das pessoas, bem como o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas e telefônicas (art. 5º, inciso XII, da CF 88). 5. Entre-
tanto, não se trata nos autos de gravação da conversa alheia (interceptação), mas 
de registro de comunicação própria, ou seja, em que há apenas os interlocutores 
e a captação é feita por um deles sem o conhecimento da outra parte. 6. No caso, 
a gravação ambiental efetuada pela corré foi obtida não com o intuito de violar 
a intimidade de qualquer pessoa, mas com o fito de demonstrar a coação que vi-
nha sofrendo por parte da ora recorrente, que a teria obrigado a prestar declara-
ções falsas em juízo, sob pena de demissão. 7. Por não se enquadrar nas hipóteses 
de proteção constitucional do sigilo das comunicações, tampouco estar disciplina-
da no campo infraconstitucional, pela Lei nº 9.296/96, a gravação unilateral fei-
ta por um dos interlocutores com o desconhecimento do outro deve ser admitida 
como prova, em face do princípio da proporcionalidade. 8. De outra parte, não 
procede a alegação de quebra de sigilo profissional, previsto no art. 7º, inciso II, 
da Lei n° 8.906/94, agora com a nova redação dada pela Lei 11.767/08, pois não 
se trata de gravação de conversa pessoal e reservada entre advogado e cliente. 9. 
Cuida-se, pois, de gravação de um diálogo informal, ocorrido no interior de um 
taxi, entre a vítima do fato tido com criminoso e o causídico da empresa em que 
a recorrente trabalhava, o qual, na época, patrocinava os interesses dessa institui-
ção em uma ação trabalhista, não a defesa das rés. Em outra ocasião, a conver-
sa foi gravada tão somente entre as acusadas. (...) (STJ. REsp 1113734/SP, Rel. 
Min. Og Fernandes, 6ª T, j. 28/09/2010, DJe 06/12/2010)

Possibilidade de pesquisa dos registros telefônicos de  telefone 
apreendido em flagrante delito sem autorização judicial 
(...) (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO PO-
LICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECU-
TOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (...) 2. Ilicitude da prova 
produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de cor-
réu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decor-
rente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realiza-
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do a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendi-
dos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros te-
lefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpre-
tar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto 
registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e 
não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à cole-
ta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa 
na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indi-
reto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, 
colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do 
delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora 
paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser 
adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a 
investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a 
prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da te-
oria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda 
assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar 
em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, cons-
truída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o cur-
so normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam 
os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encon-
trado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, 
que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. (STF. HC 91.8676, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 24-04-2012, DJe 20-09-2012)

F) Precatória e rogatória

Interrogatório de acusado realizado por carta precatória com 
nomeação de defensor dativo, por si só, não acarreta nulidade, 
devendo ser provado o prejuízo
Alegação de nulidade por ter sido o interrogatório do réu realizado mediante car-
ta precatória. (...) Interrogatório do paciente realizado pelo juízo deprecado com 
a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de 
existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de de-
terminadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité 
sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que sus-
cita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela 
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tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade pro-
cessual por mera presunção. (STF. HC 107.769, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18-
10-2011, 1ª T, DJE de 28-11-2011.)

Não há nulidade em julgamento se a carta precatória não foi 
 devolvida tempestivamente
A carta precatória não devolvida tempestivamente autoriza a realização do jul-
gamento sem a oitiva da testemunha de fora da terra, sem prejuízo da sua pos-
terior juntada (art. 222, § 2º, do CPP), sendo certo que, no caso sub judice, pas-
saram-se três meses entre o envio da comunicação deprecada e a decisão de con-
tinuidade do procedimento. (STF. AP 595, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25-11-2014, 1ª 
T, DJE de 10-2-2015.)

Recolhimento de carta precatória não cumprida em que 
 sabidamente a testemunha não será encontrada não gera nulidade
Não há nulidade no recolhimento de carta precatória não cumprida, destinada à 
oitiva de testemunha de defesa, quando impossível a localização dela nos endere-
ços fornecidos, e a defesa, regularmente intimada, não apresenta novo endereço 
nem lhe requer a substituição. (STF. HC 85.627, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 15-
12-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010.)

A ausência de intimação da defesa sobre a expedição de  precatória 
gera apenas nulidade relativa, devendo ser  provado o prejuízo
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. 
OITIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. ENUNCIADO 
SUMULAR 155/STF. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO OPORTUNA. DEMONS-
TRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. ILE-
GALIDADE MANIFESTA NÃO CARACTERIZADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ausência de intimação da 
defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nu-
lidade relativa, o que impõe sua arguição em momento oportuno e a demonstração de 
efetivo prejuízo, o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço. Incidência do enun-
ciado sumular n.º 155 do Supremo Tribunal Federal. 2. Writ não conhecido. (STJ. HC 
340327, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/03/2016, DJE 10/03/2016.)
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Quando o réu foi devidamente intimado da expedição de  precatória 
e é ausente requerimento de comparecimento, não há nulidade 
na oitiva de testemunha por carta  precatória na ausência dele
Não é nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória 
sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer 
o comparecimento. (STF. RE 602.543 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19-11-
2009, DJE 26-2-2010)

Desnecessária a intimação da Defesa pelo juízo deprecado para 
inquirição de testemunhas
A intimação do advogado para a inquirição de testemunhas no juízo deprecado 
é desnecessária; imprescindível apenas a intimação da expedição da carta preca-
tória. No caso, havendo incerteza quanto à intimação da expedição da carta pre-
catória, afigura-se correta a aplicação, pelo Tribunal a quo, da Súmula 155/STF, 
que proclama ser relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação 
da carta precatória para a inquirição de testemunha. (STF. HC 89.186, Rel. Min. 
Eros Grau, j. 10-10-2006, 2ª T, DJ de 6-11-2006.)

Intimada a defesa da expedição da carta precatória,  torna-se desnecessária inti-
mação da data da audiência no juízo  deprecado. (Súmula nº 273 do STJ)

A inversão da ordem do interrogatório e da oitiva de  testemunhas 
não configura nulidade quando o ato for  realizado por carta 
 precatória, cuja expedição não  suspende o  processo criminal
(...) INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 
400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHAS OUVIDAS POR 
CARTA PRECATÓRIA.  ATO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A 
NORMA PROCESSUAL. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVI-
DO. 1.  O art. 400, caput, do CPP, cuja redação foi conferida pela Lei 11.719/08, 
revela a sistemática instrutória  do  procedimento ordinário  do  processo  penal,  
segunda  a qual faz-se necessária a ouvida  prévia  das  testemunhas  da acusa-
ção  e,  depois,  aquelas indicadas  pela  defesa. Entrementes, para viabilizar a 
instrução processual, ressalva explicitamente a ordem ritual, com o apontamen-
to do art. 222, do CPP. 2.  A prescindibilidade de observância da ordem ordiná-
ria da ouvida de testemunhas que estejam fora da competência territorial do ju-
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ízo é, pois, corolário do impedimento legal de suspensão da instrução processual, 
por  ocasião  da  expedição  de  carta  precatória  ou rogatória (CPP, arts. 222, 
§1º e 222-A, parágrafo único). Outrossim, em  consonância  com  essa  conclusão,  
em homenagem ao princípio da razoável  duração   da   prestação   jurisdicional,   
mais   que  o prosseguimento  da instrução com a ouvida das demais testemunhas, 
o magistrado   pode,  inclusive,  sentenciar,  malgrado  pendência  da devolução  
da  carta pelo juízo deprecado, caso ultrapassado o prazo marcado  pelo juízo de-
precante para o seu cumprimento, nos termos do § 2º do artigo 222 do diploma 
processual penal. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (STJ. RHC 059448/RS, Rel. 
Min. Ribeiro Dantas, 5ª T, j. 07/06/2016, DJE 17/06/2016).

Constitucionalidade da exigência da demonstração de 
 imprescindibilidade da diligência a ser cumprida por  carta rogatória
A expedição de cartas rogatórias para oitiva de testemunhas residentes no exte-
rior condiciona-se à demonstração da imprescindibilidade da diligência e ao pa-
gamento prévio das respectivas custas, pela parte requerente, nos termos do art. 
222-A do CPP, ressalvada a possibilidade de concessão de assistência judiciária 
aos economicamente necessitados. A norma que impõe à parte no processo penal 
a obrigatoriedade de demonstrar a imprescindibilidade da oitiva da testemunha 
por ela arrolada, e que vive no exterior, guarda perfeita harmonia com o inci-
so LXXVIII do art. 5º da CF. (STF. AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10-6-
2009, P, DJE 02-10-2009.)

G) Citação e intimação

Constitucionalidade da citação por hora certa na seara penal
Informativo nº 833 do STF: Comunicação de Ato Processual - Citação com hora certa e 
processo penal. É constitucional a citação com hora certa no âmbito do processo penal 
(CPP: “Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justi-
ça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida 
nos arts. 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, 
ser-lhe-á nomeado defensor dativo”). Essa a conclusão do Plenário, que, por maioria, 
negou provimento a recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do 
aludido preceito processual. No caso, o recorrente fora condenado, no âmbito de juiza-
do especial criminal, à pena de seis meses de detenção, substituída por prestação de ser-
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viços comunitários, pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/1997 (dirigir 
sem habilitação, gerando perigo de dano). Fora citado com hora certa, pois estaria ocul-
tando-se para não o ser pessoalmente. A defesa arguira, então, a inconstitucionalidade 
dessa modalidade de citação. O Colegiado aduziu que a ampla defesa (CF, art. 5º, LV) 
une defesa técnica e autodefesa. A primeira é indeclinável. Não assegurar ao acusado a 
defesa técnica é causa de nulidade absoluta do processo, e consubstancia prejuízo ínsito 
e insanável (CPP, artigos 564, III, “c”; e 572). O Tribunal possui entendimento sumula-
do nesse sentido (Enunciado 523 da Súmula do STF). A autodefesa, por sua vez, repre-
senta a garantia de se defender pessoalmente e, portanto, de se fazer presente no julga-
mento. A respeito, a Lei 9.271/1996 inovara, para inviabilizar o julgamento do acusado 
à revelia, quando citado por edital, estabelecendo a suspensão do processo e, para evi-
tar impunidade, a prescrição, até que apareça ou constitua patrono. A indicação de ad-
vogado é ato revelador da ciência da ação penal, e a opção de não comparecer pessoal-
mente à instrução é consectário lógico do exercício da autodefesa, conjugado à garantia 
à não autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII). Posteriormente, a Lei 11.719/2008 reser-
vara, para o caso de citação pessoal frustrada por ocultação intencional do acusado, a 
com hora certa, e não mais a por edital, dando-se continuidade ao processo, devendo o 
juiz nomear defensor ao réu. O novo Código de Processo Civil não repercute na vigên-
cia ou na eficácia do preceito, pois a referência aos artigos 227 a 229 do CPC/1973 cor-
responde aos atuais artigos 252 a 254. A ficção alusiva à citação com hora certa restrin-
ge-se ao fato de o réu não ter sido cientificado, pessoalmente, da demanda. A premissa, 
na hipótese, é a premeditada ocultação do réu. Logo, sabe da existência da demanda. 
Se optara por não se defender pessoalmente em juízo, o fizera porque, no exercício da 
autodefesa, não o quisera. Tampouco pode ser compelido a fazê-lo, afinal o compareci-
mento à instrução é direito, faculdade. Entendimento diverso consubstanciaria obrigá-
-lo a produzir prova contra si. O Tribunal consignou que a citação com hora certa cer-
ca-se de cautelas, desde a certidão pormenorizada do oficial de justiça até o aval pelo 
juiz. Julgando inexistirem elementos concretos de ocultação, o juiz determina a citação 
por edital, com a subsequente suspensão do processo caso o acusado não se apresente 
nem constitua advogado. A autodefesa, mesmo depois de formalizada a citação com 
hora certa, fica resguardada na medida em que o réu será cientificado dela, inclusive 
da continuação do processo (CPC, art. 254). Esconder-se para deixar de ser citado pes-
soalmente e não comparecer em sede judicial para defender-se revela autodefesa. Não 
se justifica impor a prisão preventiva. Entretanto, impedir a sequência da ação penal é 
demasiado, sob pena de dar ao acusado verdadeiro direito potestativo sobre o curso da 
ação penal, ignorando a indisponibilidade inerente. É preciso compatibilizar a garan-
tia do acusado à autodefesa com o caráter público e indisponível do processo-crime. O 
prosseguimento da ação penal, ante a citação com hora certa, em nada compromete a 
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autodefesa; ao contrário, evidencia a opção do réu de não se defender pessoalmente 
em juízo, sendo compatível com a Constituição, portanto. O Plenário, ademais, não 
se pronunciou quanto à aplicabilidade do instituto no âmbito específico dos juizados 
especiais, em razão de a controvérsia, no ponto, ultrapassar o objeto recursal. Venci-
do, em parte, o Ministro Marco Aurélio (relator), que, ao se manifestar acerca da cita-
ção com hora certa em processo submetido a juizado especial criminal, entendia pela 
inadmissibilidade desse ato processual. Explicava que o art. 66, parágrafo único, da 
Lei 9.099/1995 impõe a remessa do processo à vara criminal quando o acusado não 
for encontrado. Tal preceito inviabiliza qualquer modalidade de citação ficta no jui-
zado especial criminal, seja a editalícia, seja a com hora certa, por tornar inexequíveis 
a composição civil e a transação penal, fins últimos dos juizados. Por fim, o Colegia-
do deliberou conceder “habeas corpus” de ofício em favor do recorrente, para extin-
guir a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva. RE 635145/
RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, 1º.8.2016. (RE-
635145, Plenário, Repercussão Geral)

Irregularidades da citação ficam sanadas com  comparecimento 
espontâneo e constituição de defesa técnica
Irregularidade na citação fica sanada pelo comparecimento espontâneo do réu e 
pela constituição de defesa técnica. (STF. HC 96.465, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
14-12-2010, 1ª T, DJE de 6-5-2011.)

Não causa nulidade a citação por edital que não transcreve a 
 denúncia ou resume os fatos 
Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não 
transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. (Sú-
mula nº 366 do STF)

Não é necessária posterior citação pessoal de acusado citado por 
edital que comparece posteriormente para audiência de  instrução 
(art.363, § 4º, do CPP)
Citado o paciente por edital, despicienda posterior citação pessoal, nos termos do 
art. 363, § 4º, do CPP. Nulidade não demonstrada. (STF. RHC 117.804, Rel. Min. 
Rosa Weber, j. 1º-10-2013, 1ª T, DJE de 18-10-2013.)
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Quando o réu não é encontrado para ser intimado no 
 endereço  informado, não há nulidade em decretar a revelia 
 independentemente de esgotar-se os meios para encontrá-lo
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE 
HOMICÍDIO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECORREN-
TE NÃO ENCONTRADO. APLICAÇÃO DA DISCIPLINA DO ART. 267 DO CPP. 
2. NECESSIDADE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. VENIRE 
CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECEDENTES. 3. RECURSO EM HABEAS 
CORPUS IMPROVIDO. 1. Embora o recorrente tivesse plena consciência de que 
contra ele havia um processo criminal em curso, mudou-se de endereço, sem comu-
nicar à justiça, razão pela qual não foi encontrado para ser intimado da audiência 
de instrução, debates e julgamento. Dessarte, incide no caso dos autos a disciplina 
do art. 367 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "o processo seguirá sem 
a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, dei-
xar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo". 2. Não pode ser atribuído ao judiciário 
o não esgotamento dos meios para encontrá-lo, pois, sabendo do processo em cur-
so contra si, tinha o dever de manter seu endereço atualizado. Ademais, é entendi-
mento do Superior Tribunal de Justiça que a ninguém é lícito fazer valer um direi-
to em contradição com sua anterior conduta. Portanto, reconhecer eventual nuli-
dade no caso seria inadequado no plano da ética processual, por implicar violação 
do princípio da boafé objetiva, na dimensão venire contra factum proprium. 2. Re-
curso em habeas corpus improvido. (STJ. RHC 49.159, Rel. Mi. Reynaldo Soares 
da Fonseca, 5ª T, j.15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Intimação em nome de um dos advogados constituídos em caso 
de multiplicidade deles não acarreta nulidade
Se a parte intimada tem mais de um advogado constituído nos autos e a publica-
ção mencionou o nome de um deles, o ato intimatório é de todo eficaz. (STF. HC 
99.271, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 15-12-2009, 1ª T, DJE de 26-2-2010.)

Intimação pela imprensa oficial do defensor dativo não gera 
 nulidade quando esse declina da prerrogativa de intimação pessoal
Informativo no560 do STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HIPÓTESE EM 
QUE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO 
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NÃO GERA RECONHECIMENTO DE NULIDADE. A intimação do de-
fensor dativo apenas pela impressa oficial não implica reconhecimento de 
nulidade caso este tenha optado expressamente por esta modalidade de co-
municação dos atos processuais, declinando da prerrogativa de ser intima-
do pessoalmente. Não se desconhece o entendimento pacífico do STJ no sen-
tido de que, a teor do disposto no art. 370, § 4º, do CPP e do art. 5º, § 5º, 
da Lei 1.060/1950, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública 
ou do defensor dativo sobre ato do processo gera, em regra, a sua nulidade 
(HC 302.868-SP, Sexta Turma, DJe 12/2/2015; e AgRg no REsp 1.292.521-
GO, Quinta Turma, DJe 3/10/2014). Ocorre que a peculiaridade de o pró-
prio defensor dativo ter optado por ser intimado pela imprensa oficial, decli-
nando da prerrogativa de ser pessoalmente cientificado dos atos processuais, 
impede o reconhecimento dessa nulidade. Precedente citado: RHC 44.684-
SP, Sexta Turma, DJe 11/2/2015. HC 311.676-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 
16/4/2015, DJe 29/4/2015.

H) Aplicação da pena

A ausência de pedido do MP para aplicação do crime  continuado 
não impede a sua aplicação
Não há necessidade de pedido do Ministério Público no sentido da aplicação da 
regra do art. 71 do CP. O réu defende-se dos fatos, tal como narrados, e não da sua 
classificação legal. Cabe ao juiz analisar a aplicabilidade ou não da regra do crime 
continuado, no momento da fixação da pena. Praticado, várias vezes, o mesmo 
crime, nos termos do art. 71 do CP, a pena aplicável a cada conduta é idêntica, o 
que torna dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada uma delas. (STF. 
HC 95.245, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 16-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011.)

Não há ausência de fundamentação na imposição de regime mais 
gravoso por simplesmente se referir as circunstâncias judiciais 
expostas na fixação da pena
(...) não é dado dissociar o tópico atinente à fixação do regime daquele que, pre-
cedentemente, justificara a fixação da pena acima do mínimo legal e ao qual se 
remete a sentença. (STF. HC 86.565, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 27-9-2005, 
1ª T, DJ de 10-2-2006.)



Teses Criminais para o Ministério Público

83

O réu denunciado por crime na forma consumada pode ser 
 condenado em sua forma tentada, mesmo que não tenha  havido 
aditamento à denúncia
Informativo nº 557 do STJ: Inicialmente, vale ressaltar que a tentativa não é uma 
figura autônoma, pois a vontade contrária ao direito existente na tentativa é igual 
à do delito consumado. Também segundo a doutrina, o delito pleno e a tentativa 
não são duas diferentes modalidades de delito, mas somente uma diferente ma-
nifestação de um único delito. Como o réu não se defende da capitulação da de-
núncia, mas do fato descrito na exordial acusatória, não há a nulidade por ofen-
sa ao art. 384 do CPP, quando o magistrado limita-se a dar definição jurídica di-
versa (crime tentado) da que constou na denúncia (crime consumado), inclusive 
aplicando pena menos grave. HC 297.551-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
j. 5/3/2015, DJe 12/3/2015.

Em julgamento de recurso de apelação do Ministério  Público 
é possível o Tribunal aplicar agravante não reconhecida, mas 
 comprovada nos autos
Não há violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando, em 
julgamento de recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal aplica agra-
vante não reconhecida pelo juiz de primeiro grau, mas cuja existência consta dos 
autos. (STF. RHC 99.306, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 16-6-2010, 1ª T, 
DJE de 20-8-2010.)

Não acarreta nulidade a consideração de circunstâncias  constantes 
da sentença mas não utilizadas para agravar a pena base em 
 recurso exclusivo da defesa, se observado limites horizontais do 
recurso de apelação e não há majoração da pena definitiva, pois 
a matéria é devolvida integralmente em profundidade
O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os 
limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo ní-
vel de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem 
piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de circunstâncias — no 
caso, agravantes — antes não consideradas para agravar a pena-base, mas que 
foram mencionadas na sentença condenatória. No particular, à luz do substra-



Teses Criminais para o Ministério Público

84

to fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória, o STM 
entendeu estarem presentes agravantes, sem que com isso tenha havido majora-
ção da pena definitiva aplicada, circunstância que não viola o princípio non re-
formatio in pejus. (STF. HC 109.545, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16-12-2014, 
2ª T, DJE de 11-2-2015.)

Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação auto-
riza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença pe-
nal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor 
da acusação e pela prova produzida. (STF. HC 101.917, Rel. Min. Cármen Lú-
cia, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 9-2-2011.)

Apelação criminal: individualização da pena: devolução ampla. A apelação da 
defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao tribunal, que a julga 
de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, 
com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela 
(cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segun-
do a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu ape-
lante. Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não 
está, pois, o tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexami-
na a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma 
pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a 
que a decisão de primeiro grau haja dado relevo. (STF. HC 76.156, Rel. Min. Se-
púlveda Pertence, j. 31-3-1998, 1ª T, DJ de 8-5-1998.)

I) Execução da pena e recursos

Intimação para justificar descumprimento de condições do sursis 
afasta cerceamento de defesa no caso de revogação do benefício
O paciente aceitou as condições impostas na audiência admonitória para a con-
cessão do sursis (art. 614, § 1º, a, do CPPM). Iniciado o período probatório, dei-
xou de cumprir a que exigia seu comparecimento trimestral em juízo. A proposi-
tada inércia do condenado, que, devidamente intimado, não apresentou justifi-
cativa, descaracteriza eventual cerceamento de defesa a justificar a nulidade da 
decisão que revogou a benesse. (STF. HC 116.554, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 
23-9-2014, 2ª T, DJE de 16-10-2014.)
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Oitiva em juízo da execução penal com assistência da  defesa 
 técnica supre deficiência da oitiva no procedimento  administrativo 
 disciplinar
Procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave no qual o 
paciente foi ouvido sem a assistência da defesa técnica. Oitiva realizada no juí-
zo das execuções com a presença de defensor público que supre essa deficiência. 
(STF. HC 109.536, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8-5-2012, 1ª T, DJE de 15-6-2012.) 

Ausência de razões de apelação ou de contrarrazões  quando 
 defensor é devidamente intimado não acarreta nulidade
A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a ausência de razões da 
apelação e de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nu-
lidade por cerceamento de defesa, se o defensor constituído pelo réu foi devida-
mente intimado para apresentá-las. (STF. HC 91.251, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
j. 19-6-2007, 1ª T, DJ de 17-8-2007.)

Simples pedido de vista por advogados privados, não  analisado 
pelo Tribunal antes de julgada a apelação, não gera  nulidade se 
o patrocínio ocorria por meio da Defensoria Pública 
O simples fato de profissionais da advocacia, em processo patrocinado pela De-
fensoria Pública, pedirem vista, não havendo o crivo do Tribunal antes de julga-
da apelação, não é conducente à nulidade quando o patrocínio da defesa vinha 
ocorrendo mediante atuação de advogado público. (STF. HC 94.945, Rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 13-10-2009, 1ª T, DJE de 11-12-2009.)

No caso de petição de interposição da apelação omissa, as razões 
do recurso delimitam o objeto da insurgência
Informativo nº 580 do STJ: Matéria suscitada em apelação criminal inter-
posta pelo Ministério Público deve ser apreciada quando, embora não tenha 
sido especificada na petição de interposição, fora explicitamente delimitada 
e debatida nas razões recursais. De fato, já firmou a jurisprudência do STF 
e do STJ entendimento no sentido de que a extensão da apelação se mede 
pela petição de sua interposição e não pelas razões de recurso. No entanto, 
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nas hipóteses em que o referido entendimento foi consignado, tratava-se de 
situação contrária à presente, na qual o MP havia impugnado toda a sen-
tença e, nas razões recursais, estabeleceu restrições, o que não se admite, 
porquanto acarretaria ofensa ao art. 576 do CPP, segundo o qual ao MP não 
se permite desistir de recurso que haja interposto (HC 70.037-RJ, Primeira 
Turma do STF, DJ 6/8/1993 e EDcl no HC 109.096-RS, Quinta Turma do 
STJ, DJe 29/3/2012). Na espécie, embora no momento da interposição do 
recurso de apelação o Órgão Ministerial não tenha especificado a matéria, 
ela foi explicitamente debatida nas razões de recurso, merecendo, por conse-
guinte, conforme entendimento do STJ, ser analisada pelo Tribunal de ori-
gem por força do aspecto da profundidade do efeito devolutivo. Em outros 
termos, são as razões recursais que corporificam e delimitam o inconfor-
mismo, e não a petição de interposição do recurso, considerando a função 
precípua de esta cumprir o requisito formal de apresentação da insurgência 
recursal. Precedentes citados: HC 139.335-DF, 5ª T, DJe 3/11/2011; e REsp 
503.128-SP, 5ª T, DJ 22/9/2003. (HC 263.087-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016).

Diante da voluntariedade recursal, a não interposição de  recurso, 
quando acusado e defesa são devidamente  intimados, não gera 
qualquer nulidade
Os réus e o defensor constituído foram regularmente intimados da sentença pe-
nal condenatória. A não interposição de apelação não equivale à ausência de 
defesa, porquanto o defensor constituído ofereceu embargos de declaração à sen-
tença penal condenatória em tempo hábil. Ausência de recurso que se situa no 
âmbito da estratégia de defesa delineada pelo defensor constituído, dada a vo-
luntariedade recursal. Não há qualquer dispositivo legal que determine a neces-
sidade de o mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanha-
do de um termo de apelação. (STF. HC 93.120, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 
8-4-2008, 2ª T, DJE de 27-6-2008.)

Alegada nulidade decorrente da deficiência na condução da defesa técnica 
em face da ausência de interposição de recurso (no caso, embargos infringen-
tes) pelo defensor dativo. Não obrigatoriedade desse comportamento processu-
al. Ato meramente facultativo. Princípio da voluntariedade recursal. Nulida-
de inexistente. (STF. HC 83.487, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10-2-2004, 2ª T, 
DJE de 29-10-2013.)
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O simples fato de a advogada constituída não haver interposto, em ação penal, 
recurso de apelação contra a decisão condenatória não importa desídia do de-
fensor, nem cerceamento de defesa. A interposição de recurso é ato processual vo-
luntário e facultativo, cujo não exercício não implica, per se, o reconhecimento 
de abandono da causa. (STF. HC 110.592, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29-5-2012, 
1ª T, DJE de 22-6-2012.)

A apresentação extemporânea das razões não impede o 
 conhecimento do recurso de apelação tempestivamente  interposto
Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo 
de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões re-
cursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do re-
curso. (STF. HC 112.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26-6-2012, 2ª T, 
DJE de 14-9-2012.)

 (...) APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  ALEGADA INTEMPESTIVIDA-
DE NA INTERPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DAS RA-
ZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE.  (...) 3.  É tempestivo o recurso 
de apelação interposto pelo Ministério Público dentro do prazo legal de 5 (cinco) 
dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal. 4.  Nos termos da 
jurisprudência desta Corte "a apresentação das razões de apelação fora do prazo 
constitui mera irregularidade de que  não obsta o conhecimento do apelo" (HC 
n. 269.584/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 9/12/2015). 5.  
Não há nulidade do acórdão que julga prejudicada a análise do recurso defensi-
vo que pretende apenas a modificação do dispositivo de absolvição para "inexis-
tência do fato", quando o provimento do recurso de apelação ministerial tenha 
sido para reconhecer, justamente, a prática da infração penal.(...) 7. Habeas cor-
pus não conhecido. (STJ. HC 281873, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª 
T, j. 07/04/2016, DJE 15/04/2016).

Pedido de absolvição em alegações finais pelo Ministério  Público 
não lhe retira interesse recursal
Não merece guarida a alegação de ausência de interesse do Ministério Público na 
interposição de recurso contra a sentença absolutória, ao argumento de que, nas 
alegações finais, havia pugnado justamente pela absolvição. (STF. HC 108.459, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 23-11-2011.)
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Recurso interposto por advogado sem instrumento de  mandato 
é inexistente
Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de pro-
curação. Recurso inexistente. Precedentes. É pacífico o entendimento do STF em 
considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de 
mandato outorgado pela parte. (STF. AI 605.548 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
15-2-2011, 1ª T, DJE de 28-4-2011.)

Pode-se fazer prova de causa local de prorrogação de prazo de 
interposição e consequente tempestividade do recurso
Tempestividade recursal. Suspensão de expediente forense no juízo de origem. 
Causa legal de prorrogação do prazo recursal. Interposição do recurso no termo 
prorrogado. Prova da causa de prorrogação só juntada em agravo regimental. Ad-
missibilidade. Nova orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário desta Cor-
te. Ordem concedida. “Pode a parte fazer eficazmente (...), em agravo regimental, 
prova de causa local de prorrogação do prazo de interposição e da consequente 
tempestividade de recurso” (RE 626.358 AgR/PE, rel. min. Cezar Peluso, DJE 66, 
divulgado em 30-3-2012). (STF. HC 112.842, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 8-5-
2012, 2ª T, DJE de 23-5-2012.)

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar  decisão 
judicial é, para o MP, a data da entrega dos autos na  repartição 
 administrativa do órgão, sendo irrelevante que a  intimação  pessoal 
tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
Informativo nº 611 do STJ: Cinge-se a controvérsia a saber se a intimação do Mi-
nistério Público, nas hipóteses em que o respectivo membro se fez presente na au-
diência onde o ato foi produzido, já determina o início do cômputo do prazo para 
recorrer, ou se o prazo somente se inicia com a remessa dos autos com vista à ins-
tituição. De início cabe destacar que, o prazo processual, considerado em si mes-
mo, não tem necessária relação com intimação (comunicação ou ciência de atos 
daqueles que figuram no processo), mas com o espaço de tempo de que as partes 
ou terceiros interessados dispõem para a prática válida de atos processuais que 
darão andamento ao processo. Assim, conquanto se reconheça que a intimação 
do ato e o respectivo prazo processual caminhem ligados, uma vez que, em re-
gra, a ciência ou o conhecimento das partes acerca dos atos processuais dispara 
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o início do cômputo do prazo para a prática de novos atos, o início na contagem 
do prazo pode e deve ser postergado quando adequado e necessário ao exercício 
do contraditório pleno. Para bem desincumbir-se de suas atribuições constitucio-
nais, assegurou-se ao Ministério Público um extenso rol de prerrogativas, direi-
tos, garantias e deveres, de estatura constitucional (arts. 127 a 129 da CF) e legal 
(arts. 17 e 18 da Lei Complementar n. 75/1993 e 38 a 42 da Lei n. 8.625/1993), 
permeados diretamente por princípios que singularizam tal instituição e que in-
fluenciam no exercício do contraditório efetivo, entre os quais, a unidade e a in-
divisibilidade. Em uma concepção tradicional, muito bem colocada pela doutri-
na, pode-se afirmar que o princípio da unidade comporta a ideia de que os mem-
bros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe. 
A seu turno, o princípio da indivisibilidade significa que, observados os preceitos 
legais, um membro do Ministério Público poderá substituir outro quando tal se 
fizer necessário. Assim, a substituição de um membro por outro não fragmenta 
a atuação ministerial, pois é a instituição, presentada pelos seus membros, quem 
pratica o ato. Tal circunstância é de suma importância para a percepção da sin-
gularidade que caracteriza e diferencia a atuação de um promotor de justiça (ou 
de um procurador da república). Isso porque, nem sempre será o mesmo agente 
público responsável pela condução e, posteriormente, pela impugnação dos atos 
praticados durante a audiência. Aliás, não se descure – notadamente na esfera 
criminal – a discrepância na quantidade de processos sob a responsabilidade de 
um membro do Ministério Público com a que normalmente ocupa a carteira de 
um escritório de advocacia; ideia reforçada pelos princípios da oficialidade e da 
obrigatoriedade da ação penal que norteiam a atuação de um promotor de justiça. 
Por tudo isso é que não soa equivocado afirmar, sob o prisma de princípios cons-
titucionais, que a intimação dirigida ao membro do Ministério Público presente 
em audiência não induz, automaticamente, o início do cômputo do prazo para a 
prática de atos processuais. A par desses aspectos pragmáticos, que impõem um 
olhar diferenciado sobre a atuação do Ministério Público no processo penal, não 
há como fugir da clareza normativa da legislação de regência. Tanto a Lei Orgâ-
nica dos Ministérios Públicos Estaduais (art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993) quanto 
a Lei Complementar n. 75/1993, do Ministério Público da União (art. 18, II, "h") 
são explícitas em estabelecer a prerrogativa processual aos membros dessa insti-
tuição, no sentido de serem intimados pessoalmente nos autos, em qualquer pro-
cesso ou grau de jurisdição. Observe-se, ainda, que a prerrogativa de intimação 
pessoal do Ministério Público já era prevista no CPC de 1973, em seu art. 236, § 
2º, posteriormente reforçada pelas citadas leis de regência – promulgadas sob a 
nova ordem constitucional – e mantidas no novo CPC, conforme previsão con-
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tida no art. 180 ("O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifes-
tar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal"). Infere-se, de 
ambas as leis, que a intimação dos membros do Ministério Público, em qualquer 
grau de jurisdição, será sempre pessoal, com um plus, indispensável para a con-
secução de seus fins constitucionais: a intimação se aperfeiçoa mediante a entre-
ga dos autos com vista, percepção, aliás, que não escapou da análise do Minis-
tro Luis Roberto Barroso, ao pontuar que "há, em relação ao Ministério Públi-
co, uma prerrogativa de ser intimado pessoalmente e com vista dos autos, para 
qualquer finalidade" (Rcl n. 17.694-RS, DJe 6/10/2014). Diante dessas premis-
sas, inviável a restrição promovida na instância de origem ao mecanismo de in-
timação pessoal dos membros do Ministério Público, em confronto com os prin-
cípios institucionais mencionados, os quais, aliados à dimensão que se tem dado 
ao contraditório e às peculiaridades que informam a atuação do Parquet peran-
te a jurisdição criminal, permitem o exercício efetivo das atribuições de uma ins-
tituição essencial à administração da justiça, voltadas à proteção não apenas da 
ordem jurídica, mas, também, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
REsp 1.349.935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, por maio-
ria, j. 23/8/2017, DJe 14/9/2017. 
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3 - Prisão, liberdade e cautelares não detentivas

Condições subjetivas favoráveis, por si só, não afastam  possibilidade 
de prisão cautelar
As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, 
desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, 
como se verifica no caso presente. (STF. HC 98.689, Rel. Min. Ricardo Lewan-
dowski, j. 6-10-2009, 1ª T, DJE de 6-11-2009.)

O fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lí-
cita, por si só, não impede a decretação ou a preservação da sua prisão preventi-
va, se presentes, como no caso, os seus requisitos. (STF. HC 96.019, Rel. Min. Jo-
aquim Barbosa, j. 16-12-2008, 2ª T, DJE de 27-3-2009.)

Abrangência do sentido de ordem pública
“A garantia da ordem pública tem sentido amplo. Significa a necessidade de pre-
servar bem jurídico essencial à convivência social, como, por exemplo, a proteção 
social copntra réu perigoso, que poderá voltar a delinqüir, a proteção das testemu-
nhas ameaçadas pelo acusado ou a proteção da vítima.” (GRECO FILHO, Vicen-
te. Manual de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.261)

“Mas o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos 
criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Jus-
tiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medi-
da, como já decidiu o STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do 
meio ambiente à ação criminosa. (...) Mas, sem dúvida, está ela justificada no caso 
de se ser o acusado dotado de periculosidade, na perseverância da prática delituosa, 
quando se denuncia torpeza, perversão, malvadez, cupidez e insenbilidade moral.” 
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p 391)

Em crimes com especial violência ou grave ameaça a  pessoa a 
 demonstração do risco a ordem pública infere-se da  própria 
 conduta praticada, sobretudo no caso de flagrante
Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ame-
aça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agen-
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te é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com teste-
munhas confirmando a autoria e a materialidade. (STF. HC 121.208, Rel. p/ ac. 
min. Roberto Barroso, j. 19-5-2015, 1ª T, DJE de 12-6-2015.)

A gravidade concreta do crime justifica a prisão para garantia 
da ordem pública
Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de ex-
trema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberda-
de do acusado. (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u., julgado 
em 05/06/2007, publicado em 17-08-2007)

(...) o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras cir-
cunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicati-
vos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação caute-
lar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. (STJ. RHC 
15.016/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 09/02/2004).

“É ordem publica, porém, a necessidade de resposta criminal a crimes que 
atentem contra o sentimento social básico de respeito ao próximo, como 
praticados com violência desmedida, o praticado contra pessoas indefesas 
como crianças e idosos, os praticados com requintes de crueldade, ou qual-
que que, inclusive tendo em vista o comportamento dissimulado, desafia-
dor, repulsivamente frio ou análogo, causam justa revolta social e que, por 
essa razão, são incompatíveis com a permanência do agente em liberdade.” 
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2009, p.262)

A reiteração criminosa justifica a prisão para garantia da  ordem 
pública
Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pú-
blica, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando 
menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode 
representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimen-
to de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário. (STF. HC 83.868/
AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. Ellen Gracie, DJe de 17/04/2009.)
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“O significado da expressão “garantia da rodem pública” não é pacífico na dou-
trina e jurisprudência. Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa 
impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal 
(periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justi-
ça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela 
conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade (Fábio Ramazzini Bechara, 
Prisão Cautelar, São Paulo: Malheiros, 2005, p.155).” (BONFIM, Edilson Mouge-
not. Código de Processo Penal Anotado. 2ªed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.548)

Participação em delito com grau de sofisticação,  utilização de 
arma de fogo de uso restrito e alto poder destrutivo  justificam a 
prisão preventiva para garantia da ordem pública
Reputam-se presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, em especial 
o da garantia da ordem pública, em face da participação do paciente na práti-
ca de delito com raro grau de sofisticação, em que também foi utilizada arma 
de fogo de uso restrito e alto poder de destruição, além do fato de ser o acusado 
reincidente. (STF. HC 98.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 2-2-2010, 1ª 
T, DJE de 19-2-2010.)

Modus operandi do delito praticado pode demonstrar 
“ periculosidade” do acusado e subsidiar decreto de prisão cautelar 
A decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou em fatos concretos ob-
servados pelo juiz de direito na instrução processual, notadamente a periculosi-
dade do paciente, não só em razão da gravidade do crime perpetrado, mas tam-
bém pelo modus operandi da empreitada criminosa. (STF. HC 98.781, Rel. Min. 
Ellen Gracie, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 5-2-2010.)

O fato de acusado integrar organização criminosa justifica  prisão 
preventiva para garantia da ordem pública 
Prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. Decisão que, apesar de su-
cinta, demonstra o periculum libertatis evidenciado na circunstância de a pacien-
te integrar a organização criminosa (PCC). Homicídio de policial, motivado pela 
prisão de membro da facção criminosa, a expressar a periculosidade da paciente. 
(STF. HC 97.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 17-2-2009, 2ª T, DJE de 24-4-2009.)
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É legal, a título de garantia da ordem pública, o decreto de prisão preventiva de 
membros de quadrilha que, com organização requintada e complexa, se dedica a 
tráfico internacional de medicamentos com propriedades entorpecentes. (STF. HC 
96.938, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 10-2-2009, 2ª T, DJE de 8-5-2009.)

Possibilidade de utilização de atos infracionais para  justificar 
prisão preventiva para a garantia da ordem pública
Informativo nº 554 do STJ: A anterior prática de atos infracionais, apesar de não 
poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode ser-
vir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem 
pública. Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e 
RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.

Descumprimento de compromissos assumidos perante o  juízo 
permitem decretação de prisão preventiva
Esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de permitir a decretação de 
nova prisão preventiva contra o réu que deixa de cumprir os compromissos fir-
mados perante o juízo. (STF. HC 100.372, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14-9-2010, 
2ª T, DJE de 1º-10-2010.)

Possibilidade da decretação da prisão preventiva por 
 descumprimento das medidas protetivas da Lei 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA 
PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADAS 
PERSEGUIÇÕES E AMEAÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUN-
DAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo 
Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comis-
si delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios 
de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, 
em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à 
aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, forçoso convir que a decisão do magistra-
do de primeiro grau encontra-se fundamentada, tendo em vista a periculosidade 
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concreta do recorrente, manifestada nas reiteradas perseguições e ameaças - in-
clusive de morte - investidas contra a vítima, bem como a necessidade de prote-
ger a sua integridade física e psíquica, justificando, assim, a imposição da medi-
da constritiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 3. Recur-
so ordinário desprovido. (STJ. RHC 056620, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T, j. 
30/06/2015, DJE 04/08/2015)

Fuga do distrito da culpa, logo após prática do crime,  justifica 
 decreto de prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal
Não é ilegal o decreto de prisão que se embasa na evasão do recorrente do distrito 
da culpa, logo após a prática delitiva. É que não se trata de simples revelia e de não 
localização do acusado após a citação. O que se deu, no caso, foi a invocação da fuga 
do acusado como fator de risco para a própria aplicação da lei penal. Isso a mate-
rializar a hipótese descrita no art. 312 do CPP: “assegurar a aplicação da lei penal”. 
(STF. RHC 93.174, Rel. Min. Ayres Britto, j. 18-3-2008, 1ª T, DJE de 19-9-2008.)

Possibilidade de negar o direito de apelar em liberdade  adotando-se 
os fundamentos da decisão que decretou a  prisão cautelar
Direito de apelar em liberdade. Não concessão. Adoção dos fundamentos do decreto 
de prisão cautelar, do qual se extrai que o paciente registra intensa atuação nas ati-
vidades ilícitas pelas quais foi condenado. Associação para o tráfico em nível inter-
nacional, com aquisição de cocaína da Colômbia e do Paraguai e remessa a compra-
dores na Holanda, Espanha e Portugal. O modus operandi da quadrilha evidencia a 
periculosidade do paciente, justificando sua custódia cautelar para garantia da or-
dem pública. Ausência, portanto, de violação do princípio da presunção de inocên-
cia. (STF. HC 98.428, Rel. Min. Eros Grau, j. 18-8-2009, 2ª T, DJE de 23-10-2009.)

Aferição de excesso de prazo depende de condições  objetivas da 
causa para demonstrar a demora injustificada
A aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depen-
de das condições objetivas da causa (complexidade do processo, número de acu-
sados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo), sendo in-
viável, na ausência de dados objetivos que evidenciem a desídia do juízo de ori-
gem, o acolhimento da tese de excesso de prazo. (STF. HC 125.596 AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, j. 16-12-2014, 1ª T, DJE de 23-2-2015.)
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O exame de eventual excesso de prazo na prisão processual é de se dar em cada 
caso concreto. Isto é, atento o julgador às peculiaridades do processo em que es-
tiver oficiando (como, exemplo, o número de réus e de testemunhas arroladas, 
a complexidade do processo e o comportamento dos patronos dos acusados, que 
não podem ser os causadores do retardamento da causa). Peculiaridades essas a 
serem analisadas na instância competente, mediante aturada ponderação de va-
lores constitucionais de primeira grandeza: por um lado, o exercício do poder-
-dever de julgar (inciso XXXV do art. 5º da CF); por outro, o direito subjetivo à 
razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tra-
mitação (inciso LXXVIII do art. 5º da CF), sobretudo quando em jogo a liberda-
de de locomoção. (STF. HC 107.088 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, j. 31-5-2011, 
2ª T, DJE de 18-11-2011.)

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fa-
talidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o ju-
ízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o 
exame à mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) Dessa forma, o cons-
trangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver 
demora injustificada. (STF. HC 103.385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 8-2-2011, 1ª 
T, DJE de 14-4-2011.)

Não configura excesso de prazo o alongamento processual 
 decorrente da própria atuação da defesa
Excesso de prazo para o julgamento do paciente no tribunal do júri. Alongamen-
to processual justificado. (...) No caso, não obstante impressione o prazo da cus-
tódia instrumental, o alongamento da prisão preventiva está justificado nas par-
ticularidades do caso concreto. Alongamento do perfil processual que decorreu 
da própria atuação defensiva, seja pelo requerimento de acareação do acusado e 
corréu, quando já exaurida a instrução criminal; seja pela falta de apresentação 
das alegações finais; seja, ainda, pelo próprio comportamento do acusado no cár-
cere. Acusado cujo péssimo comportamento foi decisivo para atrasar ainda mais o 
desenrolar do processo-crime, dada a imperiosidade de sucessivas transferências 
de estabelecimento prisional. (STF. HC 102.729, Rel. Min. Ayres Britto, j. 29-6-
2010, 1ª T, DJE de 27-8-2010.)

Há comprovação nos autos de que a marcha processual ainda continua em ra-
zão de diligências requeridas pelo próprio paciente, que atua em defesa própria, 
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não configurando, portanto, constrangimento ilegal flagrante decorrente 
do alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. 
(STF. HC 96.511, Rel. Min. Menezes Direito, j. 28-4-2009, 1ª T, DJE de 
29-5-2009.)

Sentença de pronúncia torna prejudicada a alegação de  excesso 
de prazo da instrução criminal
É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a alegação de excesso de 
prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pro-
núncia. (STF. HC 100.567, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23-11-2010, 1ª T, DJE 
de 6-4-2011.)

Excesso de prazo da prisão anterior a pronúncia é relevado com 
a ocorrência desta
Operada a prisão preventiva, releva-se o excesso de prazo anterior à sentença de 
pronúncia, se não há excesso depois desta. (STF. HC 97.286, Rel. Min. Cezar Pe-
luso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009.)

Instrução em plenário do Júri justifica a manutenção de  prisão 
 preventiva decretada com fundamento na  conveniência da 
 instrução criminal durante a primeira fase
A previsão de atos instrutórios também em plenário do júri (arts. 473 a 475 
do CPP) autoriza a manutenção da custódia preventiva, decretada sob o fun-
damento da conveniência da instrução criminal. Isso porque não é de se ter 
por encerrada a fase instrutória, simplesmente com a prolação da sentença 
de pronúncia. Na concreta situação dos autos, a necessidade da prisão pre-
ventiva para a garantia da instrução criminal encontra suporte na contextu-
ra dos fatos. É que o magistrado bem demonstrou o concreto risco de a liber-
dade do acusado obstruir o regular andamento da instrução criminal, dadas 
as ameaças sofridas pela vítima. O paciente permaneceu foragido pelo prazo 
de quatro anos, demonstrando o claro intento de frustrar a aplicação da lei 
penal. O que, segundo jurisprudência do STF, materializa a hipótese descrita 
no art. 312 do CPP. (STF. HC 100.480, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10-11-2009, 
1ª T, DJE de 4-12-2009.)
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Tentativa de suborno, coação de corréus e intimação de  testemunhas 
justifica prisão preventiva para conveniência da instrução criminal
É legal o decreto de prisão preventiva que, a título de conveniência da instru-
ção criminal, se baseia em que um dos réus tenta subornar e coagir corréus, bem 
como intimidar testemunhas. (STF. HC 84.148, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2-6-
2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.)

Relaxamento da prisão por excesso de prazo não impede  decretação 
por outros fundamentos
O relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, não impede sua de-
cretação por outros fundamentos explicitados na sentença. (STF. HC 86.304, Rel. 
Min. Eros Grau, j. 4-10-2005, 1ª T, DJ de 3-2-2006.)

Superveniência de sentença condenatória prejudica  alegação de 
excesso de prazo da prisão anterior
A superveniência da sentença condenatória — novo título de prisão — prejudi-
ca a questão referente ao excesso de prazo da prisão. (STF. HC 93.302, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, j. 25-3-2008, 1ª T, DJE de 9-5-2008.)

Não induz relaxamento da prisão se excesso de prazo  decorre de 
retardamento de realização de júri ante a pendência de recurso 
contra pronúncia 
Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que decorra do direito 
do réu de, retardando a realização do júri, insistir no reexame da pronúncia me-
diante recursos em sentido estrito e extraordinário. (STF. HC 88.995, Rel. Min. 
Cezar Peluso, j. 12-2-2008, 2ª T, DJE de 28-3-2008.)

Ausência de inércia ou desídia do Poder Judiciário obsta a 
 revogação da prisão por excesso de prazo 
Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de 
inércia ou desídia do Poder Judiciário. (STF. HC 91.480, Rel. Min. Cezar Pelu-
so, j. 25-9-2007, 2ª T, DJ de 30-11-2007.)
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Possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri sem a  presença 
do acusado não elimina a necessidade de prisão preventiva
O julgamento sem a presença do réu, previsto na recente reforma do procedimento 
do júri, não elimina, como o impetrante sustenta, a necessidade da prisão caute-
lar para a garantia da aplicação da lei penal, eis que esta não se confunde com a 
conveniência da instrução criminal. Na primeira hipótese, havendo nítida inten-
ção, como no caso se dá, de o paciente pretender frustrar a aplicação da lei penal, 
a segregação cautelar se impõe. (STF. HC 98.061, Rel. Min. Eros Grau, j. 28-4-
2009, 2ª T, DJE de 21-8-2009.)

Não realização de audiência de custódia não acarreta  nulidade 
da prisão
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não reconhecer a nulidade 
da prisão apenas em razão da ausência da audiência de custódia, se não demons-
trada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no 
caso concreto (STJ. RHC 76.734/MG, 5ª T., Rel. Min. Reynaldo Soares da Fon-
seca, j. 22-11-2016, DJe de 2-12-2016).

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, ‘a não rea-
lização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulida-
de da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias proces-
suais e constitucionais’ (AgRg no HC 353.887/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Jú-
nior, Sexta Turma, julgado em 19-5-2016, DJe 7-6-2016) (STJ. RHC 76.906/SP, 6ª 
T., Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10-11-2016, DJe de 24-11-2016).

Norma de Constituição estadual que impede prisão de  governador 
do Estado antes de condenação penal  definitiva é inconstitucional
O Estado-membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, 
não dispõe de competência para outorgar ao governador a prerrogativa extraor-
dinária da imunidade à prisão em flagrante, à prisão preventiva e à prisão tem-
porária, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão cautelar submete-se, 
com exclusividade, ao poder normativo da União Federal, por efeito de expressa 
reserva constitucional de competência definida pela Carta da República. A nor-
ma constante da Constituição estadual — que impede a prisão do governador de 
Estado antes de sua condenação penal definitiva — não se reveste de validade ju-
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rídica e, consequentemente, não pode subsistir em face de sua evidente incompa-
tibilidade com o texto da CF. (STF. ADI 978, rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, j. 
19-10-1995, P, DJ de 24-11-1995.)

Quando a prisão é mantida em sede de pronúncia, não cabe 
 discutir as decisões anteriores
A jurisprudência do STF estabelece que não mais cabe discutir o flagrante ou o 
despacho indeferitório da revogação da custódia quando existir sentença de pro-
núncia, que, expressamente, manteve a sua prisão (...). (STF. RHC 98.731, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, j. 2-12-2010, 1ª T, DJE de 1º-2-2011.)

Superveniência de sentença condenatória em que se  mantém ou 
decreta prisão preventiva inviabiliza análise de nulidade de auto 
de prisão em flagrante
(...) o novo título prisional da custódia cautelar do paciente — a sentença con-
denatória — também inviabiliza o exame da suposta nulidade do auto de pri-
são em flagrante. (STF. HC 104.147, Rel. Min. Ayres Britto, j. 21-6-2011, 2ª T, 
DJE de 19-12-2011.)

Possibilidade de manutenção da prisão preventiva após  condenação 
recorrível a regime prisional semiaberto
Informativo nº 560 do STJ: A prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da 
sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumpri-
mento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram 
e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado. 
De fato, não é razoável manter o réu constrito preventivamente durante o desen-
rolar da ação penal e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime 
de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas 
condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. Sufragar tal entendi-
mento vai contra ao já sedimentado tanto no STF quanto no STJ, no sentido de 
que, quando presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, “Não há 
sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instru-
ção criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (STF, HC 
89.089-SP, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2007). Por outro lado, tendo em vista a 
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imposição do regime semiaberto na condenação, se faz necessário compatibilizar 
a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, sob pena 
de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de 
ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razo-
abilidade. Precedentes citados: RHC 39.060-RJ, Quinta Turma, DJe 10/3/2014; 
e HC 244.275-SP, Sexta Turma, DJe 18/3/2013. RHC 53.828-ES, Rel. Min. Jor-
ge Mussi, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015.

Não viola a presunção de inocência o afastamento do  exercício 
do cargo de magistrado contra o qual a ação penal foi recebida 
Afastamento do exercício da função jurisdicional. Aplicação do art. 29 da Loman 
(LC 35/1979). Medida aconselhável de resguardo ao prestígio do cargo e à pró-
pria respeitabilidade do juiz. (...) Não viola a garantia constitucional da chama-
da presunção de inocência, o afastamento do cargo de magistrado contra o qual 
é recebida denúncia ou queixa. (STF. Inq 2.424, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26-
11-2008, P, DJE de 26-3-2010.)

Fiança deve ser fixada segundo a capacidade econômica do réu 
Informativo n° 741 do STF: 2ª Turma. O arbitramento da fiança deve obedecer, 
dentre outros critérios de valoração, ao das “condições pessoais de fortuna” do 
réu (CPP, art. 326). Assim, ante a incapacidade econômica do paciente e existen-
te fundamento para a prisão preventiva, essa deve ser justificada nos termos dos 
artigos 312 e 313 do CPP, ou deve ser aplicada medida cautelar diversa da fian-
ça. Com base nesta orientação, a 2ª Turma, tendo em conta o Enunciado 691 da 
Súmula do STF, não conheceu do “habeas corpus”, porém, concedeu a ordem, de 
ofício, para determinar a liberdade provisória do paciente. Na espécie, ele fora 
preso em flagrante e a autoridade competente arbitrara a fiança em cinco salários 
mínimos. O magistrado de 1º grau não acatara pedido de redução daquele valor 
e indeferira a liberdade provisória do paciente em face de antecedentes criminais. 
A Turma destacou que caberia ao magistrado apontar as circunstâncias de fato 
e as condições pessoais do agente que justificassem a medida restritiva a ser apli-
cada. Aduziu que, na situação dos autos, a medida cautelar da fiança fora man-
tida sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual 
penal e indispensável para o arbitramento do valor: a capacidade econômica do 
agente. Frisou, assim, a ausência de fundamentação adequada. Assinalou que, 
no caso, não haveria razão jurídica em se manter a fiança, como óbice intranspo-
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nível para a liberdade. Sublinhou que aquela medida somente fora arbitrada em 
virtude da ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Por fim, dispensou o 
pagamento de fiança, ressalvada a hipótese de o juízo competente impor, ante as 
circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares di-
versas da prisão previstas no CPP [“Art. 319. São medidas cautelares diversas da 
prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas 
pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequ-
ência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 
deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o ris-
co de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada 
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela 
permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a perma-
nência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - reco-
lhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado 
ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de fun-
ção pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver 
justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação 
provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 
26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que 
a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstru-
ção do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 
IX - monitoração eletrônica”]. HC 114731, rel. Min. Teori Zavascki, j. 1º.4.2014. 

Cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que 
 revoga medida cautelar diversa da prisão
Informativo n° 596 do STJ: Discute-se no processo, em síntese, se é possível ou não 
interpor recurso em sentido estrito contra decisão que revoga medida cautelar di-
versa da prisão. Inicialmente, saliente-se que as hipóteses de cabimento do recur-
so em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e na legis-
lação especial, são exaustivas, sendo admitida apenas a interpretação extensiva 
das hipóteses legais de cabimento. Contudo, em razão da legalidade estrita e do 
próprio princípio do devido processo legal, não é admissível que, por interpreta-
ção analógica, permita-se a utilização de determinado recurso quando a lei não 
o prevê para aquela situação concreta. Além disso, o recurso em sentido estrito 
constitui exceção à regra geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no 
processo penal, motivo pelo qual não se admite a ampliação da sua abrangência 
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por meio da interpretação analógica. Todavia, segundo doutrina “como qualquer 
norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. 
Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enqua-
dra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva”. Com 
base nessas premissas, conclui-se que o ato de revogar prisão preventiva, previs-
to expressamente no inciso V do art. 581 do CPP, é similar ao ato de revogar me-
dida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do arti-
go e, consequentemente, a interposição do recurso em sentido estrito. 6ªT, REsp 
1.628.262-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, v.u., j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016.
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4 - Medidas protetivas 

Deferimento baseado na palavra da vítima
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PRO-
TETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POS-
SIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência domés-
tica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial re-
levo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos 
são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vul-
nerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No caso, verifica-
-se que as medidas impostas foram somente para manter o dito agressor afastado 
da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas, restringindo apenas 
em menor grau a sua liberdade. 3. Estando em conflito, de um lado, a preserva-
ção da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto 
ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão 
que restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em habe-
as corpus improvido. (STJ. RHC 34.035/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª 
T, j. 05/11/2013, DJe 25/11/2013)

Mandado de Segurança. Lei 11.340/06.  Fixação de medidas protetivas de urgên-
cia – Pedido indeferido, pela autoridade impetrada, por constar apenas a palavra 
da vítima, ausentes testemunhos.  Em se tratando de violência doméstica, a pa-
lavra da vítima assume especial relevância, a justificar a aplicação das medidas 
protetivas, adequadas ao contexto fático.  Segurança concedida para assegurar à 
impetrante  as medidas protetivas,  estabelecidas no artigo 22,  II,  e  III, alíneas 
a, b e c, da Lei  11.340/06. (TJ/SP. MS/Decorrente de Violência Doméstica nº 
2145112-44.2015.8.26.0000. Rel. Des. Angélica de Almeida, 12ª Câmara de Di-
reito Criminal, j.21/10/2015)

Recurso em Sentido Estrito – Violência doméstica – Interposição contra indefe-
rimento de medidas protetivas de urgência – Indícios de vulnerabilidade da ví-
tima - Medidas cautelares que não prejudicam o agressor  – Entendimento Em 
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em havendo indícios de 
vulnerabilidade da vítima, de rigor a concessão de medidas protetivas de urgên-
cia, sobretudo se não prejudiciais, ao menos em tese, ao agressor. (TJ/SP. RESE/
Violência Doméstica nº 0031150-58.2014.8.26.0050. Rel. Des. Grassi Neto, 8ª 
Câmara de Direito Criminal, j. 07/05/2015)
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5 - Competência e atribuição judicial do MP

A) Competência da Justiça Estadual

Competência da Justiça Estadual para processar e julgar  crimes 
relativos ao desvio de verbas públicas repassadas pela União e 
incorporadas ao patrimônio municipal 
Compete a Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba trans-
ferida e incorporada ao patrimônio municipal. (Súmula nº 209 do STJ)

Militar que solicita vantagem indevida responde por  crime comum 
(corrupção passiva), devendo ser processado na  justiça comum
(...) o art. 308 do CPM não descreve, como elemento objetivo do tipo, a condu-
ta solicitar, motivo pelo qual, em que se verificando que o agente solicitou uma 
vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, estará configurado o 
crime tipificado no art. 317 do CP comum, devendo ele ser processado e julgado 
pela Justiça comum, ante a ausência de previsão dessa conduta no Código cas-
trense. (STF. HC 98.412, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31-8-2010, 2ª T, 
DJE de 24-9-2010.)

Compete à Justiça Estadual julgar crime de incitação à 
 discriminação racial por meio da internet, contra pessoas 
 determinadas no Brasil
Informativo n° 744 do STF: 1ª Turma. Compete à justiça estadual processar e jul-
gar crime de incitação à discriminação cometido via internet, quando praticado 
contra pessoas determinadas e que não tenha ultrapassado as fronteiras territo-
riais brasileiras. Com base nessa orientação, a 1ª Turma denegou “habeas cor-
pus” e confirmou acórdão do STJ que, em conflito de competência, concluíra que 
o feito seria da competência da justiça comum. Destacou que as declarações pre-
conceituosas dirigidas a particulares participantes de fórum de discussão dentro 
do território nacional não atrairiam a competência da justiça federal (CF, art. 
109). A Turma manteve, também, a decisão do STJ na parte em que não conhe-
cera de arguição de suspeição de Ministro daquela Corte. No caso, o STJ dela não 
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conhecera ao fundamento de que o tema deveria ter sido suscitado até o início 
do julgamento (RISTJ, art. 274) e não após a publicação do acórdão, como ocor-
rera. A Turma asseverou não ser possível declarar a nulidade de ato processual 
que não influíra na decisão da causa. HC 121283/DF, Rel. Min. Roberto Bar-
roso, 29.4.2014. 

Competência da Justiça Estadual para processar e julgar  crime 
contra a Junta Comercial
Informativo nº 536 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar 
a suposta prática de delito de falsidade ideológica praticado contra Jun-
ta Comercial. O art. 6º da Lei 8.934/1994 prescreve que as Juntas Comer-
ciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federa-
tiva de sua jurisdição e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Re-
gistro do Comércio, órgão federal. Ao interpretar esse dispositivo legal, a 
jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, para se firmar 
a competência para processamento de demandas que envolvem Junta Co-
mercial de um estado, é necessário verificar a existência de ofensa direta 
a bens, serviços ou interesses da União, conforme determina o art. 109, 
IV, da CF. Caso não ocorra essa ofensa, como na hipótese em análise, de-
ve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual. (Precedentes citados: 
CC 119.576-BA, Terceira Seção, DJe 21.6.2012; CC 81.261-BA, Terceira 
Secão, DJe 16.3.2009, CC 130.516-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
j. 26/2/2014).

A competência no crime de uso de documento falso é  firmada em 
razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento 
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firma-
da em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento públi-
co, não importando a qualificação do órgão expedidor. (Súmula nº 546 do STJ)

Compete à Justiça Estadual a condução do inquérito nos casos 
em que o crime previsto no art. 241-A do ECA é praticado por 
meio de troca de informações privadas, como nas conversas via 
whatsapp ou por meio de chat na rede social facebook e à  Justiça 
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Federal investigar o cometimento do delito nas hipóteses em que 
há a constatação da internacionalidade da conduta 
Informativo nº 603 do STJ: Cinge-se a discussão a definir se compete à Justiça Fe-
deral ou à Justiça Estadual a condução de inquérito policial que investiga o co-
metimento, em tese, de crime de compartilhamento de material pornográfico en-
volvendo criança ou adolescente (art. 241-A da Lei 8.069/90), que foram troca-
das por particulares, via Whatsapp e por meio de chat na rede social Facebook. 
Em 29/10/2015, a matéria foi posta a exame do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.624-MG, em sede de 
repercussão geral, ocasião em que ficou assentado que a fixação da competên-
cia da Justiça Federal para o julgamento do delito do art. 241-A do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (divulgação e publicação de conteúdo pedófilo-porno-
gráfico) pressupõe a possibilidade de identificação do atributo da internacionali-
dade do resultado obtido ou que se pretendia obter. Observe-se que a constatação 
da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação do mate-
rial pornográfico tivesse sido feita em “ambiência virtual de sítios de amplo e fá-
cil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conecta-
do à internet”, independentemente da ocorrência efetiva de acesso no estrangei-
ro. Por sua vez, tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos (chat) esta-
belecidos na rede social Facebook, a comunicação se dá entre destinatários esco-
lhidos pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que 
não está acessível a qualquer pessoa. Assim sendo, não preenchido o requisito es-
tabelecido pela Corte Suprema, de que a postagem de conteúdo pedófilo-porno-
gráfico tenha sido feita em cenário propício ao livre acesso, deve-se ter em conta 
que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão do âmbito 
de divulgação e publicação do referido conteúdo, o que revela a competência da 
Justiça Estadual. CC 150.564-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, v.u., 
j. 26/4/2017, DJe 2/5/2017. 

B) Competência da Justiça Federal

A competência para julgar a denunciação caluniosa é  determinada 
pela natureza do órgão (Federal ou Estadual) no qual se deu a 
instauração de investigação, inquérito ou processo judicial
O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da denunciação caluniosa é a adminis-
tração da Justiça que foi indevidamente acionada e atingida por eventuais falsas 
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imputações que originaram a instauração de investigação, inquérito ou processo 
judicial. No caso, tendo a conduta delitiva dado origem a procedimento adminis-
trativo no âmbito do MPF e a inquérito policial federal, imperioso é o reconheci-
mento da competência da Justiça Federal, cujo regular funcionamento foi afeta-
do, para processar e julgar a pertinente ação penal. (STF. HC 101.013, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, j. 7-6-2011, 2ª T, DJE de 21-6-2011.)

Falsificação de documento público que seria emitido por  órgão 
da União, por si só, atrai a competência da Justiça Federal
Falsificação de documento público — certidão negativa de débito do Instituto Na-
cional do Seguro Social — e uso do mesmo junto a banco privado para renova-
ção de financiamento. Falsificação que, por si só, configura infração penal pra-
ticada contra interesse da União. Competência da Justiça Federal. (...) A juris-
prudência desta Corte, para fixar a competência em casos semelhantes, analisa 
a questão sob a perspectiva do sujeito passivo do delito. Sendo o sujeito passivo o 
particular, consequentemente a competência será da Justiça estadual. Entretan-
to, o particular só é vítima do crime de uso, mas não do crime de falsificação. De 
fato, o crime de falsum atinge a presunção de veracidade dos atos da administra-
ção, sua fé pública e sua credibilidade. Desse modo, a falsificação de documento 
público praticada no caso atinge interesse da União, o que conduz à aplicação do 
art. 109, IV, da Constituição da República. (STF. HC 85.773, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, j. 17-10-2006, 2ª T, DJ de 27-4-2007.)

A Justiça Federal é competente no caso de desvios de  verbas 
 públicas transferidas por meio de convênio e sujeitas a  fiscalização 
de órgão federal
(...) a jurisprudência do STF assentou que compete à Justiça Federal o julgamen-
to de crimes relativos a desvio ou a apropriação de verba federal destinada à re-
alização de serviços de competência privativa da União ou de competência co-
mum da União e do ente beneficiário ou de verba cuja utilização se submeta à 
fiscalização por órgão federal. (STF. RE 605.609 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
j. 2-12-2010, 1ª T, DJE de 1º-2-2011.)

Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada a 
possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo 
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TCU. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do 
Fundef, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preserva-
do, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes 
contra esse interesse (HC 80.867/PI, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 12-
4-2002). Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar de-
cisão declinatória em favor da Justiça Federal. No caso, havendo concurso de crimes, 
a competência da Justiça Federal também alcançará os fatos supostamente crimino-
sos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da Justiça Federal. 
(STF. RE 464.621, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14-10-2008, 2ª T, DJE de 21-11-2008.)

Compete a Justiça Federal processar e julgar prefeito  municipal por desvio de ver-
ba sujeita a prestação de contas perante  órgão federal. (Súmula nº 208 do STJ) 

A Justiça Federal é competente no caso de roubo contra  carteiro
É da competência da Justiça Federal o processo de ação penal por crime de roubo 
de objetos em poder de servidor efetivo da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos, no exercício de suas funções de carteiro. (STF. RE 473.033, Rel. Min. Ce-
zar Peluso, j. 11-11-2008, 2ª T, DJE de 5-12-2008.)

ROUBO. CARTEIRO. COMPETÊNCIA. A Justiça Federal é a competente para 
processar e julgar os crimes de roubo praticados contra carteiro da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos (ECT) no exercício de sua função, com fulcro no 
disposto do art. 109, IV, da CF. Segundo ponderou o Min. Relator, não obstante 
os objetos subtraídos pertencerem a particulares, no momento do cometimento 
da infração, eles se encontravam sob a guarda e responsabilidade da ECT. Logo, 
o delito de roubo teria atingido, de forma direta, bens, serviços e interesses da em-
presa pública federal. Destacou-se que, tanto no crime de furto quanto no de rou-
bo, o sujeito passivo não é apenas o proprietário da coisa móvel, mas também o 
possuidor e, eventualmente, até mesmo o mero detentor. Afirmou-se ser o caso de 
aplicação do enunciado da Súm. N. 147-STJ: “Compete à Justiça Federal processar 
e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacio-
nados com o exercício da função”. Assim, uma vez reconhecida a incompetência 
absoluta da Justiça estadual para o julgamento da causa, a Turma concedeu de 
ofício a ordem para determinar a anulação dos provimentos judiciais proferidos, 
facultando a ratificação do juízo competente dos atos anteriormente praticados, 
inclusive dos decisórios não referentes ao mérito da causa. (STJ. HC 210.416, 5ª 
T, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 6/12/2011).
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A Justiça Federal é competente no caso de crime que afete  fundação 
pública federal
“Embora não haja referência expressa no texto constitucional, deve aí ser incluí-
da a fundação pública federal, já que, em última análise, a lesão atingirá o inte-
resse da União, instituidora e mantenedora daquela.” (PACELLI, Eugênio. Cur-
so de Processo Penal. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.233)

Compete à Justiça Federal a apuração e processamento dos  crimes 
previstos nos artigos 241, 241-A e 241-B, do ECA, praticados por 
meio da internet
Informativo 805 do STF: Plenário, Repercussão Geral. Compete à Justiça Federal 
processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material 
pornográfico envolvendo criança ou adolescente (ECA, artigos 241, 241-A e 241-
B), quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Com base nes-
sa orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a recurso extraordiná-
rio em que se discutia a competência processual para julgamento de tais crimes. O 
Tribunal entendeu que a competência da Justiça Federal decorreria da incidência 
do art. 109, V, da CF (“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: ... 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada 
a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente”). Ressaltou que, no tocante à matéria objeto do recurso extraor-
dinário, o ECA seria produto de convenção internacional, subscrita pelo Brasil, 
para proteger as crianças da prática nefasta e abominável de exploração de ima-
gem na internet. O art. 241-A do ECA, com a redação dada pela Lei 11.829/2008, 
prevê como tipo penal oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publi-
car ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática 
ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo ex-
plícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Esse tipo penal decor-
reria do art. 3º da Convenção sobre o Direito das Crianças da Assembleia Geral 
da ONU, texto que teria sido promulgado no Brasil pelo Decreto 5.007/2004. O 
art. 3º previra que os Estados-Partes assegurariam que atos e atividades fossem 
integramente cobertos por suas legislações criminal ou penal. Assim, ao conside-
rar a amplitude do acesso ao sítio virtual, no qual as imagens ilícitas teriam sido 
divulgadas, estaria caracterizada a internacionalidade do dano produzido ou po-
tencial. Vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator) e Dias Toffoli, que davam 
provimento ao recurso e fixavam a competência da Justiça Estadual. Assentavam 
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que o art. 109, V, da CF deveria ser interpretado de forma estrita, ante o risco de 
se empolgar indevidamente a competência federal. Pontuavam que não existiria 
tratado, endossado pelo Brasil, que previsse a conduta como criminosa. Realça-
vam que a citada Convenção gerara o comprometimento do Estado brasileiro de 
proteger as crianças contra todas as formas de exploração e abuso sexual, mas 
não tipificara a conduta. Além disso, aduziam que o delito teria sido praticado 
no Brasil, porquanto o material veio a ser inserido em computador localizado no 
País, não tendo sido evidenciado o envio ao exterior. A partir dessa publicação 
se procedera, possivelmente, a vários acessos. Ponderavam não ser possível partir 
para a capacidade intuitiva, de modo a extrair conclusões em descompasso com 
a realidade. RE 628624/MG, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão 
Min. Edson Fachin, j. 28 e 29.10.2015.

Há conexão probatória entre crimes de pornografia  infantil e 
 estupro no mesmo contexto e envolvendo as mesmas  vítimas, 
determinando a competência da Justiça Federal
Crimes de pedofilia e pornografia infantil praticados no mesmo contexto daque-
le de estupro e atentado violento ao pudor, contra as mesmas vítimas. Reunião 
dos processos, em virtude da existência de vínculo objetivo entre os diversos fatos 
delituosos e de estarem imbricadas as provas coligidas para os autos, nos quais 
foram apuradas as práticas das condutas incriminadas. Há conexidade instru-
mental: a prova relacionada à apuração de um crime influirá na do outro, razão 
pela qual é competente para conhecer da controvérsia a Justiça Federal. (STF. HC 
114.689, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13-8-2013, 2ª T, DJE de 29-8-2013.)

Em caso de concurso entre os crimes de pornografia  infantil pela 
internet e estupro de vulnerável, a competência da  Justiça  Federal 
para apurar ambos os crimes somente é  possível  quando tais 
 crimes possuírem uma relação entre si  suficiente a  recomendar 
o julgamento em conjunto 
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO. CAPTAÇÃO E DI-
VULGAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS POR TERCEIRO EM REDES SOCIAIS. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL SOMENTE PARA DIVULGAÇÃO.  
CONEXÃO COM O CRIME DE ESTUPRO. INOCORRÊNCIA. INAPLICA-
BILIDADE DA SÚMULA N. 122 DO STJ. 1.  É da Justiça Federal a competên-
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cia para o processamento do crime previsto no art. 241-A da Lei n. 8.069/1990, 
quando a divulgação de imagens e vídeos se dá em perfis públicos sitiados em re-
des sociais, tornando-as disponíveis para um número indefinido de pessoas e, ao 
menos potencialmente, para usuários residentes fora do território nacional. 2.  A 
aplicação da orientação contida no enunciado da Súmula n. 122 do STJ somente 
é possível quando dois ou mais crimes possuem uma relação entre si suficiente a 
recomendar o julgamento em conjunto pelo mesmo juiz ou Tribunal. 3. Na espé-
cie, tudo leva a crer, em princípio, que os acusados pela divulgação das imagens 
e vídeos nas redes sociais não participaram do crime de estupro, mas apenas re-
passaram o conteúdo recebido (e registrado por um dos autores do delito sexual) 
via mensagem privada. Nesse particular, tanto o relatório da Polícia Civil quan-
to a manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pontuam 
essa circunstância.  Assim, a suposta conduta dos dois acusados que divulgaram 
as imagens e os vídeos recebidos, de forma privada, em redes sociais, não guarda 
consistente relação com a prática do crime de estupro, diversamente do que ocor-
reria, v.g., se os  próprios  autores  do  estupro  divulgassem as imagens nas redes 
sociais. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª 
Vara Criminal Regional de Jacarepaguá - RJ, remanescendo peranteo Juízo Fe-
deral da 5ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro  so-
mente  o  crime previsto no art. 241-A da Lei n. 8.069/1990. (STJ. CC 147681/
RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/09/2016, DJE 04/10/2016).

Delito praticado pela internet não é, automaticamente, da 
 competência da Justiça Federal, sendo necessário  demonstrar a 
internacionalidade da conduta ou resultado
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPE-
TÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA 
TRANQUILIDADE PRATICADOS POR MEIO DA INTERNET. INDÍCIOS DE 
TRANSNACIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.  Hipótese em o con-
flito se estabeleceu em virtude de queixa-crime apresentada pelo fato de um su-
posto  hacker  enviar  ameaças  e manipular  diversos adolescentes e pais de um 
mesmo ciclo de amizade e convivência, por meio de e-mails, Orkut, Twitter e Fa-
cebook. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, embora se 
trate de crime praticado por meio da rede  mundial  de computadores,  neces-
sária se faz a existência de indícios mínimos de extraterritorialidade  para  que  
seja  determinada a competência da Justiça Federal. A mera utilização da inter-
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net não basta, por si só, para caracterizar a transnacionalidade do delito. 3.  In 
casu, não há, pelo menos neste momento processual, a presença de qualquer in-
dício de transnacionalidade dos delitos apto a justificar a competência da Justiça 
Federal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no CC 118394/DF, Rel. 
Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 10/08/2016, DJE 22/08/2016).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓ-
PRIO. NÃO CABIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL PEDÓFILO-
-PORNOGRÁFICO NA INTERNET. ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. AUSÊN-
CIA DE INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. COMPETÊN-
CIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NULIDADE DO FEITO. NÃO OCOR-
RÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido 
de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, 
sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a 
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. 
Esta Corte possui entendimento de que o simples fato de o crime ter sido cometido 
por meio da rede mundial de computadores não atrai, necessariamente, a compe-
tência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, sendo neces-
sária a presença de indícios de crime transnacional para que seja firmada a com-
petência da jurisdição federal, nos termos do art. 109, V, da CF/88. Precedentes. 3. 
In casu, o paciente utilizou-se do programa de computador "MSN Messenger" e de 
comunidade nacional criada no site de relacionamentos "Orkut" para disponibili-
zar o conteúdo pedófilo-pornográfico, tendo o Tribunal a quo, na análise dos fatos, 
entendido que as condutas imputadas ao acusado não se deram além das fronteiras 
nacionais. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 228106/PR, Rel. Min. Gur-
gel de Faria, 5ª T, j. 18/06/2015, DJE 03/08/2015).

Compete à Justiça Federal julgar pornografia infantil nas  hipóteses 
em que há a constatação da  internacionalidade da conduta e à 
 Justiça Estadual nos casos em que o crime é  praticado por meio de 
troca de informações privadas, como nas conversas via  whatsapp 
ou por meio de chat na rede  social facebook
Informativo nº 603 do STJ: Cinge-se a discussão a definir se compete à Justiça Fe-
deral ou à Justiça Estadual a condução de inquérito policial que investiga o co-
metimento, em tese, de crime de compartilhamento de material pornográfico en-
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volvendo criança ou adolescente (art. 241-A da Lei 8.069/90), que foram troca-
das por particulares, via Whatsapp e por meio de chat na rede social Facebook. 
Em 29/10/2015, a matéria foi posta a exame do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.624-MG, em sede de 
repercussão geral, ocasião em que ficou assentado que a fixação da competên-
cia da Justiça Federal para o julgamento do delito do art. 241-A do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (divulgação e publicação de conteúdo pedófilo-porno-
gráfico) pressupõe a possibilidade de identificação do atributo da internacionali-
dade do resultado obtido ou que se pretendia obter. Observe-se que a constatação 
da internacionalidade do delito demandaria apenas que a publicação do mate-
rial pornográfico tivesse sido feita em “ambiência virtual de sítios de amplo e fá-
cil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conecta-
do à internet”, independentemente da ocorrência efetiva de acesso no estrangei-
ro. Por sua vez, tanto no aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos (chat) esta-
belecidos na rede social Facebook, a comunicação se dá entre destinatários esco-
lhidos pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada que 
não está acessível a qualquer pessoa. Assim sendo, não preenchido o requisito es-
tabelecido pela Corte Suprema, de que a postagem de conteúdo pedófilo-porno-
gráfico tenha sido feita em cenário propício ao livre acesso, deve-se ter em conta 
que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão do âmbito 
de divulgação e publicação do referido conteúdo, o que revela a competência da 
Justiça Estadual. CC 150.564-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, v.u., 
j. 26/4/2017, DJe 2/5/2017.

Crime de falsificação e de uso de diploma e certificado de  conclusão 
de curso superior em instituição privada é de  competência da 
Justiça Federal
Falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento fal-
so. Diploma e certificado de conclusão de curso superior em instituição priva-
da de ensino falsos. Apresentação para fins de obtenção de registro profissional 
no Conselho Regional de Administração (CRA). Competência da Justiça Fede-
ral. (...) O uso de documento falso de instituição privada de ensino superior, com 
o fato de apresentá-lo ao órgão de fiscalização profissional federal, é delito cog-
noscível pela Justiça Federal, que ostenta, para o caso concreto, competência ab-
soluta. (...) Considerando que o diploma falsificado diz respeito a instituição de 
ensino superior, incluída no Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), resta patente que o delito narrado 
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na denúncia foi praticado em detrimento de interesse da União, a atrair a com-
petência da Justiça Federal (art. 109, IV, CRFB), mesmo porque se operou o seu 
uso, sendo que consta que a referida autarquia teria descoberto a fraude e nega-
do a emissão do registro. (STF. HC 93.938, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25-10-2011, 1ª 
T, DJE de 23-11-2011.)

Crime ambiental de caráter transnacional: competência da  Justiça 
Federal
Informativo nº 853 do STF: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime 
ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados 
de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil. Com base nesse entendimento, o Plenário deu provimen-
to ao recurso extraordinário em que se discutia a justiça competente para pro-
cessar e julgar crimes ambientais transnacionais. O Tribunal afirmou que as flo-
restas, a fauna e a flora estão protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado 
pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios (CF/1988, art. 23, VII). Ressaltou que a Car-
ta Magna dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações” (CF/1988, art. 225, “caput”), incumbindo 
ao Poder Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práti-
cas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espé-
cies ou submetam os animais a crueldade” (CF/1988, art. 225, § 1º, VII) Asseve-
rou que a competência da Justiça estadual é residual, em confronto com a Justiça 
Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Consignou que a competência da Justiça Federal aplica-se aos seguintes 
crimes ambientais, que também se enquadram nas hipóteses previstas na Cons-
tituição, quando: a) atentarem contra bens, serviços ou interesses diretos e espe-
cíficos da União ou de suas entidades autárquicas; b) previstos tanto no direito 
interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem a execução ini-
ciada no País, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
na hipótese inversa; c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; 
d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda e) guardarem conexão 
ou continência com outro crime de competência federal, ressalvada a competên-
cia da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Cons-
tituição. A razão de ser das normas consagradas no direito interno e no direito 
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convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambien-
tal de exportação de animais silvestres atinge interesse direto, específico e imedia-
to da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, 
em atuação conjunta com a comunidade das nações. Portanto, o envio clandes-
tino de animais silvestres ao exterior reclama interesse direto da União no con-
trole de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na obser-
vância dos compromissos do Estado brasileiro com a comunidade internacional, 
para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos inter-
nacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. Assim, a 
natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres 
atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF/1988. 
RE 835558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 9.2.2017.

A ofensa indireta, genérica ou reflexa em detrimento da União 
não atrai a competência da Justiça Federal 
Informativo nº 568 do STJ: O fato de os agentes, utilizando-se de formulários fal-
sos da Receita Federal, terem se passado por Auditores desse órgão com intuito 
de obter vantagem financeira ilícita de particulares não atrai, por si só, a compe-
tência da Justiça Federal. Isso porque, em que pese tratar-se de uso de documen-
to público, observa-se que a falsidade foi empregada, tão somente, em detrimento 
de particular. Assim sendo, se se pudesse cogitar de eventual prejuízo sofrido pela 
União, ele seria apenas reflexo, na medida em que o prejuízo direto está nitida-
mente limitado à esfera individual da vítima, uma vez que as condutas em aná-
lise não trazem prejuízo direto e efetivo a bens, serviços ou interesses da União, 
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF). CC 
141.593-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/8/2015, DJe 4/9/2015.

Compete à Justiça Federal a apuração e processamento do crime 
de redução à condição análoga à de escravo
Informativo 809 do STF: Plenário. Compete à justiça federal processar e julgar o 
crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Ao reafirmar 
essa orientação, o Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordiná-
rio, afetado pela 2ª Turma, interposto contra acórdão que declarara a competên-
cia da justiça estadual — v. Informativos 556, 573 e 752. O Tribunal aduziu que 
o caso dos autos seria similar ao tratado no RE 398.041/PA (DJe de 19.12.2008), 
oportunidade em que se teria firmado a competência da justiça federal para pro-
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cessar e julgar ação penal referente ao crime do art. 149 do CP. Assinalou que o 
constituinte teria dado importância especial à valorização da pessoa humana e de 
seus direitos fundamentais, de maneira que a existência comprovada de trabalha-
dores submetidos à escravidão afrontaria não apenas os princípios constitucionais 
do art. 5º da CF, mas toda a sociedade, em seu aspecto moral e ético. Os crimes 
contra a organização do trabalho comportariam outras dimensões, para além de 
aspectos puramente orgânicos. Não se cuidaria apenas de velar pela preservação 
de um sistema institucional voltado à proteção coletiva dos direitos e deveres dos 
trabalhadores. A tutela da organização do trabalho deveria necessariamente en-
globar outro elemento: o homem, abarcados aspectos atinentes à sua liberdade, au-
todeterminação e dignidade. Assim, quaisquer condutas violadoras não somente 
do sistema voltado à proteção dos direitos e deveres dos trabalhadores, mas tam-
bém do homem trabalhador, seriam enquadráveis na categoria dos crimes contra 
a organização do trabalho, se praticadas no contexto de relações de trabalho. A 
Constituição teria considerado o ser humano como um dos componentes axioló-
gicos aptos a dar sentido a todo o arcabouço jurídico-constitucional pátrio. Ade-
mais, teria atribuído à dignidade humana a condição de centro de gravidade de 
toda a ordem jurídica. O constituinte, neste sentido, teria outorgado aos princí-
pios fundamentais a qualidade de normas embasadoras e informativas de toda a 
ordem constitucional, inclusive dos direitos fundamentais, que integrariam o nú-
cleo essencial da Constituição. A Corte ponderou que, diante da opção constitu-
cional pela tutela da dignidade intrínseca do homem, seria inadmissível pensar 
que o sistema de organização do trabalho pudesse ser concebido unicamente à luz 
de órgãos e instituições, excluído dessa relação o próprio ser humano. O art. 109, 
VI, da CF estabelece competir à justiça federal processar e julgar os crimes contra 
a organização do trabalho, sem explicitar quais delitos estariam nessa categoria. 
Assim, embora houvesse um capítulo destinado a esses crimes no Código Penal, 
inexistiria correspondência taxativa entre os delitos capitulados naquele diploma 
e os crimes indicados na Constituição, e caberia ao intérprete verificar em quais 
casos se estaria diante de delitos contra a organização do trabalho. Além disso, o 
bem jurídico protegido no tipo penal do art. 149 do CP seria a liberdade indivi-
dual, compreendida sob o enfoque ético-social e da dignidade, no sentido de evi-
tar que a pessoa humana fosse transformada em “res”. A conduta criminosa con-
tra a organização do trabalho atingiria interesse de ordem geral, que seria a ma-
nutenção dos princípios básicos sobre os quais estruturado o trabalho em todo o 
País. Concluiu que o tipo previsto no art. 149 do CP se caracterizaria como cri-
me contra a organização do trabalho, e atrairia a competência da justiça federal. 
Afastou tese no sentido de que a extensão normativa do crime teria como resul-
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tado o processamento e a condenação de pessoas inocentes pelo simples fato de se 
valerem de trabalho prestado em condições ambientais adversas. Sob esse aspec-
to, um tipo aberto ou fechado deveria ser interpretado pela justiça considerada 
competente nos termos da Constituição. Dessa maneira, a má redação ou a con-
trariedade diante da disciplina penal de determinado tema não desautorizaria 
a escolha do constituinte. O Ministro Luiz Fux pontuou que a competência seria 
da justiça federal quando houvesse lesão à organização do trabalho, na hipótese 
de multiplicidade de vítimas, de modo que o delito alcançasse uma coletividade 
de trabalhadores. Na espécie, o delito vitimara 53 trabalhadores, número expres-
sivo suficiente para caracterizar a ofensa à organização do trabalho. O Ministro 
Gilmar Mendes sublinhou que a competência da justiça federal seria inequívoca 
quando ocorresse lesão à organização do trabalho, como por exemplo, nas hipó-
teses de violação aos direitos humanos, como no caso de negativa a um grupo de 
empregados de sair do local. No mais, seria matéria da competência da justiça 
estadual. O Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) ressaltou que, em prin-
cípio, a competência poderia ser concorrente. Vencido o Ministro Cezar Peluso, 
que negava provimento ao recurso. (RE 459510/MT, Rel. orig. Min. Cezar Pelu-
so, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, j. 26.11.2015.) 

Competência da Justiça Federal para julgar crimes de  competência 
estadual em razão de conexão ou continência não cessa com a 
absolvição pelo crime de competência federal 
A competência para o processo e o julgamento da prática conjunta dos crimes de 
contrabando ou descaminho e de violação de direito autoral, arts. 334 e 184 do 
CP, é da Justiça Federal. Definida, pela imputação, a competência da Justiça Fe-
deral para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da co-
nexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incom-
petência superveniente, em observância à regra expressa do art. 81 do CPP e ao 
princípio da perpetuatio jurisdicionis. (STF. HC 112.574, Rel. Min. Rosa Weber, 
j. 20-11-2012, 1ª T, DJE de 14-12-2012.)

A motivação de homicídio em detrimento de interesses da União 
atrai a competência da Justiça Federal
Competência. Homicídio qualificado. Formação de quadrilha. Crime praticado 
para evitar que a vítima prestasse depoimento no Conselho de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana. Órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Interesse da 
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União comprovado. Competência da Justiça Federal. A jurisprudência deste STF 
é firme no sentido de que a competência da Justiça Federal, em matéria penal, 
só ocorre quando a infração penal é praticada em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União, mormente quando os crimes teriam sido praticados com o 
objetivo de evitar que a vítima prestasse declarações ao Conselho de Defesa dos 
Direitos Humanos. (STF. HC 107.156, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8-5-2012, 1ª 
T, DJE de 1º-8-2012.)

A competência da Justiça Federal para uma infração no caso de 
pluralidade de crimes atrai sua competência para as demais 
Na hipótese de concurso de infrações penais de jurisdições originárias diversas, a 
competência da Justiça Federal para uma delas atrai, por conexão ou continên-
cia, a competência para o julgamento das demais. (STF. RHC 96.713, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, j. 7-12-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011.)

Competência da Justiça Federal para processar ação penal  referente 
a crime cometido contra sociedade de economia mista, quando 
demonstrado o interesse jurídico da União
Informativo n° 759 do STF: 1ª Turma. Compete à justiça federal processar e jul-
gar ação penal referente a crime cometido contra sociedade de economia mista, 
quando demonstrado o interesse jurídico da União. Esse o entendimento da 1ª 
Turma, que, em conclusão de julgamento e por maioria, desproveu agravo regi-
mental para acolher recurso extraordinário no qual se discutia a justiça compe-
tente para apreciar causa em que figurava como parte a sociedade de economia 
mista Companhia Docas do Pará — v. Informativo 661. A Turma consignou que 
a mencionada companhia, cuja maior parcela de seu capital seria composta por 
verba pública federal, teria por ofício administrar e explorar as instalações portu-
árias do Estado do Pará, atividades exclusivamente atribuídas à União, conforme 
o disposto no art. 21, XII, f, da CF. Asseverou que, em princípio, os crimes prati-
cados contra sociedade de economia mista, em geral, não se submeteriam à com-
petência da justiça federal. Reputou que estaria justificada a competência desta 
se os delitos estivessem, de alguma forma, relacionados a serviços por concessão, 
autorização ou delegação da União ou se houvesse indícios de desvio das verbas 
federais recebidas por sociedades de economia mista e sujeitas à prestação de con-
tas perante o órgão federal. Afirmou, ademais, que a presença de interesse direto 
e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas consti-



Teses Criminais para o Ministério Público

122

tuiria pressuposto para atrair a competência da justiça federal. Ressaltou que, no 
caso, o interesse jurídico da União estaria demonstrado na medida em que esta 
teria manifestado expresso interesse em integrar a lide, o que atrairia a incidên-
cia do Enunciado 517 da Súmula do STF (“As sociedades de economia mista só 
têm foro na justiça federal, quando a União intervém como assistente ou opoen-
te”). Vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, que davam provimento ao 
agravo regimental e assentavam a competência da justiça comum estadual. RE 
614115 AgR/PA, rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.9.2014. 

C) Outros critérios de fixação de competência 

A condição de militar e a circunstância do agente estar em  serviço 
no momento da prática do crime, por si só, não  determina a 
 competência da Justiça Militar
Pacientes policiais militares denunciados por extorsão mediante sequestro com re-
sultado morte e ocultação de cadáver. (...) Hipótese em que os fatos imputados ao 
denunciados não se enquadram em nenhuma das situações previstas pelo CPM 
para caracterizar crime militar e, por conseguinte, fixar a competência da Justi-
ça Castrense. Da leitura dos autos, verifica-se que a conduta criminosa não pos-
sui qualquer conotação militar e que a condição de policial militar não foi deter-
minante para a prática do crime, de modo que não vejo como classificá-lo como 
militar. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a condição de mili-
tar ou a circunstância de o agente estar em serviço no momento da prática do cri-
me não são suficientes para atrair a competência da Justiça Castrense. (STF. HC 
109.150, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20-9-2011, 2ª T, DJE de 13-10-2011.)

É possível relativizar a competência determinada pelo lugar em 
que se consumou a infração na hipótese em que outro local seja 
o melhor para a apuração dos fatos
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DO-
LOSO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPE-
TÊNCIA PARA A AÇÃO PENAL. RELATIVIZAÇÃO DA TEORIA DO RESUL-
TADO. LOCAL DO INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. FACILITAÇÃO DA 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BUSCA DA VERDADE REAL. (...) 01. Conforme 
a jurisprudência dominante, "tendo em vista a necessidade de se facilitar a apu-
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ração dos fatos e a produção de provas, bem como garantir que o processo possa 
atingir à sua finalidade primordial, qual seja, a busca da verdade real, a compe-
tência pode ser fixada no local de início dos atos executórios" (STJ, HC 95.853, 
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/09/2012; HC 196.458, 
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/12/2011; STF, 
HC 112.348, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 
04/12/2012). (...) 03. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ. RHC 053020, 
Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), 5ª T, j. 
07/05/2015, DJE 16/06/2015).

No concurso de delitos, afasta-se a competência do  Juizado 
 Especial quando a soma das penas ultrapassar dois anos
Informativo nº 332 do STJ: A Turma, por unanimidade, denegou a ordem por 
entender que, praticados os delitos de menor potencial ofensivo em concurso ma-
terial, se o somatório das penas máximas abstratas previstas para os tipos penais 
ultrapassar dois anos, afastada estará a competência do juizado especial, devendo 
o feito ser instruído e julgado por juízo comum. Precedentes citados: CC 51.537-
DF, DJ 9/10/2006, e REsp 776.058-SC, DJ 15/5/2006. HC 66.312-RS, Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, j. 18/9/2007.

Encontro fortuito de prova de infração não relacionada com o 
objeto da investigação não impõe a conexão
A conexão permite ao juízo disputar a competência para julgamento do feito, mas 
não o autoriza, a pretexto do liame probatório, a superar o dominus litis, o Mi-
nistério Público, e determinar o oferecimento de denúncia contra o impetrante, 
formulando prévio juízo de culpa, gerador de nulidade processual. A conexão in-
tersubjetiva ou instrumental decorrente de encontro fortuito de prova que nada 
tem a ver com o objeto da investigação principal, não tem o condão de impor o 
unum et idem judex, máxime com vulneração do princípio acusatório. A cone-
xão no processo dá-se em favor da jurisdição de modo a facilitar a colheita da 
prova, evitar decisões contraditórias e permitir cognição mais profunda e exau-
riente da matéria posta a julgamento. O simples encontro fortuito de prova de in-
fração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não 
enseja o simultaneus processus. (STF. RHC 120.379, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26-8-
2014, 1ª T, DJE de 24-10-2014.)
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Possibilidade de reunião de inquéritos policiais  instaurados em 
unidades da Federação diferentes quando presente  qualquer das 
situações previstas no art. 76 do CPP  (hipóteses de conexão)
A reunião de inquéritos policiais instaurados em unidades da Federação diferen-
tes pode ser determinada, quando presente qualquer das situações previstas no 
art. 76 do CPP. O CPP não condiciona o reconhecimento da conexão à perfeita 
simetria entre as condutas dos corréus. (STF. HC 104.957, Rel. Min. Cármen Lú-
cia, j. 22-3-2011, 1ª T, DJE de 27-5-2011)

Crimes descobertos e provados diferentes da expectativa  probatória 
da investigação e de competência de outro  juízo a ele deve ser 
 declinado, sendo válidos os atos  anteriormente feitos
Durante a fase de investigação, quando os crimes em apuração não estão perfei-
tamente delineados, cumpre ao juiz do processo apreciar os requerimentos sujei-
tos à reserva judicial levando em consideração as expectativas probatórias da in-
vestigação. Se, posteriormente, for constatado que os crimes descobertos e prova-
dos são da competência de outro juízo, não se confirmando a inicial expectativa 
probatória, o processo deve ser declinado, cabendo ao novo juiz ratificar os atos já 
praticados. Validade das provas ratificadas. (STF. HC 99.619, Rel. p/ o ac. Min. 
Rosa Weber, j. 14-2-2012, 1ª T, DJE de 22-3-2012.)

O juízo competente no caso de estelionato é o do local em que está 
situada a conta bancária em que o agente recebeu a  vantagem ilícita
Informativo nº 565 do STJ: Terceira Seção DIREITO PROCESSUAL PENAL. ES-
TELIONATO E FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR A PERSECUÇÃO 
PENAL. Compete ao juízo do foro onde se encontra localizada a agência ban-
cária por meio da qual o suposto estelionatário recebeu o proveito do crime – e 
não ao juízo do foro em que está situada a agência na qual a vítima possui con-
ta bancária – processar a persecução penal instaurada para apurar crime de es-
telionato no qual a vítima teria sido induzida a depositar determinada quantia 
na conta pessoal do agente do delito. Com efeito, a competência é definida pelo 
lugar em que se consuma a infração, nos termos do art. 70 do CPP. Dessa forma, 
cuidando-se de crime de estelionato, tem-se que a consumação se dá no momen-
to da obtenção da vantagem indevida, ou seja, no momento em que o valor é de-
positado na conta corrente do autor do delito, passando, portanto, à sua disponi-
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bilidade. Note-se que o prejuízo alheio, apesar de fazer parte do tipo penal, está 
relacionado à consequência do crime de estelionato e não propriamente à con-
duta. De fato, o núcleo do tipo penal é obter vantagem ilícita, razão pela qual a 
consumação se dá no momento em que os valores entram na esfera de disponibi-
lidade do autor do crime, o que somente ocorre quando o dinheiro ingressa efe-
tivamente em sua conta corrente. No caso em apreço, tendo a vantagem indevi-
da sido depositada em conta corrente de agência bancária situada em localidade 
diversa daquela onde a vítima possui conta bancária, tem-se que naquela houve 
a consumação do delito. (STJ. CC 139.800-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, j.24/6/2015, DJe 1º/7/2015) 

Para aplicação da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), há 
necessidade de demonstração da situação de  vulnerabilidade ou 
hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR PAI CONTRA FI-
LHA MENOR EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. DELITO COME-
TIDO EM RAZÃO DA POUCA IDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE MO-
TIVAÇÃO DE GÊNERO OU DE VULNERABILIDADE PORQUE A É DO SEXO 
FEMININO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006 E DA 
REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉS-
TICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA CRI-
MINAL COMUM. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A jurisprudência des-
ta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competên-
cia dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o 
crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se 
que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendi-
da seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes. 2. No caso dos autos, 
verifica-se que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para 
a prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, mas sim a idade da 
ofendida e a sua fragilidade perante o agressor, seu próprio pai, motivo pelo qual 
não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher. 3. Habeas corpus não conhecido”. (STJ. HC 344.369, 
Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª T, j. 19/05/2016, DJe de 25/05/2016)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBS-
TITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA. PLEITO DE RECONHE-
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CIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, MOTIVAÇÃO DE GÊ-
NERO OU VULNERABILIDADE PELO GÊNERO. SIMPLES LAÇO DE PA-
RENTESCO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DA LEI N. 
11.340/2006. PRECEDENTES. 3. Habeas corpus não conhecido. (...) 2. "Para a 
aplicação da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração da motivação de 
gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima. 
Precedentes. (STJ HC 176.196, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T, DJe de 20/06/2012). 

3. Embora o crime tenha sido cometido pelo tio contra a sobrinha de 7 (sete) 
anos, na oportunidade em que esta ia visitar sua avó, tem-se manifesta a ausên-
cia de relação íntima de afeto, motivação de gênero ou situação de vulnerabilida-
de pelo gênero, o que afasta a aplicação da Lei n. 11.340/2006. 4. Habeas corpus 
não conhecido. (STJ. HC 265.694, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, 
j. 23/02/2016, DJe de 29/02/2016)

Competência do Juízo Comum e não do Juizado de  Violência 
 Doméstica, para processar e julgar ação penal referente a  suposto 
crime de ameaça praticado por nora contra sua sogra
Informativo 524 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COM-
PETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL REFERENTE A SU-
POSTO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR NORA CONTRA SUA SO-
GRA. É do juizado especial criminal — e não do juizado de violência doméstica 
e familiar contra a mulher — a competência para processar e julgar ação penal 
referente a suposto crime de ameaça (art. 147 do CP) praticado por nora contra 
sua sogra na hipótese em que não estejam presentes os requisitos cumulativos de 
relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. Isso 
porque, para a incidência da Lei 11.340/2006, exige-se a presença concomitante 
desses requisitos. De fato, se assim não fosse, qualquer delito que envolvesse rela-
ção entre parentes poderia dar ensejo à aplicação da referida lei. Nesse contexto, 
deve ser conferida interpretação restritiva ao conceito de violência doméstica e 
familiar, para que se não inviabilize a aplicação da norma. HC 175.816-RS, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/6/2013.

O desmembramento é regra quando houverem réus com e sem 
Foro por prerrogativa de função, admitida exceção nos casos em 
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que os fatos estejam de tal forma relacionados que o  julgamento 
em separado possa causar prejuízo à  prestação jurisdicional
Informativo n° 735 do STF: Plenário. O desmembramento de inquéritos ou de ações pe-
nais de competência do STF deve ser regra geral, admitida exceção nos casos em que os 
fatos relevantes estejam de tal forma relacionados que o julgamento em separado possa 
causar prejuízo relevante à prestação jurisdicional. Essa a orientação do Plenário, que 
desproveu agravo regimental interposto de decisão proferida pelo Ministro Marco Au-
rélio, nos autos de inquérito do qual relator. Na decisão agravada, fora determinado o 
desmembramento do feito em relação a agente não detentor de foro por prerrogativa de 
função perante o STF. Na presente sessão, o relator asseverou que a competência da Corte 
seria de direito estrito, e não poderia ser alterada por normas instrumentais infracons-
titucionais, mormente as regras do Código de Processo Penal sobre conexão e continên-
cia. O Ministro Roberto Barroso pontuou que o desmembramento independeria de re-
quisição ministerial. Analisou que, no caso concreto, haveria apenas dois agentes, sem 
elementos que demonstrassem especial imbricação entre suas condutas, de maneira que 
seria possível individualizar as respectivas participações e responsabilidades. Os Minis-
tros relator, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Teori Zavascki ponderaram que o des-
membramento, quando necessário, deveria ser feito prontamente, sem que fosse preciso 
aguardar o término das investigações. No ponto, o Ministro Teori Zavascki destacou o 
princípio do juiz natural, que seria observado, da mesma forma, nas questões atinentes 
à atração da competência da Corte por prerrogativa de foro. O Ministro Ricardo Lewa-
ndowski, por sua vez, asseverou que o desmembramento precoce permitiria que os inci-
dentes investigatórios fossem determinados no foro ordinário, a evitar que o STF ficas-
se assoberbado com esses atos. Inq 3515 AgR/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.2.2014.

A competência por prevenção é relativa
É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por pre-
venção. (Súmula nº 706 do STF)

D) Atribuição Judicial do MP

O MP é legitimado ativo concorrente no caso de crime contra 
a honra praticado contra funcionário público em razão de suas 
funções
É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Pú-
blico, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime 
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contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. (Sú-
mula nº 714 do STF)

MP estadual é competente para atuar no caso de cursos d’água 
transfronteiriço
Ministério Público estadual que também é competente para desencadear ação 
penal por crime ambiental, mesmo no caso de curso d’água transfronteiriço. Em 
crimes ambientais, o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, com 
consequente extinção de punibilidade, não pode servir de salvo-conduto para que 
o agente volte a poluir. (STF. HC 92.921, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19-
8-2008, 1ª T, DJE de 26-9-2008.)

O MP pode impetrar habeas corpus em razão de  incompetência 
absoluta
O pedido de reconhecimento de incompetência absoluta do juízo processante afe-
ta diretamente a defesa de um direito individual indisponível do paciente: o de 
ser julgado por um juiz competente, nos exatos termos do que dispõe o inciso LIII 
do art. 5º da CF. O Ministério Público, órgão de defesa de toda a ordem jurídica, 
é parte legítima para impetrar habeas corpus que vise ao reconhecimento da in-
competência absoluta do juiz processante de ação penal. (STF. HC 90.305, Rel. 
Min. Ayres Britto, j. 20-3-2007, 1ª T, DJ de 25-5-2007.)

Legitimidade do MP Estadual para atuar no âmbito do STJ
Informativo nº 556 do STJ: O Ministério Público Estadual tem legitimidade para atu-
ar diretamente como parte em recurso submetido a julgamento perante o STJ. O texto 
do § 1° do art. 47 da LC 75/1993 é expresso no sentido de que as funções do Ministério 
Público Federal perante os Tribunais Superiores da União somente podem ser exercidas 
por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. A par disso, deve-se perqui-
rir quais as funções que um Subprocurador-Geral da República exerce perante o STJ. É 
evidente que o Ministério Público, tanto aquele organizado pela União quanto aquele 
estruturado pelos Estados, pode ser parte e custos legis, seja no âmbito cível ou criminal. 
Nesse passo, tendo a ação (cível ou penal) sido proposta pelo Ministério Público Estadu-
al perante o primeiro grau de jurisdição, e tendo o processo sido alçado ao STJ por meio 
de recurso, é possível que esse se valha dos instrumentos recursais necessários na defe-
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sa de seus interesses constitucionais. Nessas circunstâncias, o Ministério Público Federal 
exerce apenas uma de suas funções, qual seja: a de custos legis. Isto é, sendo o recurso do 
Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, à vista do ordenamento jurí-
dico, pode opinar pelo provimento ou pelo desprovimento da irresignação. Assim, cindi-
do em um processo o exercício das funções do Ministério Público (o Ministério Público 
Estadual sendo o autor da ação, e o Ministério Público Federal opinando acerca do re-
curso interposto nos respectivos autos), não há razão legal, nem qualquer outra ditada 
pelo interesse público, que autorize restringir a atuação do Ministério Público Estadual 
enquanto parte recursal, realizando sustentações orais, interpondo agravos regimentais 
contra decisões, etc. Caso contrário, seria permitido a qualquer outro autor ter o referi-
do direito e retirar-se-ia do Ministério Público Estadual, por exemplo, o direito de per-
seguir a procedência de ações penais e de ações de improbidade administrativa impres-
cindíveis à ordem social. (EREsp 1.327.573-RJ, Rel. originário e voto vencedor Min. Ari 
Pargendler, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 17/12/2014, DJe 27/2/2015).

Legitimidade do MP Estadual para atuar no âmbito do STF
O Ministério Público de Estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no 
plano processual, administrativo e/ou institucional, à chefia do MPU, o que lhe con-
fere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o STF, em recursos 
e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da 
relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Minis-
tério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. (STF. RE 
593.727, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 14-5-2015, DJE de 8-9-2015)

MP Estadual tem legitimidade ativa autônoma para ajuizar 
 reclamação no STF
O Supremo Tribunal reconheceu a legitimidade ativa autônoma do Ministério 
Público estadual para ajuizar reclamação no Supremo Tribunal, sem que se exi-
ja a ratificação da inicial pelo PGR. (STF. Rcl 7.101, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 
24-2-2011, P, DJE de 9-8-2011.)

Legitimidade do MP para promover medida que garanta o 
 pagamento de multa penal
Informativo nº 558 do STJ: O Ministério Público tem legitimidade para promo-
ver medida assecuratória que vise à garantia do pagamento de multa imposta por 
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sentença penal condenatória. É certo que, com a edição da Lei 9.268/1996, a qual 
deu nova redação ao art. 51 do CP, modificou-se o procedimento de cobrança da 
pena de multa, passando-se a aplicar as regras referentes à Fazenda Pública. Cabe 
referir, por oportuno, que não obstante a pena de multa tenha passado a ser con-
siderada dívida de valor, não perdeu sua natureza jurídica de sanção penal. To-
davia, na hipótese em análise, discute-se a legitimidade do MP não para cobran-
ça de pena de multa – esta sim de legitimidade da Fazenda Pública –, mas para 
promover medida assecuratória, a qual está assegurada tanto pelos termos do art. 
142 do CPP quanto pela própria titularidade da ação penal, conferida pela Cons-
tituição Federal. Precedentes citados: Resp 1.115.275-PR, 5ª T, DJe 4/11/2011); 
e RMS 21.967-PR, 5ª T, DJe 2/3/2009. REsp 1.275.834-PR, Rel. Min. Ericson 
Maranho (Desembargador convocado do TJ-SP), j. 17/3/2015, DJe 25/3/2015.

Decisão sobre conflito de atribuições entre órgãos de MPs  diversos 
cabe ao Procurador-Geral da República
Informativo 835 do STF: Plenário. PGR e conflito de atribuição entre órgãos do 
ministério público Cabe ao Procurador-Geral da República a apreciação de con-
flitos de atribuição entre órgãos do ministério público. Com base nesse entendi-
mento, o Plenário, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido do não co-
nhecimento da ação e remeteu os autos ao Procurador-Geral da República. No 
caso, instaurara-se conflito negativo de atribuições entre ministério público es-
tadual e ministério público federal, para apuração de crime contra o mercado 
de capitais previsto no art. 27-E da Lei 6.385/1976. O Tribunal consignou que a 
competência para a apreciação de conflitos de atribuição entre membros do mi-
nistério público, por não se inserir nas competências originárias do STF (CF, art. 
102, I), seria constitucionalmente atribuída ao Procurador-Geral da República, 
como órgão nacional do ministério público. Vencidos os Ministros Marco Auré-
lio e Celso de Mello, que conheciam da ação. Pontuavam que a competência se-
ria do STF e que conclusão diversa culminaria por nulificar, de modo absoluto, a 
autonomia institucional dos ministérios públicos estaduais. (ACO 1567 QO/SP, 
rel. Min. Dias Toffoli, 17.8.2016.) 
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6 - Cálculo de pena (Disposições gerais)

A) 1ª Fase do cálculo

Possibilidade de análise conjunta das circunstâncias  judiciais 
comuns aos corréus
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A OR-
DEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. UTILI-
ZAÇÃO DE MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA OS CORRÉUS. VIOLAÇÃO 
AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA MOTIVAÇÃO 
DAS DECISÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A 
jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que 
não há qualquer ilegalidade na avaliação conjunta das circunstâncias judiciais 
que sejam comuns a todos ou a um grupo de condenados, desde que a análise 
seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes, a fim 
de que se proceda ao correto exame quanto às circunstâncias particulares. 2. Na 
hipótese, não se depreende qualquer mácula aos princípios da individualização 
da pena e da motivação das decisões judiciais, tendo em vista que o Tribunal de 
origem ao analisar a culpabilidade dos agentes - ainda que se trate de circuns-
tância de caráter subjetivo -, utilizou-se de argumentos objetivos para sopesá-la 
negativamente. 3. Agravo Regimental improvido. (STJ. AgRg no HC 208626/SP, 
Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 18/09/2014,DJE 25/09/2014)

A prática pretérita de atos infracionais pode justificar o  aumento 
da pena base (personalidade do agente)
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATOS 
INFRACIONAIS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALI-
DADE VOLTADA PARA O MUNDO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CON-
CRETA E IDÔNEA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊN-
CIAS DO DELITO. REFERÊNCIAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE MAIOR 
APENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. 
1. Consoante precedentes desta Corte Superior, atos infracionais não podem ser 
levados à consideração de maus antecedentes para a elevação da pena-base. 2. 
Embora o envolvimento anterior em atos infracionais não possa ser considerado 
como maus antecedentes e nem se preste para induzir a reincidência, demons-
tra a "personalidade voltada para o mundo do crime" e inclinação para a práti-
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ca delitiva, o que é suficiente para justificar o aumento de pena procedido na pri-
meira etapa da dosimetria. (STJ. HC 198223/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 
19/02/2013, DJE 04/03/2013)

Desnecessidade de prova técnica para analisar a  personalidade 
do agente
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PENA-BASE. PER-
SONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS 
EM JULGADO. FATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. LAUDO PSICOLÓ-
GICO. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. VIA 
INADEQUADA. 1. Segundo precedentes da Sexta Turma, a existência de conde-
nações transitadas em julgado por fatos anteriores constitui fundamento idôneo 
para a negativação da personalidade, o que leva à conclusão de que a existência 
do laudo psicológico não é imprescindível para a análise dessa circunstância ju-
dicial. 2. Em recurso especial é descabido o debate acerca de temas de natureza 
constitucional. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1198076/
PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T, j. 06/02/2014, DJE 27/02/2014)

Expressivo prejuízo da vítima justifica o aumento da pena base 
(consequências do crime)
(...) CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA 
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORA-
DAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO EXPRESSIVO PREJUÍZO CAUSADO 
À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA AS CO-
MUNS À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO E NEGATI-
VA DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PENA-BASE FIXADA VALIDAMENTE 
ACIMA DO MÍNIMO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFA-
VORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Mostra-se válido o aumento da pena-ba-
se, em razão das consequências do delito, consideradas em desfavor dos pacien-
tes diante do expressivo prejuízo causado à vítima. Precedentes. 3. É certo que o 
simples fato de não haver sido restituída a res furtiva à vítima não tem o condão 
de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum 
à espécie, enquanto delito patrimonial. Todavia, quando a lesão se mostrar ex-
pressiva, como na espécie, desborda do prejuízo inerente ao delito praticado, con-
figurando motivação plenamente válida, apta a justificar, portanto, o aumento 
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da pena-base. 3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente da imposição 
do regime prisional mais gravoso aos pacientes, tendo em vista que a pena-base 
foi fixada acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial 
desfavorável, validamente considerada. Precedentes. 4. Pelas mesmas razões, não 
há qualquer incongruência no que diz respeito à negativa de substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência dos arts. 44 e 59 do 
Código Penal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 268683/
SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T, j. 07/10/2014, DJE 21/10/2014)

Condenações cumpridas há mais de cinco anos geram maus 
 antecedentes
(...) 3. Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do 
prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos 
da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 4. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STF. ARE 925136 AgR, Rel.  Min. Edson 
Fachin, 1ª Tj. 02/09/2016, Dje 19-09-2016)

(...) A existência de condenação alcançada pelo quinquênio depurador justifica a pe-
na-base acima do mínimo legal pela circunstância judicial dos antecedentes criminais. 
Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 560.738/SP, Rel. Min. Ericson 
Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T, j. 02/02/2016, DJe 16/02/2016)

Informativo nº 221 do STJ: A sentença penal condenatória transitada em julgado, 
com o decurso de cinco anos estabelecido no art. 64, I do CP, não pode ser consi-
derada para efeito de reincidência. Contudo pode ser utilizada para caracterizar 
maus antecedentes criminais, na dosimetria da pena. Precedentes citados do STF: 
RHC 83.547-SP, DJ 14/11/2003, e HC 69.001-RJ, DJ 26/6/1992. REsp 588.989-
SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/9/2004.

Configura maus antecedentes processo cujo o trânsito em  julgado 
da condenação, por fatos anteriores, ocorreu no curso da ação
Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsi-
to em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que 
ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-
-base acima do mínimo legal. (STF. RE 608.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewa-
ndowski, j. 23-3-2011, 2ª T, DJE de 11-4-2011.)
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Condenações distintas podem justificar aumento da  pena-base 
(maus antecedentes) e agravamento pela reincidência
Não é nula a sentença que considera, para a elevação da pena-base pelos maus an-
tecedentes e para a configuração da agravante de reincidência, condenações distin-
tas. (STF. HC 94.839, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009)

Condenação por porte de drogas para uso próprio gera maus 
 antecedentes/reincidência
(...) CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME DO ART. 28 
DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. (...) 2.  A condenação transitada em julga-
do pela prática do tipo penal inserto no art. 28 da Lei 11.343/06 gera reincidên-
cia, sendo fundamento legal idôneo para agravar a pena na segunda fase da do-
simetria. (...) (STJ. HC 297854/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T, j. 14/10/2014, 
DJE 20/10/2014)

Informativo nº 549 do STJ: A condenação por porte de drogas para consumo pró-
prio (art. 28 da Lei 11.343/2006) transitada em julgado gera reincidência. Isso 
porque a referida conduta foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas 
não descriminalizada (abolitio criminis). Precedentes citados: HC 292.292-SP, 6ª 
T, DJe 25/6/2014; HC 266.827-SP, 6ª T, DJe 11/4/2014; e HC 194.921-SP, 5ª T, 
DJe 23/8/2013. HC 275.126-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/9/2014.

Aumento da pena-base em razão da responsabilidade do  cargo 
exercido pelo agente nos crimes contra a  Administração  Pública 
não caracteriza bis in idem
A condição de deputada estadual não se confunde com a qualidade funcional ati-
va exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do CP, que leva em consideração, 
entre outras condicionantes, a circunstância de o agente ser funcionário público. A 
quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem 
se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, 
entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administra-
ção e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra 
geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários 
públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do CP. Daí ser possível a elevação 
da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agen-
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te (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem. (STF. RHC 125.478 AgR, Rel. 
Min. Teori Zavascki, j. 10-2-2015, 2ª T, DJE de 2-3-2015.)

Pena-base pode ser elevada em razão do modus operandi no 
 cometimento do crime, não se constituindo como elemento  ínsito 
ao tipo (circunstâncias do crime)
O incremento em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não cons-
titui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da 
pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do CP, o qual deter-
mina que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elemen-
tos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da 
reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime. (STF. RHC 
117.037, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 8-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013)

Prejuízo financeiro causado à vítima pode ser utilizado para 
 aumentar pena-base, não sendo elemento ínsito ao tipo 
( consequências do crime)
A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do preju-
ízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser valida-
mente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, im-
põe o art. 59 do CP, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a 
valoração, entre outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda 
evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a 
causar à vítima. (STF. RHC 117.108, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24-9-2013, 1ª T, 
DJE de 21-10-2013.)

Valor do bem é fundamento idôneo para exasperação da pena 
base (consequências do crime)
 (...). 2. Na hipótese dos autos, não merece censura o julgado, quanto à majora-
ção da pena-base em face da maior culpabilidade do Agravante, evidenciada pela 
natureza premeditada da prática delituosa. Ainda, o elevado montante objeto do 
roubo - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que daria, atualmente, pouco mais de 
82 (oitenta e duas) vezes o valor do salário mínimo - é fundamento idôneo para 
a exasperação da pena-base, a título de consequências do delito. 3. Acrescente-se 
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que o legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma 
que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve obser-
var o princípio do livre convencimento motivado, o que ocorreu na hipótese. 4. À 
míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão 
agravada, mantenho-a incólume. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no 
AREsp 288922/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, j. 18/06/2014, DJE 01/08/2014)

Circunstância de o crime contra a administração  pública ter 
sido praticado por servidor do Judiciário permite o  aumento da 
 pena-base
Peculato. Consequências do crime. Mostra-se razoável a fixação da pena-base 
em um ano acima do mínimo previsto para o tipo de dois, com teto de doze ante 
as circunstâncias do crime, o fato de haver sido praticado o peculato por servidor 
do próprio Judiciário. (STF. HC 101.295, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29-3-2011, 
1ª T, DJE de 4-5-2011)

Constitui circunstância negativa a ser considerada na  dosimetria 
da pena a vulnerabilidade emocional e  psicológica da vítima
Informativo nº 579 do STJ: O fato de o agente ter se aproveitado, para a práti-
ca do crime, da situação de vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima 
decorrente da morte de seu filho em razão de erro médico pode constituir moti-
vo idôneo para a valoração negativa de sua culpabilidade. De fato, conforme en-
tendimento do STJ, "é possível a valoração negativa da circunstância judicial da 
culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, 
que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior re-
provabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extra-
polou os limites naturais próprios à execução do crime". (STJ. AgRg no AREsp 
781.997-PE, Sexta Turma, Dje 1º/2/2016). HC 264.459-SP, Rel. Min. Reynaldo 
Soares da Fonseca, j. 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 

Na dosimetria da pena pode ser sopesada, como  circunstância 
negativa, a complexidade do esquema criminoso
Informativo nº 578 do STJ: Na fixação da pena do crime de evasão de divisas (art. 
22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986), o fato de o delito ter sido cometido por 
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organização criminosa complexa e bem estrutura pode ser valorado de forma ne-
gativa a título de circunstâncias do crime. (STJ. REsp 1.535.956-RS, Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, j. 1º/3/2016, DJe 9/3/2016). 

Não configura bis in idem aumento da pena-base a  condição 
 pessoal de policial civil na prática de crime funcional
Informativo 835 do STF: 1ª Turma. Circunstâncias judiciais e “bis in idem” É legítima 
a utilização da condição pessoal de policial civil como circunstância judicial desfavo-
rável para fins de exasperação da pena base aplicada a acusado pela prática do crime 
de concussão. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, conheceu 
e denegou a ordem em “habeas corpus” em que pleiteado o reconhecimento do “bis in 
idem”. A Turma afirmou que seria possível, no que se refere à culpabilidade (CP, art. 
59), promover, em cada caso concreto, juízo de reprovabilidade maior tendo em con-
sideração a condição de policial civil do agente. O delito previsto no art. 316 do CP 
seria de mão própria, porém, presentes as circunstâncias do art. 59 do CP, se poderia 
levar em conta, quando do juízo de reprovabilidade, a qualidade específica ou a qua-
lificação do funcionário público. Dentro do Estado Democrático de Direito e do país 
que se almeja construir, o fato de uma autoridade pública — no caso, uma autori-
dade policial — obter vantagem indevida de alguém que esteja praticando um delito 
comprometeria de maneira grave o fundamento de legitimidade da autoridade, que 
seria atuar pelo bem comum e pelo bem público. Portanto, aquele que fosse investido 
de parcela de autoridade pública — fosse juiz, membro do Ministério Público ou au-
toridade policial — deveria ser avaliado, no desempenho da sua função, com escru-
tínio mais rígido. Assim, a pena aplicada, de 2 anos e 6 meses, não seria despropor-
cional diante das circunstâncias. Preliminarmente, o Colegiado exarou entendimen-
to segundo o qual deveriam ser conhecidos os “habeas corpus” nas hipóteses em que 
fossem substitutivos de recurso extraordinário, como no caso em comento. Vencidos os 
Ministros Luiz Fux (relator) e Rosa Weber. O relator concedia a ordem por entender 
configurado o “bis in idem”. Já a Ministra Rosa Weber sequer conhecia da impetração 
em razão da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia. (HC 132990/PE, Rel. 
orig. Min. Luiz Fux, rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 16.8.2016.) 

Não há bis in idem ao valorar mesmo fato em aplicação de pena 
de crimes diversos praticados em concurso material
Somente existe bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma 
vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valo-
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ração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diver-
sos, praticados em concurso material. (STF. AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbo-
sa, j. 5-9-2013, DJE de 10-10-2013.)

B) 2ª Fase do cálculo

Constitucionalidade da reincidência 
(...) a reincidência repercute em diversos institutos penais, compondo consa-
grado sistema de política criminal de combate à delinquência. (...) Se assim o 
é quanto às diversas previsões, de forma diferente não acontece no tocante ao 
agravamento da pena. Afastem a possibilidade de cogitar de duplicidade. Lo-
gicamente, quando da condenação anterior, o instituto não foi considerado. 
Deve sê-lo na que se segue, em razão do fato de haver ocorrido, sem o inter-
regno referido no art. 64 do CP — cinco anos —, uma outra prática delituo-
sa. Então, não se aumenta a pena constante do título pretérito, mas, presentes 
o piso e o teto versados relativamente ao novo crime, majora-se, na segunda 
fase da dosimetria da pena, no campo da agravante, a básica fixada. Afinal, 
o julgador há de ter em vista parâmetros para estabelecer a pena adequada 
ao caso concreto, individualizando-a, e, nesse contexto, surge a reincidência, 
o fato de o acusado haver cometido, em que pese a glosa anterior, novo des-
vio de conduta na vida em sociedade. Está-se diante de fator de discrimina-
ção que se mostra razoável, seguindo a ordem natural das coisas. Repito que 
se leva em conta o perfil do réu, percebendo-se a necessidade de maior ape-
nação, consideradas a pena mínima e a máxima do tipo, porque voltou a de-
linquir apesar da condenação havida, no que esta deveria ser tomada como 
um alerta, uma advertência maior quanto à necessidade de adoção de postura 
própria ao homem médio, ao cidadão integrado à vida gregária e solidário aos 
semelhantes. (...) Evidentemente, a definição da reprimenda adequada ocor-
re em face das peculiaridades do caso, despontando o perfil do agente, inclu-
sive se voltou, por isto ou por aquilo, não importa, a claudicar. Ao contrário 
do que assevera o recorrente, o instituto constitucional da individualização 
da pena respalda a consideração da singularidade, da reincidência, evitan-
do a colocação de situações desiguais na mesma vala — a do recalcitrante e a 
do agente episódico, que assim o é ao menos ao tempo da prática criminosa. 
Saliento, então, a inviabilidade de dar-se o mesmo peso, em termos de grava-
me de ato de constrição a alcançar a liberdade de ir e vir, presentes os inte-
resses da sociedade, a caso concreto em que envolvido réu primário e a outro 
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em que o Estado se defronta com quem fora condenado antes e voltou a tri-
lhar o caminho glosado penalmente, deixando de abraçar a almejada corre-
ção de rumos, de alcançar a ressocialização. (...) Por tudo, surge constitucio-
nal o instituto — existente desde a época do Império — da reincidência, não 
se podendo, a partir de exacerbação do chamado garantismo penal, olvidar 
o sistema, desmantelando-o no ponto consagrador da cabível distinção, tra-
tando-se desiguais de forma igual. A regência da matéria, harmônica com a 
CF, circunscreve-se a oportuna, sadia, razoável e proporcional política nor-
mativa criminal e envolve, em rápida contagem, mais de vinte institutos pe-
nais, conforme referido. Com a palavra, está a sempre ilustrada maioria. De 
minha parte, desprovejo o recurso, assentando a constitucionalidade do inci-
so I do art. 61 do CP — DL 2.848/1940. (STF. RE 453.000, voto do Rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 4-4-2013, P, DJE de 3-10-2013)

Preponderância da reincidência sobre a confissão
PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. 
ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO 
ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstân-
cia agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. 
Precedentes. 2. Ordem denegada.  (STF - HC: 96061 Rel. Min. Teori Zavascki, 
j.19/03/2013, 2ª T, DJe 03-04-2013.)

Nos termos do art. 67 do CP, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve 
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em 
exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão es-
pontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. (STF. HC 96.063, 
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011.)

* Obs: o STJ tem posição pacificada em sentido contrário (REsp 1341370 / MT, 
julgado no rito dos recursos repetititivos) e o STF, no RE 983765, entendeu que 
a questão carece de repercusão geral, de modo a prevalecer a posição do STJ.

Confissão espontânea não compensa multireincidência
Informativo nº 555 do STJ: Tratando-se de réu multirreincidente, não é possível 
promover a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agra-
vante da reincidência. De fato, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento 
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de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agra-
vante da reincidência (EREsp 1.154.752-RS, DJe 4/9/2012). No entanto, tratan-
do-se de réu multirreincidente, promover essa compensação implicaria ofensa 
aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Isso porque 
a multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetra-
da por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único 
evento isolado em sua vida. (Precedente citado: AgRg no REsp 1.356.527-DF, 
5ª T, DJe 25/9/2013. AgRg no REsp 1.424.247-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 
3/2/2015, DJe 13/2/2015).

Impossibilidade de fixação da abaixo do mínimo legal na  seguda 
fase do cálculo de pena
Pena fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução abaixo desse patamar, 
com fundamento na circunstância atenuante da menoridade. (STF. HC 94.243, 
Rel. Min. Eros Grau, j. 31-3-2009, 2ª T, DJE de 14-8-2009.)

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do 
que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não po-
dem reduzir a pena aquém do mínimo legal. (STF. HC 94.446, Rel. Min. Ricar-
do Lewandowski, j. 14-10-2008, 1ª T, DJE de 31-10-2008)

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena 
abaixo do mínimo legal. (Súmula nº 231 do STJ)

Impossibilidade de compensação entre institutos de fases  distintas 
do cálculo de pena
(...) MENORIDADE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM CAUSA DE AU-
MENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU JURISPRUDEN-
CIAL.  4. CONTRARIEDADE AO ART. 33, § 2º, B, DO CP. NÃO OCOR-
RÊNCIA.. (...) 3. A atenuante da menoridade é aferida na segunda fase da 
dosimetria da pena e as causas de aumento se verificam na terceira fase, 
mostrando-se, portanto, inviável a compensação pleiteada. Ademais, não 
há no Código Penal previsão de compensação entre institutos da segunda 
fase com os da terceira fase. 4. Agravo regimental a que se nega provimen-
to. (STJ. AgRg no AREsp 455209, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T, 
j. 20/05/2014, DJE 29/05/2014)
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Necessidade de documento para comprovar a atenuante da 
 menoridade relativa
(...). ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS PACIENTES, À ÉPOCA DOS FATOS, 
CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS. AFIRMAÇÃO NÃO COMPROVADA 
NOS AUTOS. ENUNCIADO SUMULAR 74/STJ. (...) 2. Constou do aresto com-
batido que não há nos autos documentos que possam atestar a verdadeira ida-
de do réu à época, não podendo o pedido ser acolhido. Incidência do enunciado 
74 da súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Ademais, conforme registrou o ilustre 
representante ministerial, embora a impetração sustente que o primeiro pacien-
te nasceu no dia 02.08.87, tanto a Certidão de Antecedentes Criminais como o 
Guia de Recolhimento Provisório e a Ficha do Réu atestam o nascimento do réu 
em 25.05.85. 4.   Opina o MPF pelo conhecimento parcial do writ e, na exten-
são, pela denegação da ordem. 5. Writ parcialmente conhecido e, na extensão, or-
dem denegada. (STJ. HC 088435, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª T, j. 
14/10/2008, DJE 24/11/2008)

Confissão qualificada ou imprópria afasta o  reconhecimento da 
atenuante
A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 
65, III, d, do CP (Precedentes: HC 74.148/GO, rel. min. Carlos Velloso, Segunda 
Turma, DJ de 17-12-1996; e HC 103.172/MT, rel. min. Luiz Fux, Primeira Tur-
ma, DJE de 24-9-2013). (...) A aplicação da atenuante da confissão espontânea 
prevista no art. 65, III, d, do CP não incide quando o agente reconhece sua par-
ticipação no fato, contudo alega tese de exclusão da ilicitude. (STF. HC 119.671, 
Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-11-2013, 1ª T, DJE de 3-12-2013.)

Confissão parcial afasta o reconhecimento da atenuante
Apelação - Criminal - Roubo majorado - Defesa requer o afastamento da agra-
vante genérica do art. 61, inciso II, alínea “h”, fixadas as penas no mínimo legal, 
considerando serem os réus primários e de bons antecedentes, bem como afasta-
das as agravantes do uso de arma, assim como a consideração da atenuante da 
confissão - Impossibilidade - Provas hábeis a ensejar condenação nos termos em 
que prolatada, bem delineadas as agravantes - Confissões parciais que não têm o 
condão de diminuir a pena - Requer, ainda, a fixação de regime semiaberto para 
início de cumprimento da pena - Descabimento - Regime inicial fechado ade-
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quado ao caso concreto, suficiente para a consciência da ilicitude e apto a preve-
nir a reincidência - Apelos não providos. (TJ/SP. Apelação Criminal nº 0012041-
34.2009.8.26.0438, Rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal, Voto 
nº 21.594, J. 25/06/2013, V.U) 

(...) Pena - Atenuante da confissão espontânea - Não caracterização. Não se ca-
racteriza a atenuante da confissão espontânea no "dictum" do acusado que ad-
mite apenas parcialmente a prática delituosa. (TJ/SP. Apelação Criminal nº 
990.08.133674-0, Rel. Des. Wilson Barreira, 14ª Câmara de Direito Criminal, 
Voto nº 17.373, J. 02/06/2009, V.U) 

Não importa para verificação da reincidência se o crime  posterior 
é culposo
Conforme disposto no art. 63 do CP, não se exige a especificidade para reconhe-
cer-se a reincidência, pouco importando que o crime anterior tenha sido doloso e 
o posterior haja ocorrido na forma culposa. (STF. HC 100.006, Rel. Min. Marco 
Aurélio, j. 2-2-2010, 1ª T, DJE de 19-2-2010)

Reincidência pode ser comprovada com a folha de  antecedentes, 
prescindindo-se da certidão
A legislação estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verifi-
cada (art. 63 do CP), sem, contudo, exigir um documento específico para a sua 
comprovação. (...) A folha de antecedentes criminais expedida pelo Departamen-
to de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul é formal e materialmente 
idônea para comprovar a reincidência do paciente, porquanto contém todas as 
informações necessárias para tanto, além de ser um documento público, com pre-
sunção iuris tantum de veracidade. (STF. HC 103.969, Rel. Min. Ricardo Lewa-
ndowski, j. 21-9-2010, 1ª T, DJE de 8-10-2010)

(...) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECE-
DENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. CERTIDÃO DE TRÂN-
SITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. (...) 3. Esta Corte tem entendi-
do que a falta de certidão cartorária (certidão de objeto e pé) não impede o re-
conhecimento dos maus antecedentes, o que pode ser feito pela folha de antece-
dentes criminais. (...) (STJ. HC 287090/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T, 
j. 08/05/2014, DJE 12/12/2014)
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Reincidência específica permite agravamento de pena  superior 
a reincidência genérica
A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da 
pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o 
réu persiste na senda do crime. (STF. HC 101.918, Rel. Min. Ricardo Lewan-
dowski, j. 11-5-2010, 1ª T, DJE de 4-6-2010.)

Mandante de crime pode responder pela agravante do  inciso I 
do art. 62 do CP
Informativo nº 580 do STJ: Em princípio, não é incompatível a incidência da agra-
vante do art. 62, I, do CP ao autor intelectual do delito (mandante). (STJ. REsp 
1.563.169, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/3/2016, DJe 28/3/2016). 

Possibilidade de provar a idade da vítima por outros meios que 
não o documento de identidade
A questão de direito tratada no presente habeas corpus diz respeito à aplicação 
da agravante da alínea h do inciso II do art. 61 do CP ao caso concreto. Não há 
a obrigatoriedade de o julgador se valer do sistema legal de apreciação de provas, 
uma vez que a idade da vítima foi provada por outros meios. A falta de juntada 
aos autos de documento de identidade da vítima não assume a importância que 
lhe atribui a impetração. (STF. HC 103.747, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 3-5-2011, 
2ª T, DJE de 16-5-2011.)

Não incidência da atenuante da confissão espontânea em caso 
de confissão de crime diverso
Informativo nº 569 do STJ: O fato de o denunciado por roubo ter confessado a 
subtração do bem, negando, porém, o emprego de violência ou grave ameaça, é 
circunstância que não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea 
(art. 65, III, “d”, do CP). Isso porque a atenuante da confissão espontânea pres-
supõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. Ocor-
re que, no caso, o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o 
emprego de violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa 
clara tentativa de desclassificar a sua conduta para o crime de furto. Nesse con-
texto, em que se nega a prática do tipo penal apontado na peça acusatória, não 
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é possível o reconhecimento da circunstância atenuante. Precedente citado: (HC 
98.280-RS, 5ª T, DJe 30/11/2009. HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 
3/9/2015, DJe 18/9/2015).

Bons antecedentes não configuram atenuante inominada
Informativo no 569 do STJ: Não caracteriza circunstância relevante anterior ao 
crime (art. 66 do CP) o fato de o condenado possuir bons antecedentes criminais. 
A atenuante inominada é entendida como uma circunstância relevante, anterior 
ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de repro-
vação do autor. Excluem-se, portanto, os antecedentes criminais, que já são ava-
liados na fixação da pena-base e expressamente previstos como circunstância ju-
dicial do art. 59 do CP. (REsp 1.405.989-SP, Rel. para o acórdão Min. Nefi Cor-
deiro, j. 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

C) 3ª Fase do cálculo, regime prisional e substituição

Aumento de pena em virtude de concurso formal ou crime 
 continuado incide sobre a pena após a aplicação das causas de 
aumento especiais
A majoração derivada de concurso formal ou ideal de delitos não deve incidir sobre 
a pena-base, mas sobre aquela a que já se ache acrescido o quantum resultante da 
aplicação das causas especiais de aumento a que se refere o § 2º do art. 157 do CP. 
(STF. HC 70.787, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14-6-1994, 1ª T, DJE de 23-10-2009.)

Na aplicação de pena privativa de liberdade, o aumento decorrente de concurso 
formal ou de crime continuado não incide sobre a pena-base, mas sobre a pena 
acrescida por circunstância qualificadora ou causa especial de aumento. (STF. 
RHC 86.080, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 6-6-2006, 1ª T, DJ de 30-6-2006.)

Possibilidade de regime mais severo mesmo que não  reincidente 
e a quantidade de pena não ultrapasse o  limite fixado na alínea 
do artigo 33, § 2º, do CP (quatro anos)
(...) o preceito inscrito no art. 33, § 2º, c, do CP não obriga o magistrado senten-
ciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena não superior a qua-



Teses Criminais para o Ministério Público

145

tro anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal aberto. A norma legal em 
questão permite ao juiz impor, ao sentenciado, regime penal mais severo, desde 
que o faça, como no caso, em decisão suficientemente motivada. A opção pelo re-
gime aberto constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado senten-
ciante. (STF. HC 71.952, voto do Rel. min. Celso de Mello, j. 4-4-1995, 1ª T, 
DJE de 11-12-2009.)

Circunstâncias judiciais desfavoráveis são aptas a elevar a  pena-base 
e fixar regime mais gravoso
Não há nulidade na decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais 
gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59). 
(STF. RHC 93.818, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22-4-2008, 1ª T, DJE de 16-5-2009)

Possibilidade de regime inicial mais gravoso em razão da  gravidade 
concreta do crime
As alíneas b e c do § 2º do art. 33 do CP dispõem, expressamente, como pres-
suposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaber-
to e aberto), a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum 
de pena fixado na condenação. (...) No caso sob exame, o juízo sentenciante 
fixou o regime inicial fechado em razão da reincidência do paciente, nos ter-
mos do art. 33, § 2º, b, do CP, bem como da gravidade concreta dos atos per-
petrados. Desse modo, apesar de a pena final ter sido estabelecida em patamar 
inferior a oito anos de reclusão, a fixação do regime fechado para o início do 
cumprimento da reprimenda imposta ao paciente encontra-se devidamente 
justificada. (STF. HC 122.031, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6-5-2014, 
2ª T, DJE de 26-5-2014)

Há impedimento para substituição da pena privativa de  liberdade 
por prestação pecuniária quando há imposição de pena de  multa 
prevista no tipo penal de lei especial
A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposta por lei especial 
não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da 
Súmula 171 do STJ e art. 12 do CP. (STF. RHC 84.040, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 
13-4-2004, 2ª T, DJ de 30-4-2004.)



Teses Criminais para o Ministério Público

146

A detração do período de prisão provisória, com o fim de 
 determinação do regime prisional inicial, deve ser  contabilizada 
em sede de execução penal, e não no  momento do cálculo de pena 
Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos 
termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade 
nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência 
do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ/SP - Roubo: 
20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Mariz de 
Oliveira, j. 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, publicação 16/05/2014). 

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. 
Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas pela prova oral. Dro-
gas que seriam destinadas a consumo de terceiras pessoas. Palavra dos policiais 
às quais se confere relevo probatório - Pena criteriosamente fixada - Regime ini-
cial fechado mantido. Crime grave que fomenta a prática de diversos outros deli-
tos, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da pena - APLICAÇÃO DO ART. 
387, § 2º, DO CPP - Impossibilidade. Detração é matéria afeita ao juízo da exe-
cução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o senten-
ciado permaneceu recluso - Recurso desprovido. (TJ/SP. Apelação nº 0003153-
13.2009.8.26.0653 Rel. Des. Camilo Léllis, 8ª Câmara de Direito Criminal, Voto 
nº 8497, J. 30/01/14, V.U) 

Ainda que realizado o desconto do quantum da pena referente à 
custódia preventiva (art. 387, § 2.º, do CPP), não há óbice de que 
o magistrado fixe regime inicial mais gravoso,  fundamentando-se 
nas circunstâncias do caso concreto
A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se re-
fere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se res-
tringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momen-
to oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em 
razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do perí-
odo em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o ma-
gistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias 
do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena. (STJ. 
HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 05/11/2015).
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Fixação de regime mais gravoso com base na  fundamentação que 
motivou a exasperação da pena-base ao avaliar as  circunstâncias 
judiciais é idônea
Informativo nº 775 do STF: 2ª Turma. A 2ª Turma denegou a ordem em “habe-
as corpus” no qual se sustentava a existência de ilegalidade em sentença conde-
natória que teria fixado de forma automática o regime inicial semiaberto para 
o cumprimento de pena aplicada em patamar inferior a quatro anos, exclusiva-
mente em razão da exasperação da pena-base. No caso, os pacientes foram con-
denados à pena de dois anos e seis meses de detenção pela suposta prática de cri-
me contra a ordem econômica (Lei 8.176/1991, art. 1º, I), o que, segundo alega-
do, ensejaria a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. O 
Colegiado destacou que, na espécie, embora a pena final fixada fosse inferior a 
quatro anos, duas das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP seriam 
desfavoráveis aos pacientes — as circunstâncias e as consequências do crime —, 
o que, nos termos do § 3º do art. 33 do CP (“A determinação do regime inicial de 
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 
deste Código”) e do Enunciado 719 da Súmula do STF (“A imposição do regime 
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação 
idônea”), impediria a aplicação do regime inicial mais brando. Nessa perspecti-
va, não haveria dúvidas de que, por ocasião da sentença, o magistrado “a quo” 
cumprira satisfatoriamente a exigência de fundamentação da decisão, tendo em 
vista que apresentara justificativa plausível, amparada pelo ordenamento jurídi-
co, para determinação do regime inicial semiaberto. (HC 124876/SP, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, 24.2.2015.) (HC-124876)

Possibilidade de medida de segurança de tratamento  ambulatorial 
para crime apenado com reclusão
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPE-
CIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. MEDIDA DE SE-
GURANÇA. CRIME APENADO COM RECLUSÃO. TRATAMENTO AMBULA-
TORIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PRO-
VIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que o artigo 97 do Có-
digo Penal não deve ser aplicado de forma isolada, devendo se analisar também 
qual é a medida de segurança que melhor se ajusta à natureza do tratamento de 
que necessita o inimputável 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. 
AgRg no REsp 998128 MG 2007/0243232-9, 6ª T, DJe 25/04/2011).
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Possibilidade de perda do cargo público diverso do  exercido no 
momento do delito, quando  o novo cargo guarda  correlação com 
as atribuições do anterior
Informativo nº 599 do STJ: Cinge-se a controvérsia a saber se a perda de perdi-
mento prevista no art. 92, I, do CP se restringe à atividade pública exercida no 
momento do delito. O STJ entende que o reconhecimento de que o réu praticou ato 
incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decre-
tação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp 1.613.927-
RS, DJe 30/9/2016). Em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo pú-
blico ocupado ou função pública exercida no momento do delito. Trilhando esse 
entendimento, doutrina defende que “A perda deve restringir-se somente àquele 
cargo, função ou atividade no exercício do qual praticou o abuso, porque a inter-
dição pressupõe que a ação criminosa tenha sido realizada com abuso de poder 
ou violação de dever que lhe é inerente”. Assim, a perda do cargo público, por vio-
lação de dever inerente a ele, necessita ser por crime cometido no exercício desse 
cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito. Porém, salienta-
-se que se o magistrado de origem considerar, motivadamente, que o novo cargo 
guarda correlação com as atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram 
praticados os crimes, mostra-se devida a perda da nova função, uma vez que tal 
ato visa anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma natureza, o que 
não ocorreu no caso. REsp 1.452.935-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonse-
ca, v.u., j. 14/3/2017, DJe 17/3/2017.
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7 - Concurso de crimes

Crime tipificado no Código Penal não pode ser absorvido por 
infração descrita na Lei de Contravenções Penais
Informativo n° 743 do STF: 1ª Turma. Crime tipificado no Código Penal não pode 
ser absorvido por infração descrita na Lei de Contravenções Penais. Com base nes-
sa orientação, a 1ª Turma denegou “habeas corpus” para refutar a incidência do 
princípio da consunção. Na espécie, a impetração pleiteava que o crime de uso de 
documento falso (CP, art. 304) fosse absorvido pela contravenção penal de exer-
cício ilegal da profissão ou atividade econômica (LCP, art. 47). A Turma aduziu, 
ainda, que o crime de uso de documento falso praticado pelo paciente não fora 
meio necessário nem fase para consecução da infração de exercício ilegal da pro-
fissão. HC 121652/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, 22.4.2014. 

Continuidade delitiva: necessidade de preenchimento de  requisitos 
de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de 
execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou  vínculo 
subjetivo entre os eventos)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. (1) CONTINUIDADE DELITI-
VA. TEORIA MISTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DEMAIS REQUISITOS. COM-
PROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (3) 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça 
vem adotando a teoria mista, segundo a qual, para a caracterização da continuida-
de delitiva, afigura-se imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objeti-
va (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de 
desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos). 2. Maiores incursões no tema, com a 
finalidade de constatar eventual unidade de desígnios ou a presença dos demais re-
quisitos do instituto, demandaria incursão aprofundada no exame das provas, incabí-
vel na estreita via do habeas corpus. 3. Recurso a que se nega provimento. (STJ. RHC 
043601, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, j. 03/06/2014, DJE 18/06/2014)

Continuidade delitiva: necessidade de lapso temporal entre os 
crimes inferior a trinta dias
Crime continuado: não reconhecimento integral, dado o intervalo superior a trinta 
dias entre alguns dos seis roubos praticados durante cerca de quatro meses: critério 
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jurisprudencial que, em si mesmo, não é ilegal nem incompatível com a concep-
ção objetiva do Código, não se tendo logrado demonstrar que sua aplicação, nas 
circunstâncias do caso, desnaturaria a definição legal do crime continuado. (STF. 
HC 69.305, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 28-4-1992, 1ª T, DJ de 5-6-1992.)

(...) TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INTERVALO EN-
TRE AS CONDUTAS SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ART. 71, CAPUT, DO 
CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. (...) 3. 
O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário 
ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a in-
cidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso 
superior a trinta dias. Além disso, consignou a instância ordinária que, no caso, 
não restou preenchido sequer o requisito objetivo por haver diversidade na exe-
cução das condutas delitivas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante que imponha a 
concessão de ordem de habeas corpus ex officio. 5. Writ não conhecido. (STJ. HC 
239397/RS, Rel. Min. Laurita vaz, 5ª T, j. 08/04/2014, DJE 15/04/2014)

Continuidade delitiva: impossibilidade de reconhecimento 
 quando há modos de execução diversos
(...) UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELI-
TIVA. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO ENTRE AS CONDUTAS SUPERIOR 
A DOIS MESES. ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDA-
DE. CRIMES PRATICADOS COM MEIOS E CIRCUNSTÂNCIAS ABSOLUTA-
MENTE DISTINTAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS E ISOLADAS. RECONHE-
CIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO RE-
GIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 71, caput, do Código Penal, 
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução 
e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do 
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais gra-
ve, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços." 2. Não 
há determinação expressa no art. 71, caput, do Código Penal sobre o lapso tem-
poral limite para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo apenas exi-
gido que os crimes devem ser praticados nas mesmas condições de tempo, lugar 
e modo de execução, para que sejam considerados continuados. 3. Todavia, este 
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o lapso temporal su-
perior a 30 (trinta) dias entre os crimes de roubo praticados pelo mesmo agente 
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não dá azo à aplicação da continuidade delitiva. 4. No caso, além do lapso tem-
poral superior a 30 (trinta) dias entre as condutas apuradas nos processos-cri-
me n.os 01001832807 e 01001942630, as demais circunstâncias não permitem a 
concessão do benefício. Os roubos apurados no processo 01001832807 ocorreram 
no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça empregada 
com uso de arma de fogo, quando foram subtraídos valores da empresa de trans-
porte; enquanto o roubo apurado no processo 01001942630 foi praticado con-
tra pedestre, no período noturno e com auxílio de outra pessoa, mediante a utili-
zação de faca e com emprego de violência física contra a vítima. 5. Agravo regi-
mental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1154442, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, j. 
18/10/2012, DJE 24/10/2012)

Continuidade delitiva: impossibilidade de reconhecimento em 
caso de habitualidade ou reiteração criminosa
(...) EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS PELO RE-
CONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DE DIVERSAS CON-
DENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DA 
PRETENSÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, ANTE A HABITUALIDA-
DE CRIMINOSA DO PACIENTE. (...). 3. A continuidade delitiva é uma ficção 
jurídica que beneficia o agente, quando vários delitos cometidos são entendidos 
como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos ob-
jetivos e subjetivos. 4. O Tribunal de origem, ao examinar os elementos de prova 
constantes dos autos, entendeu que o Paciente seria um criminoso habitual e que, 
por isso, não faria jus à aplicação da causa geral de diminuição de pena. Rever 
tal posição demandaria inevitável dilação probatória, incompatível com a via es-
treita do habeas corpus. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus não conhecida. 
(STJ. HC 262842/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, j. 08/05/2014, DJE 16/05/2014)

Continuidade delitiva: para configuração, são  considerados 
 crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal
(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. PLEITO DE RECONHE-
CIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS 
DE ESPÉCIES DIVERSAS. MEIOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. HIPÓTESE 
DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. (...) 3. Os crimes de roubo e latrocí-
nio, pelos quais o Paciente foi condenado, apesar de serem do mesmo gênero, não 
são da mesma espécie. No crime de roubo, a conduta do agente ofende o patrimô-
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nio. No delito de latrocínio, ocorre lesão ao patrimônio e à vida da vítima, não 
havendo homogeneidade de execução na prática dos dois delitos, razão pela qual 
tem aplicabilidade a regra do concurso material. Precedentes. 4. Ausência de pa-
tente constrangimento ilegal que, eventualmente, imponha a concessão de ordem 
ex officio. 5. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ. HC 240630/RS, Rel. 
Min. Laurita Vaz, 5ª T, j. 04/02/2014, DJE 17/02/2014)

Continuidade delitiva: a imprecisão quanto ao número de  infrações 
não prejudica o aumento máximo 
Informativo 791 do STF: 2ª Turma. A Segunda Turma indeferiu pedido formula-
do em “habeas corpus” no qual se pretendia fosse afastada a aplicação da fração 
de aumento da pena, em decorrência da continuidade delitiva, prevista no art. 
71, “caput”, do CP, em seu grau máximo. Alegava o impetrante que o STJ, ao au-
mentar a fração de 1/6 para 2/3, teria efetuado a reanálise do acervo fático-pro-
batório, o que seria vedado pelo Enunciado 7 da Súmula daquela Corte. Apon-
tava que, no caso, por não se saber com certeza quantas teriam sido as infrações 
penais cometidas pelo paciente, o aumento da pena, em razão da continuidade 
delitiva, não poderia ser aplicado em seu grau máximo, de modo que deveria ser 
restabelecida a fração de aumento de pena fixada pelo tribunal local, em obser-
vância ao princípio do “in dubio pro reo”. A Turma entendeu que, como já de-
cidido pelo STF, nova valoração de elementos fático-probatórios não se confun-
diria com reapreciação de matéria probatória. Asseverou que, na espécie, como 
toda a matéria fática teria sido bem retratada na sentença e no acórdão do tri-
bunal local, o STJ teria se limitado a lhe emprestar a correta consequência jurídi-
ca. Consignou, ademais, que o aumento de 2/3 da pena se harmonizaria com a 
jurisprudência pacífica da Corte, no sentido de que o “quantum” de exasperação 
da pena, por força do reconhecimento da continuidade delitiva, deveria ser pro-
porcional ao número de infrações cometidas. Considerou, por fim, que a impre-
cisão quanto ao número de crimes praticados pelo paciente não obstaria a inci-
dência da causa de aumento da pena em seu patamar máximo, desde que hou-
vesse elementos seguros, como na espécie, que demonstrassem que vários seriam 
os crimes praticados ao longo de dilatadíssimo lapso temporal. HC 127158/MG, 
Rel. Min. Dias Toffoli, 23.6.2015.
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8 - Suspensão condicional do processo

No caso de concurso formal ou continuidade delitiva a pena 
 mínima a ser considerada é a do delito mais grave com o  aumento 
mínimo
Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a 
soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um 
sexto for superior a um ano (Súmula nº 723 do STF)

O benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei 
9.099/1995, não é admitido nos delitos praticados em concurso material quando 
o somatório das penas mínimas cominadas for superior a um ano, assim como 
não é aplicável às infrações penais cometidas em concurso formal ou continuida-
de delitiva, quando a pena mínima cominada ao delito mais grave aumentada 
da majorante de 1/6 ultrapassar o limite de um ano. (STF. HC 83.163, Rel. p/ o 
ac. Min. Joaquim Barbosa, j. 16-4-2009, DJE de 19-6-2009.)

Possibilidade de condicionar a suspensão condicional da pena ao 
cumprimento de prestação pecuniária e de  prestação de  serviços 
à comunidade
Não é inconstitucional ou inválida a imposição, como condição para a suspensão 
condicional do processo, de prestação de serviços ou prestação pecuniária, desde 
que “adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado” e fixadas em patamares 
distantes das penas decorrentes de eventual condenação. A imposição das condi-
ções previstas no § 2º do art. 89 da Lei 9.099/1995 fica sujeita ao prudente arbí-
trio do juiz, não cabendo revisão em habeas corpus, salvo se manifestamente ile-
gais ou abusivas. (STF. HC 108.914, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29-5-2012, 1ª T, 
DJE de 1º-8-2012.)

Suspensão condicional do processo. Prestação de serviços à comunidade. Possibi-
lidade prevista no art. 89, § 2º, da Lei 9.099/1995. (STF. HC 106.115, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, j. 8-11-2011, 2ª T, DJE de 29-11-2011.)

Informativo nº 574 do STJ: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso 
da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações 
equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de 
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serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis 
processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. O § 
2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, des-
de que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado (“O Juiz poderá especi-
ficar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas 
ao fato e à situação pessoal do acusado”). Com o julgamento do RHC 55.119-MG 
(DJe 6/5/2015), a Sexta Turma do STJ passou a entender o tema conforme o en-
tendimento da Quinta Turma e do STF, no sentido de que “não há óbice legal ou 
lógico a que, a par das condições legais, se celebre acordo por meio do qual, nos 
termos do art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, o réu assuma obrigações equivalen-
tes, do ponto de vista prático, a penas restritivas de direitos (tais como a prestação 
de serviços comunitários, o fornecimento de cestas básicas a instituições filantró-
picas a prestação pecuniária à vítima), visto que tais injunções constituem tão so-
mente condições para sua efetivação e como tais são adimplidas voluntariamente 
pelo acusado”. Precedentes citados do STJ: (REsp 1.472.428-RS, Quinta Turma, 
DJe 12/11/2014;) (AgRg no REsp 1.376.161-RS, Quinta Turma, DJe 1º/8/2014;) 
(HC 325.184-MG, Sexta Turma, DJe 23/9/2015;) (REsp 1.498.034- RS, Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 25/11/2015, DJe 2/12/2015) 

Informativo nº 512 do STJ: É cabível a imposição de prestação de serviços à co-
munidade ou de prestação pecuniária como condição especial para a concessão 
do benefício da suspensão condicional do processo, desde que observados os prin-
cípios da adequação e da proporcionalidade. Conforme o art. 89, § 2º, da Lei n. 
9.099/1995, no momento da elaboração da proposta do sursis processual, é per-
mitida a imposição ao acusado do cumprimento de condições facultativas, desde 
que adequadas ao fato e à situação pessoal do beneficiado. Precedentes citados do 
STF: HC 108.103-RS, DJe 06/12/2011; do STJ: HC 223.595-BA, DJe 14/6/2012, 
e REsp 1.216.734-RS, DJe 23/4/2012. RHC 31.283-ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 
j. 11/12/2012.

Possibilidade no caso de furto qualificado privilegiado (a pena 
mínima autoriza a suspensão)
A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do 
privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP ao crime de furto qualificado. Con-
sidero que o critério norteador deve ser o da verificação da compatibilidade en-
tre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º). E, a 
esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as 
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regras constantes dos dois parágrafos referidos. No caso em tela, entendo possível 
a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, visto que, apesar de 
o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coi-
sa furtada de pequeno valor. (STF. HC 96.843, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 24-3-
2009, 2ª T, DJE de 24-4-2009.)

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos 
casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do 
agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. (Súmu-
la nº 511 do STJ)

Aceitação ou não da proposta de suspensão condicional do 
 processo deve ocorrer após recebimento da denúncia
Diante da formulação de proposta de suspensão condicional do processo pelo Mi-
nistério Público, o denunciado tem o direito de aguardar a fase de recebimento 
da denúncia, para declarar se a aceita ou não. A suspensão condicional do pro-
cesso, embora traga ínsita a ideia de benefício ao denunciado, que se vê afastado 
da ação penal mediante o cumprimento de certas condições, não deixa de repre-
sentar constrangimento, caracterizado pela necessidade de submeter-se a condi-
ções que, viesse a ser exonerado da acusação, não lhe seriam impostas. Diante da 
apresentação da acusação pelo Parquet, a interpretação legal que melhor se coa-
duna com o princípio da presunção de inocência e a garantia da ampla defesa é 
a que permite ao denunciado decidir se aceita a proposta após o eventual decreto 
de recebimento da denúncia e do consequente reconhecimento, pelo Poder Judi-
ciário, da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para a ação 
penal. Questão de ordem que se resolve no sentido de permitir a manifestação 
dos denunciados, quanto à proposta de suspensão condicional do processo, após 
o eventual recebimento da denúncia.  (STF. Pet 3.898, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
j. 27-8-2009, P, DJE de 18-12-2009.)

Possibilidade de revogação da suspensão após o período de  prova, 
desde que referente a fato ocorrido durante a vigência
Informativo nº 574 do STJ. Se descumpridas as condições impostas durante o pe-
ríodo de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser re-
vogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocor-
rido durante sua vigência. A letra do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 é esta: 
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“A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do 
prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. Des-
sa forma, se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da 
suspensão condicional do processo, o benefício deverá ser revogado, mesmo que 
já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vi-
gência. Precedentes citados: (AgRg no REsp 1.366.930-MG, Quinta Turma, DJe 
18/2/2015;) (AgRg no REsp 1.476.780-RJ, Sexta Turma, DJe 6/2/2015;) (e AgRg 
no REsp 1.433.114-MG, Sexta Turma, DJe 25/5/2015.) (REsp 1.498.034-RS, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 25/11/2015, DJe 2/12/2015) 

Causas de aumento de pena devem ser levadas em  consideração 
para aferição da possibilidade de suspensão condicional do 
 processo
As causas de aumento de pena devem ser levadas em conta na pena abstrata, para 
o efeito de se conceder, ou não, a suspensão condicional do processo. (STF. HC 
90.869, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 20-4-2010, 2ª T, DJE de 11-6-2010.)

Condenação anterior, com pena cumprida há mais de cinco 
anos, não impede concessão de transação penal ou  suspensão 
 condicional do processo 
Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. 
Descaracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais 
de cinco anos. Impedimento inexistente. Habeas corpus deferido. Inteligência dos 
arts. 76, § 2º, III, e 89 da Lei 9.099/1995. Aplicação analógica do art. 64, I, do 
CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do CP, aplica-se, por 
analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão condicional do pro-
cesso. (STF. HC 86.646, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 11-4-2006, P, DJ de 9-6-2006.)

Transação penal não faz coisa julgada material 
A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não 
faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação 
anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução pe-
nal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial (Sú-
mula Vinculante nº 35 do STF).
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9 - Extinção da punibilidade

O prazo prescricional da medida de segurança tem por base a 
pena máxima cominada em abstrato do crime
A prescrição de medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena 
cominada ao delito atribuído ao paciente, interrompendo-se-lhe o prazo com o 
início do seu cumprimento. A medida de segurança deve perdurar enquanto não 
haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo 
de trinta anos. A melhora do quadro psiquiátrico do paciente autoriza o juízo 
de execução a determinar procedimento de desinternação progressiva, em regi-
me de semi-internação. (STF. HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 
2ª T, DJE de 26-6-2009)

Informativo nº 535 do STJ: A prescrição da medida de segurança imposta em sen-
tença absolutória imprópria é regulada pela pena máxima abstratamente previs-
ta para o delito. O CP não cuida expressamente da prescrição de medida de segu-
rança, mas essa é considerada uma espécie do gênero sanção penal. Assim consi-
derada, sujeita-se às regras previstas no CP relativas aos prazos prescricionais e 
às diversas causas interruptivas da prescrição. O STF já se manifestou nesse sen-
tido ao entender que incide o instituto da prescrição na medida de segurança, 
estipulando que “é espécie do gênero sanção penal e se sujeita, por isso mesmo, 
à regra contida no artigo 109 do Código Penal” (RHC 86.888-SP, Primeira Tur-
ma, DJ de 2/12/2005). Esta Corte Superior, por sua vez, já enfrentou a questão, 
também considerando a medida de segurança como espécie de sanção penal e, 
portanto, igualmente sujeita à prescrição e suas regras, assentando, ainda, que o 
lapso temporal necessário à verificação da referida causa de extinção da punibi-
lidade deve ser encontrado tendo como referência a pena máxima abstratamente 
prevista para o delito. 5ª T. REsp 39.920-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 6/2/2014.

A diminuição do prazo prescricional em razão da pessoa  possuir 
mais de 70 anos deve ser verificada na data da  sentença
É firme a jurisprudência deste STF no sentido de que o benefício da redução dos 
prazos da prescrição não é aplicável aos casos em que o agente completa setenta 
anos de idade depois da publicação da sentença penal condenatória e dos acór-
dãos que mantiveram essa decisão. (STF. HC 94.067, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 
28-10-2008, 1ª T, DJE de 13-3-2009.)
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Informativo 822 do STF: 2ª Turma. A prescrição da pretensão punitiva de con-
denado com mais de 70 anos se consuma com a prolação da sentença e não com 
o trânsito em julgado, conforme estatui o art. 115 do CP [“Art. 115 - São reduzi-
dos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do cri-
me, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (seten-
ta) anos”]. Com base nesse entendimento, a Primeira Turma denegou a ordem 
de “habeas corpus” em que se discutia a extinção da punibilidade de paciente que 
completara 70 anos após a sentença condenatória, porém, antes do trânsito em 
julgado. (HC 129696/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.4.2016.) 

A idade estabelecida no Estatuto do Idoso não altera a  idade para 
diminuição do prazo prescricional
A idade de sessenta anos, prevista no art. 1º do Estatuto do Idoso, somente serve 
de parâmetro para os direitos e obrigações estabelecidos pela Lei 10.741/2003. Não 
há que se falar em revogação tácita do art. 115 do CP, que estabelece a redução dos 
prazos de prescrição quando o criminoso possui mais de setenta anos de idade na 
data da sentença condenatória. A redução do prazo prescricional é aplicada, ana-
logicamente, quando a idade avançada é verificada na data em que proferida de-
cisão colegiada condenatória de agente que possui foro especial por prerrogativa 
de função, quando há reforma da sentença absolutória ou, ainda, quando a refor-
ma é apenas parcial da sentença condenatória em sede de recurso. Não cabe apli-
car o benefício do art. 115 do CP quando o agente conta com mais de setenta anos 
na data do acórdão que se limita a confirmar a sentença condenatória. (STF. HC 
86.320, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17-10-2006, 1ª T, DJ de 24-11-2006.)

A data da sessão de julgamento é o marco interruptivo do  prazo 
prescricional no caso de acórdão condenatório  recorrível
Segundo a jurisprudência do STF, o marco interruptivo do prazo prescricional 
previsto no artigo 117, IV, do CP, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 
11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. (STF. AP 409 AgR-segundo, 
Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19-9-2013, DJE de 28-10-2013.)

Informativo 776 do STF: 1ª Turma. A prescrição da pretensão punitiva do Esta-
do, em segundo grau de jurisdição, se interrompe na data da sessão de julgamento 
do recurso e não na data da publicação do acórdão. Com base nesse entendimen-
to, a 1ª Turma, por maioria, negou provimento a recurso ordinário em “habeas 
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corpus” em que se alegava a extinção da punibilidade do delito pela ocorrência 
da prescrição da pretensão punitiva. O Colegiado afirmou que, por se tratar de 
acórdão, a publicação do ato ocorreria com a realização da sessão de julgamen-
to. O Ministro Roberto Barroso enfatizou que a prescrição seria a perda de uma 
pretensão pelo seu não exercício, dentro de um determinado prazo. Portanto, a 
prescrição estaria associada à inércia do titular do direito. Dessa forma, com a 
realização da sessão de julgamento, não se poderia reconhecer essa inércia. Ven-
cido o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso. Reputava que 
a interrupção da prescrição só ocorreria com a publicação da sentença ou acór-
dão condenatório recorrível (CP, art. 117, IV). Pontuava que o acórdão somente 
se tornaria recorrível com a sua confecção. Observava que a publicação do aresto 
teria ocorrido cinco meses depois da sessão de julgamento. (RHC 125078/SP, rel. 
Min. Dias Toffoli, j. 3.3.2015.) 

Informativo nº 521 do STJ: Para efeito de configuração do marco interruptivo do 
prazo prescricional a que se refere o art. 117, IV, do CP, considera-se como pu-
blicado o “acórdão condenatório recorrível” na data da sessão pública de julga-
mento, e não na data de sua veiculação no Diário da Justiça ou em meio de co-
municação congênere. Conforme entendimento do STJ e do STF, a publicação do 
acórdão nos veículos de comunicação oficial deflagra o prazo recursal, mas não 
influencia na contagem do prazo da prescrição. Precedentes citados do STJ: EDcl 
no REsp 962.044-SP, Quinta Turma, DJe 7/11/2011; e AgRg no Ag 1.325.925-SP, 
Sexta Turma, DJe 25/10/2010. Precedentes citados do STF: AI-AgR 539.301-DF, 
Segunda Turma, DJ 3/2/2006; e HC 70.180-SP, Primeira Turma, DJ 1º/12/2006.  
(STJ. HC 233.594-SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 16/4/2013).

Detração não influi no prazo prescricional da pretensão  punitiva
A detração apenas é considerada para efeito da prescrição da pretensão executória, 
não se estendendo aos cálculos relativos à prescrição da pretensão punitiva. (STF. 
HC 100.001, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11-5-2010, 1ª T, DJE de 18-6-2010.)

O prazo regulado pela pena residual não inclui a detração  realizada 
em razão da prisão cautelar
A prescrição regulada pela pena residual (CP, art. 113) não admite o cômputo 
do tempo de prisão provisória e só abrange as hipóteses de evasão do condena-
do ou revogação do livramento condicional. O prazo de prescrição da pretensão 
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executória é o previsto no art. 110, caput, do CP, ou seja, calcula-se com base na 
pena aplicada. A detração (CP, art. 42) é feita quando do cumprimento da pena. 
(STF. RHC 84.177, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29-6-2004, 2ª T, DJ de 20-8-2004.)

O tempo em que o réu esteve sujeito a prisão cautelar somente deve ser computa-
do para os fins e efeitos do cumprimento da sanção penal. A prisão provisória é 
apenas computável na execução da pena privativa de liberdade. A norma inscri-
ta no art. 113 do CP não admite que se desconte da pena in concreto, para efei-
tos prescricionais, o tempo em que o réu esteve provisoriamente preso. (STF. HC 
69.865, Rel. Min. Celso de Mello, j. 2-2-1993, 1ª T, DJ de 26-11-1993)

A redução do prazo prescricional, na hipótese de crime  continuado, 
somente ocorre para aqueles praticados antes de o agente  completar 
21 anos 
Crime continuado. Redução de prazo de prescrição por menoridade. Interpreta-
ção do art. 115 do CP. A expressão “ao tempo do crime” constante do art. 115 do 
CP tem de ser entendida, com relação ao crime continuado, como “ao tempo de 
cada crime” que integra essa modalidade de concurso de delitos, razão por que 
se afigura certo o entendimento segundo o qual a redução do prazo de prescrição 
por causa da menoridade só se dá quanto aos crimes praticados antes de o agen-
te completar 21 anos de idade. (STF. HC 72.690, Rel. Min. Moreira Alves, j. 5-9-
1995, 1ª T, DJ de 15-3-1996.)

Prazo prescricional fica suspenso desde a concessão até a  revogação 
da suspensão da pena
Embora o CP não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) 
como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vi-
gente. (STF. HC 91.562, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-10-2007, 2ª T, DJE de 
30-11-2007.)

Informativo n° 744 do STF: 2ª Turma. A Turma consignou que teria sido reco-
nhecido o dolo específico de lesar vítimas ao se perpetrar o crime de “fraude” me-
diante emissão de cheques sem provisão de fundos. Dessa forma, teria sido aten-
dido o requisito da dupla tipicidade, pois, no caso concreto, o aludido crime de 
“fraude” corresponderia ao crime de estelionato previsto no art. 171, “caput”, do 
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CP. Observou que, em relação à legislação penal brasileira, o prazo prescricio-
nal seria calculado nos termos do art. 109, IV, c/c o art. 112, I, ambos do CP, de 
modo que a prescrição se aperfeiçoaria em oito anos a partir de setembro de 2005. 
No cômputo do prazo prescricional seria necessário, porém, observar a suspen-
são da pena — de sua concessão até sua revogação —, período em que a prescri-
ção também estaria suspensa. Assim, iniciada a contagem em setembro de 2005, 
suspensa em fevereiro de 2006, e retomada em fevereiro de 2007, a prescrição da 
pretensão executória somente ocorreria, em princípio, em outubro de 2014. As-
sinalou que, pela legislação penal de origem, o prazo de prescrição da pretensão 
executória, também de oito anos, só se teria iniciado na data em que se tornara 
definitiva a revogação da suspensão da execução da pena, e deveria ser contado 
somente a partir de fevereiro de 2007, ocasião em que fora determinada a revo-
gação do benefício. Por fim, determinou o imediato recolhimento do extraditan-
do com direito a detração do tempo em que estivera preso no Brasil por força do 
pedido de extradição. (Ext 1254/Romênia, rel. Min. Teori Zavascki, j. 29.4.2014) 

Possibilidade de revogação da decisão de extinção de  punibilidade 
se fundada em certidão de óbito falsa 
A decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilida-
de do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito. 
(STF. HC 84.525, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 16-11-1994, 2ª T, DJ de 3-12-2004.)

A prescrição dos crimes eleitorais é regida pelas disposições do 
Código Penal
O regime jurídico da prescrição penal, em tema de delitos eleitorais, submete-se 
aos princípios e às normas gerais constantes do Código Penal (CP, art. 12). Sendo 
omisso o Código Eleitoral (CE, art. 287), a disciplina jurídica concernente tanto à 
prescrição da pretensão punitiva quanto à prescrição da pretensão executória do 
Estado encontra na legislação penal comum o seu específico estatuto de regência. 
(STF. HC 103.829, rel. min. Celso de Mello, j. 15-9-2010, P, DJE de 26-6-2013)

Impossibilidade da prescrição antecipada
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva 
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte 
do processo penal. (Súmula nº 438 do STJ)
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Interrupção de prescrição de pretensão punitiva em crimes  conexos
Informativo nº 568 do STJ: No caso de crimes conexos que sejam objeto do mes-
mo processo, havendo sentença condenatória para um dos crimes e acórdão con-
denatório para o outro delito, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva de 
ambos é interrompida a cada provimento jurisdicional (art. 117, § 1º, do CP). 
De antemão, salienta-se que o art. 117, IV, do CP enuncia que: “O curso da pres-
crição interrompe-se: IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenató-
rios recorríveis”. Nesse contexto, é importante ressaltar que, se a sentença é con-
denatória, o acórdão só poderá ser confirmatório ou absolutório, assim como só 
haverá acórdão condenatório no caso de prévia sentença absolutória. Na hipóte-
se, contudo, os crimes são conexos, o que viabilizou a ocorrência, no mesmo pro-
cesso, tanto de uma sentença condenatória quanto de um acórdão condenatório. 
Isso porque a sentença condenou por um crime e absolveu por outro, e o acórdão 
reformou a absolvição. Ressaltado isso, enfatiza-se que a prescrição não é conta-
da separadamente nos casos de crimes conexos que sejam objeto do mesmo pro-
cesso. Ademais, para efeito de prescrição, o art. 117, § 1º, do CP dispõe que: “[...] 
Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais 
a interrupção relativa a qualquer deles”. Portanto, observa-se que, a despeito de 
a sentença ter sido em parte condenatória e em parte absolutória, ela interrom-
peu o prazo prescricional de ambos os crimes julgados. Outrossim, o acórdão, em 
que pese ter confirmado a condenação perpetrada pelo Juiz singular, também con-
denou o agente – que, até então, tinha sido absolvido – pelo outro crime, de sor-
te que interrompeu, novamente, a prescrição de ambos os delitos conexos. Prece-
dente citado do STF: (HC 71.983-SP, 2ª T, DJ 31/5/1996. RHC 40.177-PR, Rel. 
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/8/2015, DJe 1º/9/2015).

Denúncia é recebida (marco interruptivo da prescrição) com o 
acórdão que provê recurso contra rejeição da denúncia, salvo se 
a decisão de primeiro grau for nula
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso 
contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. (Súmu-
la n° 709 do STF)

O termo inicial do prazo prescricional do crime  previsto no art. 
2º, II, da Lei n. 8.137/1990 é a data da entrega de  declaração pelo 
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próprio contribuinte, e não a inscrição do crédito tributário em 
dívida ativa
Informativo 511 do STJ: Sexta Turma. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/1990. TERMO INICIAL 
DO PRAZO PRESCRICIONAL. O termo inicial do prazo prescricional do crime 
previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 é a data da entrega de declaração pelo 
próprio contribuinte, e não a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Se-
gundo a jurisprudência do tribunal (Súm. n. 436/STJ), “a entrega de declaração 
pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispen-
sada qualquer outra providência por parte do fisco”. A simples apresentação pelo 
contribuinte de declaração ou documento equivalente nos termos da lei possui o 
condão de constituir o crédito tributário, independentemente de qualquer outro 
tipo de procedimento a ser executado pelo Fisco. Assim, em razão de o crédito já 
estar constituído, é da data da entrega da declaração que se conta o prazo pres-
cricional do delito previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. HC 236.376-SC, 
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/11/2012.

Constitucionalidade da limitação da prescrição penal  retroativa
Informativo n° 771 do STF: Plenário. É constitucional o art. 110, § 1º, do CP (“§ 1º A pres-
crição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois 
de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipóte-
se, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”), na redação dada pela Lei 
12.234/2010. Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, denegou “habeas corpus” em 
que se pleiteava o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do paciente, 
na modalidade retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, diante da pena 
em concreto aplicada, por decisão transitada em julgado para a acusação. No caso, ele fora 
condenado à pena de um ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 240 do CPM 
(furto). Alegava-se que a citada inovação legislativa teria praticamente eliminado as possi-
bilidades de se reconhecer a prescrição retroativa, e que o direito à prescrição seria qualifi-
cado, implicitamente, como um dos direitos fundamentais dos cidadãos pela Constituição. 
O Colegiado realizou retrospectiva histórica a respeito da prescrição retroativa na legislação 
pátria, a culminar na alteração promovida pela Lei 12.234/2010. O dispositivo do art. 110 
do CP, antes do advento da mencionada lei, tratava da prescrição calculada pela pena con-
cretamente fixada na sentença condenatória, desde que houvesse trânsito em julgado para 
a acusação ou desde que improvido seu recurso. A Corte consignou que a diferença entre a 
prescrição retroativa e a intercorrente residiria no fato de esta ocorrer entre a publicação da 
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sentença condenatória e o trânsito em julgado para a defesa; e aquela seria contada da 
publicação da decisão condenatória para trás. A prescrição seria novamente computa-
da, pois, antes, tivera seu prazo calculado em função da maior pena possível e, depois, 
seria verificada de acordo com a pena aplicada na sentença. Por essa razão, se o julga-
dor constatasse não ocorrida a prescrição com base na pena concreta entre a publica-
ção da sentença condenatória e o acórdão, passaria imediatamente a conferir se o novo 
prazo prescricional, calculado de acordo com a pena concreta, teria ocorrido entre: a) a 
data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa; b) o recebimento da denúncia ou 
queixa e a pronúncia; c) a pronúncia e sua confirmação por acórdão; d) a pronúncia ou 
o seu acórdão confirmatório e a sentença condenatória; e e) o recebimento da denúncia 
ou queixa e a publicação da sentença condenatória, no caso de crimes não dolosos con-
tra a vida. Essa modalidade de prescrição seria denominada “retroativa” porque conta-
da para trás, da condenação até a pronúncia ou recebimento da denúncia ou queixa, 
conforme a espécie de crime. Com a promulgação da nova lei, a prescrição, depois da 
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido 
seu recurso, seria regulada pela pena aplicada, e não poderia ter por termo inicial data 
anterior à da denúncia ou queixa. Desse modo, fora vedada a prescrição retroativa 
incidente entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa. Nesse con-
texto, não se operaria a prescrição retroativa durante a fase do inquérito 130 poli-
cial ou da investigação criminal, período em que ocorrida a apuração do fato, mas 
poderia incidir a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. 
Ademais, a norma não retroagiria, para não prejudicar autores de crimes cometidos 
antes de sua entrada em vigor. HC 122694/SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.12.2014.

O acórdão confirmatório de sentença condenatória é marco 
 interruptivo da prescrição
HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDE-
NATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...). 
1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a 
sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, 
é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Códi-
go Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de apelação 
substitui a sentença recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa le-
gislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do 
CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma. (...) 3. 
Habeas corpus denegado. (STF. HC 138.086, rel. Min. Marco Aurélio, j.19/09/2017).
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10 - Homicídio doloso e júri

A) Tipificação e pena

Gravidade do homicídio
“O homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida e é o ponto culminante na 
orografia dos crimes. É o crime por excelência. É o padrão da delinqüencia vio-
lenta ou sanguinária, que representa como que uma reversão atávica às eras pri-
mevas, em que a luta pela vida, presumívelmente, se operava com o uso normal 
dos meios brutais e animalescos. È a mais chocante violação do senso moral mé-
dio da humanidade civilizada.” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código 
Penal. Vol.5. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p.25.)

Dolo eventual é compatível com a forma tentada
Esta Corte Superior de Justiça já se posicionou no sentido da compatibilidade en-
tre o dolo eventual e o crime tentado. (AgRg no REsp 1199947/DF, Rel. Laurita 
Vaz, Quinta Turma, DJe 17/12/2012) (STJ. AgRg no AREsp 608.605, Rel. Min. 
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T, j. 28/04/2015, 
DJe 07/05/2015)

Dolo eventual é compatível com qualificadoras do homicídio
Pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I). Su-
posta incompatibilidade com o reconhecimento de dolo eventual (CP, art. 18, I, 
in fine). Inexistência. Adoção, no ponto, da técnica da motivação per relationem. 
Legitimidade constitucional. (STF. RHC 92.571, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30-
6-2009, 2ª T, DJE de 28-2-2014)

Informativo nº 339 do STJ: No caso, o denunciado, ao conduzir seu veículo à ve-
locidade de 165 Km/h, colidiu com o veículo da vítima, que trafegava à sua fren-
te, provocando sua morte. Para o Min. Relator, ainda que a qualificadora de "pe-
rigo comum" (art. 121, § 2º, III, do CP) possa, em tese, ocorrer na hipótese de ho-
micídio informado por dolo eventual no trânsito automotivo, na hipótese, toda-
via, revela-se adequada a sua exclusão pela sentença de pronúncia e pelo acór-
dão que a confirmou, tratando-se, portanto, de qualificadora improcedente. Mas, 
para o Min. Napoleão Nunes Maia Filho, voto-vencedor, pela verificação objetiva 
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da ação praticada pelo agente - conduzir um veículo em via pública a 165 Km/h 
-, é evidentemente, causador de perigo comum. Observou que a inclusão da qua-
lificadora do perigo comum não impede que o Tribunal do Júri a exclua, mas a 
não-inclusão impede que o Tribunal do Júri a acrescente. E concluiu preservar a 
denúncia e, principalmente, preservar a soberania do Tribunal do Júri de excluir 
a qualificadora, se achar que deva, e dar provimento ao recurso do Ministério 
Público, porque a descrição da conduta, embora sumária, breve, revela-se sufi-
cientemente completa para permitir a conclusão de que a conduta praticada pelo 
agente produziu esse perigo comum. REsp 912.060-DF, Rel. Min. Arnaldo Este-
ves Lima, Rel. para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/11/2007.

O paciente, médico-cirurgião plástico, foi denunciado pelo exercício ilegal da me-
dicina (CP, art. 282, parágrafo único) e dois homicídios qualificados (CP, art. 121, 
§ 2º, I e IV), decorrentes de dolo eventual. Foi pronunciado sem as qualificadoras. 
Diante disso, o Min. Relator, invocando precedentes deste Superior Tribunal, es-
clareceu não haver, no crime de homicídio, incompatibilidade entre o dolo even-
tual e o motivo fútil. E acrescentou que há conceitos de ordem jurisprudencial e 
de caráter doutrinário segundo os quais não são antinômicos o dolo eventual e 
as qualificadoras do homicídio, assumindo a posição a favor da compatibilidade, 
pois, na denúncia, teve-se por evidente a qualificadora - pelo fato tão-só de ter o 
médico omitido no seu carimbo as iniciais do Estado. Mas, votou pela concessão, 
em parte, da ordem, com o intuito de excluir das peças processuais a qualificadora 
relativa ao inciso IV do § 2º do art. 121 do CP não existente no caso. Explicitou-se 
não implicar nulidade do processo. A ação penal há de ter seqüência, prossegui-
mento normal. Só que, onde se lê algo relativo à qualificadora do inciso IV, dora-
vante nada se lerá, simplesmente ela não será exposta aos jurados e nem sobre ela 
perguntados. Isso posto, a Turma, ao prosseguir o julgamento, por unanimidade, 
concedeu em parte a ordem. Precedentes citados: REsp 365-PR, DJ 10/10/1989; 
REsp 57.586-PR, DJ 25/9/1995; REsp 192.049-DF, DJ 1º/3/1999, e HC 36.714-
SP, DJ 1º/7/2005. HC 58.423-DF, Rel. Min. Nilson Naves, j. 24/4/2007.

Possibilidade de reconhecimento de homicídio com dolo  eventual 
no caso de acidente de trânsito com motorista  alcoolizado e em 
alta velocidade
(...) depreende-se da decisão de pronúncia, a existência de indícios suficientes de 
autoria em relação aos crimes dolosos de homicídio e lesão corporal, visto que 
diversas testemunhas afirmaram que o paciente dirigia seu veículo em alta velo-
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cidadee, após o atropelamento, aparentava estar alcoolizado. No caso em tela, 
de acordo com o que consta da denúncia, o paciente aceitou o risco de produ-
zir o resultado típico no momento em que resolveu dirigir seu automóvel em 
velocidade excessiva, sob o efeito de bebida alcoólica e substância entorpecente. 
(STF. HC 97.252, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 4-9-2009)

Informativo nº 469 do STJ: Trata-se de acidente de trânsito fatal com duas víti-
mas e quatro lesões corporais - segundo consta dos autos, o recorrente, no mo-
mento em que colidiu com outro veículo, trafegava em alta velocidade e sob a 
influência de álcool. Por esse motivo, foi denunciado pela suposta prática dos 
delitos previstos nos arts. 121, caput, por duas vezes e 129 por quatro vezes, am-
bos do CP, e pronunciado para ser submetido a julgamento no tribunal do júri. 
Ressalta o Min. Relator que o dolo eventual imputado ao recorrente com sub-
missão ao júri deu-se pela soma de dois fatores: o suposto estado de embriaguez 
e o excesso de velocidade. Nesses casos, explica, o STJ entende que os referidos 
fatores caracterizariam, em tese, o elemento subjetivo do tipo inerente aos cri-
mes de competência do júri popular. Ademais, a atribuição de indícios de au-
toria e da materialidade do delito foi fundamentada nas provas dos autos, não 
sendo possível o reexame em REsp (óbice da Súm. n. 7-STJ). Quanto à desclas-
sificação do delito de homicídio doloso para o crime previsto no art. 302 do CTB 
- conforme a alegação da defesa, não está provada, nos autos, a ocorrência do 
elemento subjetivo do tipo (dolo) -, segundo o Min. Relator, faz-se necessário 
aprofundado exame probatório para ser reconhecida a culpa consciente ou o 
dolo eventual, pois deve ser feita de acordo com as provas colacionadas. Assim, 
explica que, além da vedação da citada súmula, conforme a jurisprudência, en-
tende-se que, de acordo com o princípio do juiz natural, o julgamento sobre a 
ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente deve ficar a cargo do tribunal 
do júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a 
vida. Dessa forma, a Turma negou provimento ao recurso, considerando que 
não houve ofensa aos arts. 408 e 74, § 1º, do CPP nem ao art. 302, parágra-
fo único, V, da Lei n. 9.503/1997, diante de indícios suficientes de autoria e da 
materialidade delitiva. Quanto à reavaliação desses elementos, isso não seria 
possível em REsp, pois incide a citada súmula, bem como não cabe o exame de 
dispositivo da CF. Precedentes citados: HC 118.071-MT, DJe 1º/2/2011; REsp 
912.060-DF, DJe 10/3/2008; HC 26.902-SP, DJ 16/2/2004; REsp 658.512-GO, 
DJe 7/4/2008; HC 36.714-SP, DJ 1º/7/2005; HC 44.499-RJ, DJ 26/9/2005; HC 
91.397-SP, DJe 15/12/2008, e HC 60.942-GO, DJ 29/10/2007. REsp 1.224.263-
RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12/4/2011.
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Informativo nº 480 do STJ: O paciente foi pronunciado pela suposta prática de 
crime doloso contra a vida (art. 121, caput, do CP), uma vez que deu causa a 
acidente automobilístico quando dirigia em velocidade excessiva e embriagado, 
o que resultou a morte de uma pessoa. A Turma denegou a ordem ao entender 
que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusa-
ção, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e 
de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza ne-
cessária à prolação de uma sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nes-
sa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, a teor do art. 
413 do CPP. Afirmar se o recorrente agiu com dolo eventual ou culpa conscien-
te é tarefa que deve ser analisada de acordo com a narrativa dos fatos expostos 
na denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido, no âmbi-
to do devido processo legal, pelo tribunal do júri, o que impede a análise do ele-
mento subjetivo de sua conduta neste Superior Tribunal. Precedentes citados: HC 
118.071-MT, DJe 1º/2/2011; HC 91.397-SP, DJe 15/12/2008; HC 60.942-GO, DJ 
29/10/2007, e REsp 912.060-DF, DJe 10/3/2008. HC 199.100-SP, Rel. Min. Jor-
ge Mussi, j. 4/8/2011.

Possibilidade de homicído com dolo eventual no caso de “racha”
O dolo eventual compreende a hipótese em que o sujeito não quer diretamente a 
realização do tipo penal, mas a aceita como possível ou provável (assume o risco 
da produção do resultado, na redação do art. 18, I, in fine, do CP). Das várias te-
orias que buscam justificar o dolo eventual, sobressai a teoria do consentimento 
(ou da assunção), consoante a qual o dolo exige que o agente consinta em causar 
o resultado, além de considerá-lo como possível. A questão central diz respeito à 
distinção entre dolo eventual e culpa consciente que, como se sabe, apresentam 
aspecto comum: a previsão do resultado ilícito. No caso concreto, a narração con-
tida na denúncia dá conta de que o paciente e o corréu conduziam seus respecti-
vos veículos, realizando aquilo que coloquialmente se denominou “pega” ou “ra-
cha”, em alta velocidade, em plena rodovia, atingindo um terceiro veículo (onde 
estavam as vítimas). Para configuração do dolo eventual, não é necessário o con-
sentimento explícito do agente nem sua consciência reflexiva em relação às cir-
cunstâncias do evento. Faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das 
circunstâncias do evento, e não da mente do autor, eis que não se exige uma de-
claração expressa do agente. O dolo eventual não poderia ser descartado ou jul-
gado inadmissível na fase do iudicium accusationis. (STF. HC 91.159, Rel. Min. 
Ellen Gracie, j. 2-9-2008, 2ª T, DJE de 24-10-2008). No mesmo sentido, STF. HC 
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115.352, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16-4-2013, 2ª T, DJE de 30-4-2013, 
STF. HC 101.698, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 30-11-2011.

Possibilidade de homicído com dolo eventual qualificado 
pelo  perigo comum em caso de velocidade excessiva em área 
 movimentada
Não se permite ao Juiz, na sentença de pronúncia (art. 408 do CPP), excluir qua-
lificadora de crime doloso contra a vida (dolo eventual), constante da Denúncia, 
eis que tal iniciativa reduz a amplitude do juízo cognitivo do Tribunal do Júri Po-
pular, albergado na Constituição Federal; tal exclusão somente se admite quando 
a qualificadora for de manifesta e indiscutível impropriedade ou descabimento. Li-
ções da doutrina jurídica e da Jurisprudência dos Tribunais do País. 2. Caracte-
riza-se o dolo do agente, na sua modalidade eventual, quando este pratica ato do 
qual pode evidentemente resultar o efeito lesivo (neste caso, morte), ainda que não 
estivesse nos seus desígnios produzir aquele resultado, mas tendo assumindo clara-
mente, com a realização da conduta, o risco de provocá-lo (art. 18, I do CPB). 3. O 
agente de homicídio com dolo eventual produz, inequivocamente, perigo comum 
(art. 121, § 2o., III do CPB), quando, imprimindo velocidade excessiva a veículo 
automotor (165 km/h), trafega em via pública urbana movimentada (Ponte JK) e 
provoca desastre que ocasiona a morte do condutor de automóvel que se desloca-
va em velocidade normal, à sua frente, abalroando-o pela sua parte traseira. (STJ. 
REsp 912.060/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acordão Min. Napo-
leão Nunes Maia Filho, 5ª T., julgado em 14/11/2007, DJe 10/03/2008)

Recusa de atendimento médico reiterada e injustificada pode 
 caracterizar dolo eventual
Crime de competência do tribunal do júri. Recusa reiterada e injustificada de aten-
dimento médico à pessoa gravemente enferma. Dolo eventual. Tribunal do júri. 
Reapreciação de material probatório. Denegação. (...) Para configuração do dolo 
eventual não é necessário o consentimento explícito do agente nem sua consci-
ência reflexiva em relação às circunstâncias do evento. Faz-se imprescindível que 
o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento, e não da mente do au-
tor, eis que não se exige uma declaração expressa do agente. Na realidade, o dolo 
eventual não poderia ser descartado ou julgado inadmissível na fase do iudicium 
accusationis. A tese da inépcia da denúncia e do aditamento, à evidência, não 
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se sustenta, eis que foram preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, inclusive 
em razão da observância dos atos previstos no art. 384, parágrafo único, do CPP, 
por força do aditamento à denúncia. (...) no curso da instrução, sobrevieram no-
vos elementos de prova que apontaram para a ocorrência de possível dolo eventu-
al na conduta do paciente. Assim, no segundo momento (o do aditamento à de-
núncia), descreveu-se a conduta de o paciente haver se recusado, por duas vezes, 
em dias consecutivos, a atender à vítima que já apresentava sérios problemas de 
saúde, limitando-se a dizer para a avó da vítima que a levasse de volta para casa 
e somente retornasse quando o médico pediatra tivesse retornado de viagem. (...) 
Somente é possível o trancamento da ação penal quando for evidente o constran-
gimento ilegal sofrido pelo paciente, não havendo qualquer dúvida acerca da ati-
picidade material ou formal da conduta, ou a respeito da ausência de justa cau-
sa para deflagração da ação penal. Não é a hipótese, competindo ao juiz natural 
que é o tribunal do júri a avaliação da existência de elementos suficientes para 
o reconhecimento da prática delitiva pelo paciente na modalidade de homicídio 
sob a modalidade do dolo eventual. (STF. HC 92.304, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 
5-8-2008, 2ª T, DJE de 22-8-2008.)

Matar mulher que se sabe estar grávida também configura o 
 crime de aborto
“Matar mulher que sabe estar grávida configura também o crime de aborto, veri-
ficando-se, no mínimo, dolo eventual; nessa hipótese, o agente responde, em con-
curso formal, pelos crimes de homicídio e aborto. Se houver desígnios autôno-
mos, isto é, a intenção de praticar os dois crimes, o concurso formal será impró-
prio, aplicando-se cumulativamente a pena dos dois crimes; caso contrário, será 
próprio e o sistema de aplicação será o da exasperação.” (BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de direito penal – Parte especial, v. 2, p. 165 apud CUNHA, 
Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 8ª ed. Salvador: Jus-
podivm, 2016, p.99-100).

Superioridade numérica de agressores caracteriza  qualificadora 
de recurso que dificultou a defesa da vítima
Júri. Decisão de pronúncia. Crime de homicídio duplamente qualificado. Preten-
dida exclusão das qualificadoras. Afastamento das qualificadoras, pelo magistra-
do pronunciante, somente quando manifestamente improcedentes ou inocorren-
tes. (...) Superioridade numérica de agressores. Configuração como qualificadora, 



Teses Criminais para o Ministério Público

171

por caracterizar utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (...). (STF. 
HC 71.680, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14-3-1995, 1ª T, DJE de 6-11-2009.)

Incidência da qualificadora do motivo torpe em relação ao 
 mandante de homicídio mercenário
Informativo nº 575 do STJ: O reconhecimento da qualificadora da “paga ou pro-
messa de recompensa” (inciso I do § 2º do art. 121) em relação ao executor do 
crime de homicídio mercenário não qualifica automaticamente o delito em rela-
ção ao mandante, nada obstante este possa incidir no referido dispositivo caso o 
motivo que o tenha levado a empreitar o óbito alheio seja torpe. De fato, no ho-
micídio qualificado pelo motivo torpe consistente na paga ou na promessa de re-
compensa (art. 121, § 2º, I, do CP) – conhecido como homicídio mercenário – há 
concurso de agentes necessário, na medida em que, de um lado, tem-se a figura do 
mandante, aquele que oferece a recompensa, e, de outro, há a figura do executor 
do delito, aquele que aceita a promessa de recompensa. É bem verdade que nem 
sempre a motivação do mandante será abjeta, desprezível ou repugnante, como 
ocorre, por exemplo, nos homicídios privilegiados, em que o mandante, por rele-
vante valor moral, contrata pistoleiro para matar o estuprador de sua filha. Nes-
ses casos, a circunstância prevista no art. 121, § 2º, I, do CP não será transmiti-
da, por óbvio, ao mandante, em razão da incompatibilidade da qualificadora do 
motivo torpe com o crime privilegiado, de modo que apenas o executor do delito 
(que recebeu a paga ou a promessa de recompensa) responde pela qualificadora 
do motivo torpe. Entretanto, apesar de a “paga ou promessa de recompensa” (art. 
121, § 2º, I, do CP) não ser elementar, mas sim circunstância de caráter pessoal do 
delito de homicídio, sendo, portanto, incomunicável automaticamente a coauto-
res do homicídio, conforme o art. 30 do CP (REsp 467.810-SP, Quinta Turma, DJ 
19/12/2003), poderá o mandante responder por homicídio qualificado pelo mo-
tivo torpe caso o motivo que o tenha levado a empreitar o óbito alheio seja abje-
to, desprezível ou repugnante. (REsp 1.209.852-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, j. 15/12/2015, DJe 2/2/2016).

Anterior discussão entre a vítima e o autor do homicídio, por si 
só, não afasta a qualificadora do motivo fútil
Informativo nº 525 do STJ: A anterior discussão entre a vítima e o autor do homi-
cídio, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil. Precedente citado: AgRg 
no AREsp 31.372-AL, Sexta Turma, DJe 21/3/2013; AgRg no AREsp 182.524-DF, 
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Quinta Turma, DJe 17/12/2012. (STJ. AgRg no REsp 1.113.364-PE, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, 5ª T, DJe 21/8/2013).

Compatibilidade do motivo fútil com a embriaguez
1. Pela adoção da teoria da actio libera in causa (embriaguez preordenada), so-
mente nas hipóteses de ebriez decorrente de "caso fortuito" ou "forma maior" é 
que haverá a possibilidade de redução da responsabilidade penal do agente (cul-
pabilidade), nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal. 2. Em que pese 
o estado de embriaguez possa, em tese, reduzir ou eliminar a capacidade do autor 
de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento, 
tal circunstância não afasta o reconhecimento da eventual futilidade de sua con-
duta. Precedentes do STJ. (STJ. REsp 908.396/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, 5ª T., j. 03/03/2009, DJe 30/03/2009)

Cabe ao Conselho de Sentença decidir se o ciúme  qualifica o crime
2. Segundo a exordial acusatória, a qualificadora do motivo fútil estaria caracte-
rizada em razão de a agravante ter cometido o crime por ciúmes da vítima, visto 
que ele estaria namorando uma adolescente ao mesmo tempo em que mantinha 
um relacionamento com a acusada. 3. Se, de um lado, não há consenso doutri-
nário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qua-
lificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal de origem emi-
tir qualquer juízo de valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motiva-
ção do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia. 4. Isso porque, 
como é sabido, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circuns-
tâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se 
vislumbra na hipótese dos autos. 5. Assim, compete ao Conselho de Sentença de-
cidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora do mo-
tivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. (STJ. AgRg no AREsp 
630.056/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T., j. 02/06/2015, DJe 15/06/2015)

PROCESSO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.  MOTIVO TORPE.  DECOTE DA 
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO 
TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  Cabe ao Tribunal do Júri 
decidir, no caso em concreto, se o ciúme, pelo inconformismo de estar a vítima se 
relacionando amorosamente com a antiga companheira do agravante, configura 
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ou não a qualificadora de motivo torpe. 2.  O Superior Tribunal de Justiça enten-
de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem 
ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o 
caso dos autos (precedentes.) 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no 
AREsp 827875, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T, J.22/09/2016, DJE 28/09/2016). 

As circunstâncias para fixação da fração de diminuição no 
 homicídio privilegiado são independentes das  circunstâncias 
judiciais favoráveis
A diminuição da pena em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado 
nada tem a ver com a redução operada face às circunstâncias judiciais favoráveis. 
O juiz, ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP, valorou a rele-
vância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação 
da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas 
1/6. (STF. HC 93.242, Rel. Min. Eros Grau, j. 26-2-2008, 1ª T, DJE de 25-4-2008)

Possibilidade da imputação do homicídio e do porte de arma 
Embora seja admissível, não se revela possível, in casu, a aplicação do princípio da 
consunção, porquanto a conduta de portar a arma de um lado, e a tentativa de ho-
micídio de outro, ao que se tem, decorrem de desígnios autônomos não se verifican-
do a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. 
(STJ. HC 101.127/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., j. 02/10/2008, DJe 10/11/2008)

A emoção e a paixão não influenciam a responsabilização criminal
“A emoção e a paixão integram a psicologia do homem normal, e não eliminam 
a sua capacidade de entender a ilicitude do fato ou de comportar-se de acordo 
com tal entendimento, a menos que se trate de estados patológicos, nos quais se 
aplicam o art.26 e seu parágrafo único”. (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de 
Direito Penal: Parte Geral. 16ª ed. Atualizador: Fernando Fragoso. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2004, p.250).

“A emoção perturba os sentidos, mas não altera a capacidade de compreensão do 
significado valorativo dos próprios atos. Se a emoção é momentânea, a paixão 
pode constituir em uma emoção contínua que pode levar ao paroxismo, mas, de 
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qualquer forma, não vem a constituir doença mental ou um psicopatia”. (REA-
LE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2009, p.212).

Homicídio e tentativa de suicídio do autor
 “O acusado está sendo julgado pelo homicídio, e não pela tentativa de suicídio. 
Esta indica não inconsciência, mas consciência do horror do próprio ato. Para 
ele o assassino só admitiu a pena de morte. E tentou matar-se. O Ministério Pú-
blico, de acordo com a lei, não pede tanto.” (LYRA, Roberto. Como Julgar, como 
defender, como acusar. Líder: Belo Horizonte, 2010, p.106). 

Não existe, propriamente, “homicído passional”
 “O verdadeiro passional não mata. O amor é, por natureza e por finalidade, cria-
dor, fecudo, solidário, generoso. Ele é cliente das pretorias, das maternidades, dos 
lares, e não dos necrotérios, dos cemitérios, dos manicômios. O amor, o amor mes-
mo, jamaisdesceu ao bancodos réus. Para os fins da responsabilidade, a lei consi-
dera apenas o momento do crime. E nele o que atua é o ódio.” (LYRA, Roberto. 
Como Julgar, como defender, como acusar. Líder: Belo Horizonte, 2010, p.111). 

O Júri é instiuição de Justiça, não de caridade
 “O Júri não é instituição de caridade, mas de justiça. Não enxuga lágrimas integra-
das no passivo do crime, mas o sangue derramado na sociedade.” (LYRA, Roberto. 
Como Julgar, como defender, como acusar. Líder: Belo Horizonte, 2010, p.112). 

“Se alguém merece piedade não é quem mata, mas quem morre. Seja qual for a 
culpa da vítima, é sempre menor do que a do réu. Tem autoridade para pedir be-
nevolência o culpado que, arvorando-se em juiz, puniu o inocente com a mor-
te?” (LYRA, Roberto. Como Julgar, como defender, como acusar. Líder: Belo 
Horizonte, 2010, p.121).

Importância social da punição
“Punir é mater os laços de coexistência social, equilibrar o sistema da vida cole-
tiva, tranquilizar o meio, intimidar os predispostos, evitar a iniquidade para os 
sentenciados, proteger o réu contra o desespero dos que ficaram com o coração 
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em crepe.” (LYRA, Roberto. Como Julgar, como defender, como acusar. Líder: 
Belo Horizonte, 2010, p.122). 

Existência de mais de uma qualificadora permite utilizar uma 
para qualificar o crime e as demais para aumentar a pena-base
Havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como 
circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior 
ao mínimo legal do crime de homicídio qualificado. Do contrário, seriam apena-
dos igualmente fatos ofensivamente diversos, crimes praticados com incidência de 
uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras. (STF. 
HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 16-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011.)

B) Processo

Possibilidade de execução provisória imediata da pena  imposta 
no julgamento pelo Tribunal do Júri
Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualifi-
cados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cum-
primento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência 
do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, in-
ciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXX-
VIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo 
júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da 
não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independente-
mente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está 
em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 
964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, 
o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsa-
bilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja for-
tes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos 
autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até 
o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da 
via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu 
condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola 
o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” (STF. 
HC 118.770, 1ª T., Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07-03-2017, public. 24-04.2017)
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Exclusão de qualificadoras na pronúncia somente quando 
 totalmente incompatíveis com as provas
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de 
pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos au-
tos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural, qual seja, o tribunal 
do júri. (STF. HC 97.230, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17-11-2009, 1ª T, 
DJE de 18-12-2009)

Júri. Decisão de pronúncia. Crime de homicídio duplamente qualificado. Preten-
dida exclusão das qualificadoras. Afastamento das qualificadoras, pelo magistra-
do pronunciante, somente quando manifestamente improcedentes ou inocorren-
tes. (...) Superioridade numérica de agressores. Configuração como qualificadora, 
por caracterizar utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (...). (STF. 
HC 71.680, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14-3-1995, 1ª T, DJE de 6-11-2009.)

A exclusão de qualificadora imputada ao réu na denúncia somente pode ser fei-
ta pelo juiz da pronúncia se manifestamente descabida, nunca se, para tanto, há 
necessidade de exame valorativo dos fatos, sob pena de usurpar competência do 
Tribunal do Júri. Ainda que não se dispense fundamentação da sentença de pro-
núncia quanto ao acolhimento das qualificadoras, deve o juiz fazê-lo em lingua-
gem comedida, de modo a não influenciar os juízes leigo quando do julgamento, 
hipótese ocorrida no caso, pelo que inocorrente a alegada nulidade por falta de 
motivação. (STJ. HC 27.483, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. j. 12.08.2003, 
RSTJ 175/508).

As qualificadoras constantes da denúncia, em crime de competência do Tribunal 
do Júri, só podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente impro-
cedentes e de todo descabidas: caso contrário, deverão permanecer, a fim de que 
o Tribunal Popular, que é o juiz natural da causa, sobre elas se manifeste. (TJ/SP, 
1.ª C., RSE 387.808-3/2 , Rel. Des. Raul Motta, j. 25.02.2002).

Absolvição sumária, quando da pronúncia, demanda  prova 
 incontestável
1. A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar 
crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos veredictos. Assim, 
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a absolvição sumá-
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ria, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, quando houver 
prova unívoca da excludente, o que não é o caso dos autos, em que foi necessário 
um amplo e minudente estudo das provas constantes dos autos, para certificar-se 
das controvérsias quanto às circunstâncias do crime e para afastar um possível 
excesso injustificável na ação dos policiais civis. 2. Diante de incertezas a respei-
to da dinâmica dos fatos, não é facultado a Justiça togada dirimi-las, visto que 
a competência para tanto é do juiz natural da causa, vale dizer, do Tribunal do 
Júri. (STJ. REsp 1371179, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T, j. 03/12/2015, 
DJe 15/12/2015)

PRONÚNCIA - Homicídio doloso - Absolvição sumária pretendida sob a alega-
ção de legítima defesa - Admissão somente quando estiver límpida e cristalina-
mente provada - Reconhecimento, apenas, da legitimidade da conduta, nesta fase 
do feito - Decisão de pronúncia que admite a acusação e não a responsabilida-
de do agente - Mero juízo de Admissibilidade - Tese de legítima defesa que deve-
rá ser apreciada pelo Tribunal do Júri - Impossibilidade de absolvição sumária - 
Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ/SP. Recurso em Sentido Estrito n. 
300.492-3, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Debatin Cardoso, j. 23.03.00 - V.U.)

JÚRI - Pronúncia - Recurso em Sentido Estrito - Homicídio tentado - Pretendida 
absolvição sumária - Alegada legítima defesa, porém não demonstrada suficien-
temente - Impossibilidade de reconhecimento - Apenas a certeza da excludente 
autoriza a absolvição - Julgamento de competência do Júri - Tese alternativa da 
desclassificação para lesões corporais - Não acolhimento - Alegada ausência do 
animus necandi não demonstrada cabalmente - Fase de pronúncia onde vigora o 
princípio do in dubio pro societate - Recurso improvido. (TJ/SP. RESE n.º 226.589-
3, 4ª Câmara Criminal de Julho/98 - Rel. Des. Passos de Freitas - j. 23.07.98 - V.U.)

A oitiva da vítima em plenária não é imprescindível
1. De acordo com o artigo 201 do Código de Processo Penal, depreende-se que a 
oitiva da vítima, embora recomendável, não é imprescindível para a validade da 
ação penal. 2. Na hipótese dos autos, apenas o Ministério Público arrolou a víti-
ma para ser ouvida em plenário, não tendo esta comparecido à sessão de julga-
mento em razão de estar residindo no exterior, o que fez com que o órgão acusa-
tório desistisse de sua inquirição, com o que concordou o assistente de acusação. 
3. A vítima foi arrolada para depor apenas pelo Ministério Público, o que reve-
la que a sua dispensa não depende da concordância do réu, consoante já decidiu 



Teses Criminais para o Ministério Público

178

esta Corte Superior de Justiça. Precedente. 4. Não tendo a defesa indicado a ví-
tima para ser ouvida em plenário, não pode agora alegar que a sua presença se-
ria essencial para o deslinde da controvérsia, e que não a teria arrolado porque 
o Ministério Público já o teria feito. Incidência da norma contida no artigo 565 
do Código de Processo Penal. (STJ. RHC 47.452/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, 
j.05/08/2014, DJe 14/08/2014)

Não há usurpação de competência do corpo de jurados  quando 
há indeferimento de diligência considerada, pelo Juiz  presidente, 
protelatória ou desnecessária
A teor do que dispõe o art. 497, IV e XI, do CPP, não há falar em usurpação da com-
petência do corpo de jurados o indeferimento de diligência formulada pela defesa e 
considerada, pelo juiz presidente, protelatória e desnecessária, sobretudo quando não 
há notícia de inconformismo por parte de algum membro do Conselho de Sentença. 
(STF. HC 110.002, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9-12-2014, 2ª T, DJE de 19-12-2014.)

Não alegado impedimento em plenário de jurado, nos  termos 
do artigo 448 do CPP, e ocorre a preclusão
A norma especial contida no art. 448 do CPP veda expressamente a participação 
de marido e mulher no mesmo Conselho de Sentença. Realizado o sorteio dos ju-
rados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de 
suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão. (STF. 
HC 119.505, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19-8-2014, 1ª T, DJE de 30-10-2014.)

Não gera nulidade o pronunciamento de jurados sobre  matéria 
alheia ao processo
Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nuli-
dade. (STF. RHC 119.815, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25-2-2014, 1ª T, DJE de 18-3-2014.)

Possibilidade de exibição de organograma, fluxograma ou  datashow 
em plenário sem observar o art. 479 do CPP
1. Havendo relação dos fatos com a mídia exibida perante o Tribunal do Júri, não 
se há falar em sua impertinência. 2. Ao juiz é dado negar o pedido de perícia re-
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querida pelas partes quando não se mostrar necessária ao esclarecimento da ver-
dade, salvo o caso de exame de corpo de delito, conforme preceitua o art. 184 do 
CPP. (…) 4. Não configura vilipêndio ao artigo 479 do Código de Processo Pe-
nal o fato de o Representante do Ministério Público ter utilizado a apresentação 
em plenário de peças processuais em power point. Tais peças processuais já se en-
contravam nos autos antes mesmo da sentença de pronúncia, não constituindo 
documentos novos de modo a exigir a antecedência de 3 dias úteis para sua uti-
lização em plenário. 5. O organograma nada mais é que um roteiro, conferindo 
maior clareza à exposição dos fatos constantes dos autos, o qual, por óbvio, não 
configura documento, não sendo necessária assim, a observância de antecedên-
cia de 3 dias úteis para a sua juntada e ciência à parte contrária (art. 479, pará-
grafo único). 6. A utilização de recurso de informática, como o power point, ou 
a exibição de organograma explicitando de forma sucinta os acontecimentos vis-
lumbrados durante a marcha processual, no plenário, constitui exercício de liber-
dade de manifestação, de modo a facilitar a intelecção do Conselho de Sentença, 
não configurando ofensa ao contraditório. (STJ. HC 174.006, Rel. Min. Alderita 
Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), 6ª T, j. 14/08/2012, 
DJe 27/08/2012)

Impossibilidade de inovação de tese na tréplica
Esta Corte possui entendimento de que a inovação de tese defensiva na fase de 
tréplica, no Tribunal do Júri, viola o princípio do contraditório, porquanto im-
possibilita a manifestação da parte contrária acerca da quaestio. (STJ. AgRg no 
AREsp 538.496, Rel. Min.  Gurgel fe Faria, 5ª T, j. 18/08/2015, DJe 01/09/2015)

Para o desaforamento basta a dúvida fundada sobre a  parcialidade 
dos jurados 
Desaforamento. Dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados. Manifestação 
favorável de ambas as partes e do juízo local pelo acolhimento da proposta, com 
indicação de fatos concretos indicativos da parcialidade dos jurados. (...) Segun-
do a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos fatos indicativos da 
necessidade de deslocamento para a realização do júri — desaforamento — dá-
-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. Não se faz mister a certeza 
da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida 
quanto a tal ocorrência. A circunstância de as partes e o juízo local se manifes-
tarem favoráveis ao desaforamento, apontando-se fato “notório” na comunida-
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de local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, jus-
tifica o desaforamento do processo (CPP, art. 424). (STF. HC 109.023, Rel. Min. 
Dias Toffoli, j. 13-12-2011, 1ª T, DJE de 27-2-2012.)

Pedido de desaforamento fundado na possibilidade de o paciente, ex-prefeito mu-
nicipal, influenciar jurados admitidos em caráter efetivo na gestão de um dos acu-
sados. Influência não restrita aos jurados, alcançando, também, toda a socieda-
de da Comarca de Serra/ES. Não é necessária ao desaforamento a afirmação da 
certeza da imparcialidade dos jurados, bastando o fundado receio de que reste 
comprometida. (STF. HC 96.785, Rel. Min. Eros Grau, j. 25-11-2008, 2ª T, DJE 
de 22-5-2009.)

Decisão que analisa e recusa argumentos não tem força de 
 influenciar opinião do tribunal do júri
A decisão que se limita a analisar e recusar os argumentos da defesa não tem a 
força de influenciar a opinião do tribunal do júri. (STF. RHC 94.608, Rel. Min. 
Ayres Britto, j. 24-11-2009, 1ª T, DJE de 5-2-2010.)

Ausência de protestos das partes registrado em ata de  julgamento 
inviabiliza a impugnação em razão da  ocorrência de preclusão
Júri. Alegada nulidade por suposta inversão na ordem dos quesitos. Ausência de 
protesto das partes. (...) Os protestos das partes — Ministério Público e acusado 
— não se presumem. Hão de ser consignados na ata de julgamento (CPP, arts. 
494 e 495), que traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso do 
julgamento perante o plenário do tribunal do júri. A falta de protesto em tem-
po oportuno, resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual 
penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais 
erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento. (STF. HC 83.107, Rel. Min. 
Celso de Mello, j. 19-8-2003, 2ª T, DJ de 11-3-2005.)

Efeito devolutivo da apelação se limita aos fundamentos da 
 interposição
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamen-
tos da sua interposição. (Súmula nº 713 do STF.)
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Impossibilidade do Tribunal excluir qualificadora votada pelo 
Conselho de Sentença (necessária a realização de novo Júri)
Sendo a qualificadora do crime matéria submetida ao corpo de jurados, a apela-
ção que a tiver como fundamento deverá ser interposta com base na alínea d do 
inciso III do art. 593 do CPP, renovando-se o júri em caso de provimento. É que, 
se o próprio tribunal togado reformasse a sentença, não haveria mera correção 
de pena, mas desrespeito à decisão dos jurados reconhecedora ou não da tipicida-
de derivada, com evidente afronta à soberania dos vereditos. (STF. HC 122.320, 
Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24-3-2015, 2ª T, DJE de 3-8-2015.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL CONDENAÇÃO POR 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA (MOTIVO 
TORPE) RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INADMISSIBILIDA-
DE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.  ART. 121, § 2º, DO CPC E  
ART. 593, § 3º, DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO 
E PROVIDO. 1.  Na hipótese destes  autos,  o  acórdão impugnado, ao excluir a 
qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob  o  pre-
texto  de  ser  manifestamente  improcedente,  acabou por ofender  o  princípio da 
soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da  Constituição Federal de 1988) e o 
disposto no art. 593, III, c e d, e § 3º, do Código de Processo Penal. 2.  Muito em-
bora tenha tentado dar ao tópico a aparência de questão de direito, o Tribunal a 
quo acabou por afirmar a improcedência da referida qualificadora por ausência 
de descrição - na denúncia – dos contornos  fáticos em que teria ocorrido a desa-
vença caracterizadora da  torpeza,  olvidando  que  o acusado foi pronunciado 
após inicial instrução e submetido ao Tribunal do Júri, ocasião em que os jura-
dos puderam  se  debruçar  sobre as alegações e circunstâncias em que se deram 
os fatos, analisando as teses apresentadas tanto pela acusação como  pela  defesa,  
tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa. 3.  Se o Tribunal enten-
de que há dúvida sobre a existência da qualificadora reconhecida pelo Conselho 
de Sentença, outra alternativa  não tem senão submeter o acusado a novo julga-
mento, com fundamento  no  art. 593, III, d, e § 3º, do CPP, sendo inadmissível 
apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena. Precedentes.4. Afastada 
a improcedência afirmada pelo órgão julgador a quo, é de se reconhecer a higi-
dez da deliberação do Conselho de Sentença, porquanto lastreada na decisão de 
pronúncia, que não foi anulada pelo acórdão recorrido, não tendo havido recur-
so sobre a inclusão da qualificadora, nem  à  época  da  prolação do decisum que 
limitou à acusação, nem após a sentença condenatória. 5.  Em suma: a) a quali-
ficadora de motivo torpe foi narrada e tipificada na denúncia, houve sentença de 
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pronúncia que entendeu por submetê-la ao plenário, foi devidamente  quesitada  
e os jurados votaram  pela  existência  da  qualificadora; b) O reconhecimento de 
qualificadoras, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, é da 
competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos ter-
mos do artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; c)  se  é  atribuição  do  
Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora cons-
tante da pronúncia, não pode  o  Tribunal  de  Justiça,  em  grau  de  apelação,  
decotar  a qualificadora  reconhecida  pelo  Conselho  de Sentença, sob pena de 
ofender  o princípio da soberania dos veredictos e §1º do artigo 413 do  CPP;  d)  
Os  fundamentos  para a anulação de julgamento de júriestão  consubstanciados  
no artigo 593 do Código de Processo Penal e não  comporta  interpretação  ex-
tensiva  de  forma  a  confrontar  a soberana decisão do Conselho de Sentença. 6.   
Recurso conhecido  e  provido  para  restabelecer  a  sentença proferida pelo Con-
selho de Sentença. (STJ. REsp 1577374, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
5ª T, j. 28/06/2016,DJE 01/08/2016).

Não há excesso de linguagem ao afirmar que a decisão foi 
 manifestamente contrária à prova dos autos, em caso de  negativa 
de materialidade do crime com existência de  laudo de exame 
 necroscópico
Não há excesso de linguagem no acórdão que, provendo apelação do Ministério 
Público, conclui que os jurados, ao responderem negativamente ao quesito sobre 
a materialidade do crime, decidiram de forma manifestamente contrária à pro-
va dos autos, em face do laudo de exame necroscópico. (STF. RHC 123.710, Rel. 
Min.  Dias Toffoli, j. 21-10-2014, 1ª T, DJE de 21-11-2014.)

Leitura de sentença condenatória de corréu em plenário não 
 acarreta a nulidade da sessão de julgamento
Informativo 774 do STF: 1ª Turma. A leitura, pelo Ministério Público, da sen-
tença condenatória de corréu proferida em julgamento anterior não gera nuli-
dade de sessão de julgamento pelo conselho de sentença. Com base nesse enten-
dimento, a 1ª Turma negou provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” 
em que discutida a nulidade da sentença condenatória proferida pelo tribunal 
do júri. Apontava o recorrente que o Ministério Público teria impingido aos ju-
rados o argumento de autoridade, em afronta ao CPP (“Art. 478. Durante os de-
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bates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: I - à decisão de 
pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determina-
ção do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem 
o acusado;”). A Turma observou que, embora o STJ não tivesse conhecido do “habeas 
corpus”, analisara a questão de fundo e, por isso, não estaria caracterizada a supressão 
de instância. No mérito, asseverou que o art. 478, I, do CPP vedaria que, nos debates, 
as partes fizessem referência a decisões de pronúncia e às decisões posteriores que jul-
gassem admissível a acusação como argumento de autoridade para prejudicar ou be-
neficiar o acusado. Apontou que a proibição legal não se estenderia a eventual sentença 
condenatória de corréu no mesmo processo. Destacou, ainda, a ausência de comprova-
ção de que o documento, de fato, teria sido empregado como argumento de autoridade 
e do prejuízo insanável à defesa. (RHC 118006/SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.2.2015.) 

Apelação fundada em decisão manifestamente contrária à  prova 
dos autos é constitucional, pois não viola a soberania do veredictos
A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao con-
trole do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do CPP. Conclusão mani-
festamente contrária à prova produzida durante a instrução criminal configura error 
in procedendo, a ensejar a realização de novo julgamento pelo tribunal do júri. Não há 
afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do tribunal do 
júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do Júri sob o fundamento 
de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos. Sistema recursal relativo às de-
cisões tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível com a norma constitu-
cional que assegura a soberania dos veredictos. Juízo de cassação da decisão do tribunal 
do júri, de competência do órgão de segundo grau do Poder Judiciário (da Justiça Fede-
ral ou das justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio. 
A decisão do Conselho de Sentença do tribunal do júri foi manifestamente contrária à 
prova dos autos, colidindo com o acervo probatório produzido nos autos de maneira le-
gítima. (STF. HC 88.707, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-9-2008, 2ª T, DJE de 17-10-2008.)

Decisão de pronúncia que mantém circunstâncias  qualificadoras 
para exame do Tribunal do Júri não é nula por ausência de 
 fundamentação
Não é desfundamentada a decisão de pronúncia que, de olhos na contextura fá-
tica do caso, remete o exame da procedência das circunstâncias qualificadoras 
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para o tribunal do júri. (STF. RHC 100.526, rel. min. Ayres Britto, j. 9-2-2010, 
1ª T, DJE de 12-3-2010.)

Competência do Tribunal do Júri prevalece sobre foro por 
 prerrogativa de função estabelecido por Constituição estadual
A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prer-
rogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. (Sú-
mula Vinculante nº 45 do STF.)

A competência territorial do Tribunal do Júri é relativa
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competên-
cia territorial do tribunal do júri é relativa e, portanto, sujeita à preclusão se não 
arguida em momento oportuno. (STF. HC 95.139, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 
23-9-2008, 1ª T, DJE de 8-5-2009.)

Ausência de protesto do defensor contra a formulação ou  votação 
de quesitos afasta eventual nulidade
Tribunal do júri. (...) O defensor não se insurgiu contra a formulação ou a 
votação dos quesitos na sessão de julgamento, o que afasta eventual nulida-
de. (STF. HC 105.391, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º-3-2011, 1ª T, DJE de 
13-4-2011.)

Possibilidade de complementação do número mínimo de por 
 suplentes de outro plenário do mesmo Tribunal do Júri
(...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONVOCAÇÃO DE JURADOS 
DE OUTRO PLENÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. 
(...) 2.  A complementação do número regular mínimo de quinze jurados, 
por outros jurados de Plenários do mesmo Tribunal, não enseja nulidade. 
Precedentes desta Corte. 3. Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do 
Júri devem ser argüidas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, 
nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus 
não conhecido. (STJ. HC 151729, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 21/05/2015, 
DJE 29/05/2015).
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A ausência do oferecimento das alegações finais em  processos de 
competência do Júri não acarreta nulidade
Informativo nº 399 do STJ: Pleiteia-se, no recurso, que seja declarada a nulidade, 
por deficiência de defesa, do processo que apura a suposta prática de homicídio 
qualificado, visto que o defensor constituído nos autos, apesar de intimado, não 
ofereceu alegações finais, não recorreu da sentença de pronúncia e não apresentou 
contrariedade aos libelos. Requer-se a reabertura do prazo para alegações finais. 
Este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que a apresentação de ale-
gações finais é facultativa nos processos de competência do Tribunal do Júri, uma 
vez que não há julgamento do mérito com a sentença de pronúncia, mas mero 
juízo de admissibilidade da acusação formulada. Também possui entendimento 
pacífico de que, se a defesa fora intimada da sentença de pronúncia e não mani-
festou a pretensão de recorrer, é aplicável a regra processual da voluntariedade 
dos recursos, (art. 574, caput, do CPP). Outrossim, a não apresentação de con-
trariedade ao libelo, de acordo com a jurisprudência do STJ, não implica, por si 
só, nulidade, sendo mera faculdade processual da defesa. Todavia, embora a ju-
risprudência desta Corte indique que a não apresentação pelo advogado de uma 
das peças processuais citadas não acarreta, por si só, a declaração de nulidade do 
ato judicial, cabe ao magistrado verificar a eventual ocorrência de prejuízo ao réu 
diante de cada caso concreto, de modo que os automatismos devem ser evitados 
em se tratando de processo penal. No caso, o defensor constituído pelos réus dei-
xou de apresentar três peças processuais, hipótese não contemplada em nenhum 
dos precedentes citados, nos quais, no máximo uma peça não foi oferecida. Para 
o Min. Relator, é evidente o prejuízo à defesa dos recorrentes, não sendo crível a 
tese esposada pelo acórdão recorrido de que a inércia do advogado, in casu, pode-
ria ser mera estratégia defensiva. Ressaltou que, somente após a não apresentação 
de contrariedade ao libelo, ou seja, passados quase dez meses sem qualquer ma-
nifestação defensiva nos autos, os réus foram intimados para informar se o advo-
gado à época constituído ainda continuava patrocinando seus interesses, quando 
o recomendado seria que os recorrentes, logo após o transcurso do prazo para a 
apresentação de alegações finais, fossem cientificados de que estavam sem defesa 
e, no caso de eventual inércia, fosse nomeado defensor dativo, dando-se, assim, 
efetividade ao princípio da plenitude de defesa. Conforme a CF/1988, é inadmis-
sível que os réus fiquem tanto tempo indefesos em processo que apura a supos-
ta prática de homicídio qualificado. Ante o exposto, a Turma deu provimento ao 
recurso. Precedente citado: HC 33.740-PE, DJ 28/6/2004. RHC 22.919-RS, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.18/6/2009.
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A simples leitura da pronúncia ou das demais decisões que  julgaram 
admissível a acusação não conduz à nulidade do  julgamento
Tribunal do júri. Art. 478, I, do CPP. Vedação de referências “à decisão de pro-
núncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determi-
nação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou pre-
judiquem o acusado”. Interpretação do dispositivo. A lei não veda toda e qual-
quer referência às peças. Apenas sua utilização como argumento de autoridade 
é vedada. No caso da pronúncia, é vedada sua utilização como forma de persu-
adir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou o réu, logo este é culpado. (STF. 
RHC 120.598, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24-3-2015, 2ª T, DJE de 3-8-2015.)

Informativo 531 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RE-
FERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA DURANTE OS DEBATES NO JÚRI. 
A simples leitura da pronúncia ou das demais decisões que julgaram admissível a 
acusação não conduz, por si só, à nulidade do julgamento, o que só ocorre quando 
a menção a tais peças processuais é feita como argumento de autoridade, de modo 
a prejudicar o acusado. Precedente citado: REsp 1.190.757-DF, Sexta Turma, DJe 
14/6/2013. HC 248.617-MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5/9/2013, DJe 17/9/2013.

Não há óbice à menção aos antecedentes criminais do réu na 
 plenária de julgamento 
CRIMINAL. HC. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AR-
GÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA LEITURA DOS 
ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. I No processo penal, não se declara nu-
lidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu. Incidência 
do art. 563 do Código de Processo Penal. II. Hipótese em que não se vislumbra 
a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não restou demonstrado qualquer 
prejuízo ao paciente, eis que o impetrante limitou-se a sustentar que a leitura dos 
antecedentes criminais do réu terminou por influenciar o convencimento dos ju-
rados. III. Decisão do corpo de jurados que foi baseada no vasto conjunto proba-
tório colhido, especialmente no depoimento de várias testemunhas e no da pró-
pria vítima, inexistindo prova de que os antecedentes criminais do réu tenham 
efetivamente corroborado para o veredicto. IV. A reincidência do réu, nos termos 
do art. 417 do Código de Processo Penal, deverá fazer parte do libelo-crime acu-
satório, sendo certo que a sua ausência afasta a possibilidade do reconhecimento 
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de tal agravante na dosimetria da pena, contudo, inexiste qualquer óbice à leitu-
ra da folha de antecedentes criminais do réu em plenário. V. Ordem denegada. 
(STJ. 5ª T, RHC 120.598, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 05-12-2016, DJ 05-02-2007)

Não há excesso de linguagem se a decisão de pronúncia  afirma 
ser a cognição sumária
Não há falar em excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia, a despeito 
do emprego de afirmações de colorido maior — contrário à melhor técnica —, a 
elas faz o necessário contraponto, assentando que a cognição é exercida, no pla-
no indiciário, dentro dos limites legais. Em face do art. 478, I, do CPP, que veda 
às partes, nos debates, aludirem à decisão de pronúncia, sob pena de nulidade, 
descabe reconhecer-se o alegado vício da pronúncia. (STF. HC 122.924, Rel. Min. 
Dias Toffoli, j. 7-10-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014.)

Não configura excesso de linguagem a decisão de  pronúncia 
que se limita a transcrever depoimentos judiciais e  conteúdo de 
 provas documentais
A pronúncia é decisão na qual o juiz não poderá tecer uma análise crítica e va-
lorativa da prova de maneira aprofundada, sob pena de influir na íntima con-
vicção dos jurados, tornando nulo o feito. Na espécie, o magistrado em nenhum 
momento adentrou no mérito da causa, nem incorreu em juízo de valor. Limi-
tou-se a transcrever os depoimentos prestados em juízo por algumas testemu-
nhas e o conteúdo de algumas provas documentais constantes nos autos, sem 
usurpar a competência constitucional do tribunal do júri. A decisão respeitou os 
limites de comedimento que devem ser observados naquela fase processual. Não 
há que se falar em excesso de fundamentação, ou que a decisão teria o condão 
de influenciar os jurados. A determinação feita pelo juiz do processo de remes-
sa de cópia de documentos acostados aos autos para o Ministério Público, para 
a apuração do envolvimento do paciente com o “jogo do bicho”, não pode ser 
vista como valoração de provas passível de levar à nulidade da decisão de pro-
núncia por excesso de linguagem. A remessa é ato de ofício, imposto pelo art. 
40 do CPP, e seu descumprimento, conforme o caso, pode configurar crime ou 
infração funcional, especialmente quando se tratar de delito de ação penal pú-
blica incondicionada. (STF. HC 101.325, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22-6-2010, 
2ª T, DJE de 6-8-2010.)
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Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que 
expõe fundamentadamente os motivos de convencimento
Não se mostra excessiva, a ponto de influenciar os jurados, a linguagem uti-
lizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os moti-
vos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indí-
cios da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, 
bem como as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, 
conforme dispõe o art. 413, caput e § 1º, do CPP (na redação dada pela Lei 
11.689/2008). (STF. HC 96.267, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 8-9-2009, 2ª 
T, DJE de 2-10-2009.)

Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se eviden-
ciado que o juiz presidente do tribunal do júri limitou-se a explicitar os fun-
damentos de sua convicção, na forma do disposto nos arts. 413 do CPP, na re-
dação conferida pela Lei 11.689/2008, e 93, IX, da CB/1988. (STF. HC 96.737, 
Rel. Min. Eros Grau, j. 26-5-2009, 2ª T, DJE de 7-8-2009.)

Não impugnação da pronúncia por meio de recurso cabível 
 acarreta a preclusão
A defesa não impugnou a pronúncia através do recurso cabível e somen-
te veio a alegar sua nulidade depois da condenação proferida pelo tribu-
nal popular. Evidente caso de preclusão, que torna impossível a análise 
dos fundamentos, já superados, que conduziram ao recebimento da de-
núncia. (STF. RHC 91.367, Rel. Min.  Joaquim Barbosa, j. 29-4-2008, 2ª 
T, DJE de 20-6-2008.)

Verificada contradição nas respostas dos quesitos impõe-se 
 explicação da contradição e nova quesitação que tiveram  respostas 
contraditórias, sob pena de nulidade
Diante da não observância pelo juiz presidente do disposto no art. 489 do CPP 
(atual 490 do mesmo codex), solução outra não havia ao Tribunal estadual senão 
determinar a realização de novo julgamento, visto que a não repetição da vota-
ção desses quesitos em tempo oportuno resultou em respostas que envolvem con-
tradição inconciliável. (STF. HC 101.799, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26-6-2012, 1ª 
T, DJE de 23-8-2012.)
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Defeitos na elaboração dos quesitos devem ser apontados após 
a leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão
Eventuais defeitos na elaboração dos quesitos devem ser apontados logo após sua 
leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão, que só pode ser superada nos ca-
sos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados. (STF. HC 85.295, Rel. 
Min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-3-2010.)

Manutenção pelo Tribunal de qualificadora ausente por erro  material 
no dispositivo da sentença de pronúncia não gera  reformatio in pejus
Não incorre em reformatio in pejus o tribunal que, em recurso da defesa, mantém 
a imposição de qualificadora expressamente reconhecida na sentença de pronún-
cia, mas ausente do seu dispositivo por evidente erro material. (STF. RHC 85.514, 
Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-3-2010)

Quando o acusado é intimado da sentença de pronúncia e fica 
demonstrada a ciência inequívoca da defesa, não há  nulidade 
diante da falta de intimação dos advogados
Não há nulidade, por falta de intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoal-
mente da sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa revelou plena 
ciência do ato. A alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno 
sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido. (STF. 
RHC 99.685, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18-5-2010, 1ª T, DJE de 4-6-2010.)

Excesso de linguagem, salvo em decisão de pronúncia, não gera 
nulidade do julgamento
Deveras, o eventual excesso de linguagem, que visa dar fundamento à decisão ju-
dicial, salvo regra expressa quanto à pronúncia, não gera a anulação do julgamen-
to. (STF. HC 103.805, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-4-2011, 1ª T, DJE de 17-5-2011.)

Não é possível a anulação do julgamento por decisão 
 manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de 
Sentença escolheu por umas das possíveis versões 
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jura-
dos optaram pela condenação do increpado, com o reconhecimento das qualifi-
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cadoras, em franco acolhimento a uma das teses que lhes fora apresentada, com 
o respaldo do arcabouço probatório carreado aos autos, exercendo, assim, a sua 
soberania, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição 
da República. (STJ. HC 200.220, Rel. Min.  Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, 
j. 20/03/2014, DJe 07/04/2014)

Necessidade de formulação do quesito da absolvição  antes do de 
desclassificação, quando a absolvição for a tese  defensiva principal 
Informativo nº 573 do STJ: Sexta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OR-
DEM DE FORMULAÇÃO DO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO ENQUANTO TESE 
DEFENSIVA PRINCIPAL EM RELAÇÃO AO QUESITO DA DESCLASSIFICA-
ÇÃO. A tese absolutória de legitima defesa, quando constituir a tese principal de-
fensiva, deve ser quesitada ao Conselho de Sentença antes da tese subsidiária de 
desclassificação em razão da ausência de animus necandi. De fato, o § 4º do art. 
483 do CPP (com redação dada pela Lei 11.689/2008) permite a formulação do 
quesito sobre a desclassificação antes ou depois do quesito genérico da absolvi-
ção, ao estabelecer que, “Sustentada a desclassificação da infração para outra de 
competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respon-
dido após o 2º (segundo) [questionamento acerca da autoria ou participação] ou 
3º (terceiro) [indagação sobre se o acusado deve ser absolvido] quesito, confor-
me o caso”. Essa opção do legislador – no sentido de conferir certa flexibilidade 
à ordem do aludido quesito da desclassificação – ocorreu tendo em vista eventu-
ais dificuldades que poderiam surgir em alguns casos. No caso em análise, para 
afirmar se o quesito sobre a desclassificação deve ser formulado antes ou depois 
do quesito genérico da absolvição, faz-se necessária a ponderação de dois princí-
pios jurídicos garantidos no art. 5º, XXXVIII, da CF: “a competência para o jul-
gamento dos crimes dolosos contra a vida” e a “plenitude de defesa”. Por um lado, 
por força da “competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, 
o Conselho de Sentença só pode proferir decisão absolutória se previamente re-
conhecer a existência de crime doloso contra a vida ou conexo. Nesse sentido, há 
entendimento doutrinário no sentido de que a desclassificação, em regra, deve ser 
questionada antes do quesito genérico relativo à absolvição, justamente porque 
visa firmar a competência do Tribunal do Júri para decidir o delito doloso contra 
a vida. Por outro lado, o princípio constitucional da ampla defesa no Tribunal 
do Júri tem uma nuance que amplifica o seu significado. A defesa, além de am-
pla deve ser plena, pode ser exercida mediante defesa técnica e, também, auto-
defesa, de modo a cercar o acusado de maiores garantias diante de um tribunal 
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popular leigo que pode se amparar inclusive em convicção íntima, julgando sem 
a obrigação da fundamentação das decisões imposta ao magistrado togado. Nes-
sa conjuntura, por força do princípio da “plenitude de defesa”, o juiz-presidente 
pode formular quesito com base no interrogatório do acusado, como expressão 
do exercício pleno do direito de autodefesa. Do mesmo modo, se o juiz-presidente 
inferir tese alternativa do interrogatório, deve formular quesito a respeito, mesmo 
que antagônica em relação à tese sustentada pela defesa técnica, não podendo re-
jeitar as teses sob o fundamento de que são incompatíveis. Nestes casos – em que 
há teses alternativas –, eventual conflito deve ser solucionado pela regra da sub-
sidiariedade. Dessa forma, em favor da “plenitude de defesa” no Tribunal do Júri, 
a tese principal deve preceder, em todos os aspectos, as eventuais teses subsidiá-
rias sustentadas na defesa técnica ou na autodefesa. Sendo assim, considerando 
o fato de que há norma processual que permite a formulação do quesito sobre a 
desclassificação antes ou depois do quesito genérico da absolvição, estando a de-
fesa assentada em tese principal absolutória (legítima defesa) e tese subsidiária 
desclassificatória (ausência de animus necandi), a tese principal deve ser questio-
nada antes da tese subsidiária, sob pena de causar enorme prejuízo para a defesa 
e evidente violação ao princípio da amplitude da defesa. Acerca do tema, aliás, 
invoca-se entendimento doutrinário segundo o qual, seja diante de desclassifica-
ção própria ou de imprópria, “se a participação de menor importância for ape-
nas uma tese subsidiária, tendo postulado a defesa, como tese principal, a legíti-
ma defesa, o quesito da desclassificação deverá ser formulado depois do terceiro 
quesito, sobre a inocência do acusado. Isso porque haveria grande prejuízo para 
a defesa, ficando praticamente prejudicada eventual tese principal de absolvição, 
se o quesito sobre a participação de menor importância fosse formulado antes do 
quesito sobre ser o acusado inocente”. Além disso, acolhida a tese principal abso-
lutória, inexiste nulidade decorrente da falta do quesito relativo à desclassifica-
ção quando proveniente de tese subsidiária, até porque a desclassificação própria 
– diferentemente da desclassificação imprópria – sequer demanda quesito especí-
fico, podendo ser inferida a partir da resposta aos demais quesitos (como ocorre, 
exemplificativamente, no caso de resposta positiva ao quesito da tentativa, que 
resulta na afirmação da existência de crime doloso contra a vida por incompati-
bilidade lógica entre a tentativa e a ausência de animus necandi). Além do mais, 
vale lembrar que o quesito relativo à absolvição é obrigatório, devendo ser for-
mulado independente das teses defensivas sustentadas em Plenário, e sua falta é 
que induz à nulidade absoluta do julgamento (HC 137.710-GO, Sexta Turma, 
DJe 21/2/2011). Por isso, visando conferir maior eficácia ao princípio da pleni-
tude da defesa, deve ser considerada a tese defensiva principal com primazia na 
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aplicação da norma, mormente quando mais favorável ao réu, de modo que a 
tese de desclassificação, quando subsidiária, deve ser questionada somente após o 
quesito da absolvição, em caso de resposta negativa, sob pena de, acaso acolhida 
a tese subsidiária, faltar o quesito obrigatório relativo à tese principal e suprimir 
do Conselho de Sentença a autonomia do seu veredicto. REsp 1.509.504-SP, Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27/10/2015, DJe 13/11/2015.

A inversão da ordem dos quesitos gera apenas nulidade  relativa, 
devendo ser provado o prejuízo
Para efeito de invalidação do processo penal perante o Júri, não basta à parte me-
ramente alegar inversão da ordem de formulação dos quesitos (CPP, art. 484), eis 
que se impõe, a quem suscita a ocorrência de tal vício formal, o ônus de compro-
var a efetiva verificação de prejuízo (CPP, art. 563), pois nenhum ato será decla-
rado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa 
("pas de nullité sans grief "). Precedentes. A ausência de reclamação ou de protesto 
torna preclusa a faculdade processual de a parte argüir qualquer nulidade even-
tualmente ocorrida. O silêncio da parte - que se mostra pleno de expressão semio-
lógica - tem efeito convalidador dos vícios acaso verificados durante o julgamen-
to, ressalvados os defeitos e irregularidades, que, por sua seriedade e gravidade, 
hajam induzido os jurados a erro, dúvida, incerteza ou perplexidade sobre o fato 
objeto de sua apreciação decisória. Precedentes. - Os protestos das partes - Minis-
tério Público e acusado - não se presumem. Hão de ser consignados na ata de jul-
gamento (CPP, arts. 494 e 495), que traduz o registro fiel de todas as ocorrências 
havidas no curso do julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri. A falta 
de protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da 
relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar 
contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento. Precedentes. 
(STF. HC 83107, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T, j. 19/08/2003, DJ 11-03-2005) 

Defeitos na formulação de quesitos geram apenas nulidade  relativa 
e devem ser apontados até a leitura pelo Juiz
Eventuais defeitos na elaboração dos quesitos devem ser apontados logo após sua 
leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão, que só pode ser superada nos ca-
sos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados. (STF. HC 85295, Rel. 
Min. Cezar Peluso, 2ª T, j. 02/02/2010, DJe 26-03-2010. No mesmo sentido: STF, 
Primeira Turma, HC 104776 (02/08/2011).
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Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do Júri,  decorrentes 
de impedimento ou suspeição de jurados, devem ser  arguidas no 
momento oportuno, sob pena de preclusão. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido  
de  que  não  cabe  habeas  corpus  substitutivo do recurso legalmente  previsto  
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da  impetração,  salvo  quando  
constatada a existência de flagrante ilegalidade  no  ato  judicial impugnado a 
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2.  Esta  Corte  possui  o  entendimen-
to  harmônico de que eventuais nulidades  ocorridas  no  plenário de julgamen-
to do Tribunal do Júri devem  ser  arguidas  durante a sessão, sob pena de serem 
fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do 
Código de Processo Penal. 3.  Na  hipótese,  a discussão sobre o impedimento ou 
a suspeição de jurado  deveria  ter  ocorrido  no momento do sorteio do conselho 
de sentença. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 208900, Rel. Min. Ribei-
ro Dantas, 5ª T, j. 11/10/2016, DJe 08/11/2016).
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11 - Homicídio culposo

Perdão judicial, no caso de homicídio culposo, só se aplica se o 
agente tiver vínculo afetivo com a vítima
Informativo nº 542 do STJ: O perdão judicial não pode ser concedido ao agente de 
homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) que, embo-
ra atingido moralmente de forma grave pelas consequências do acidente, não tinha 
vínculo afetivo com a vítima nem sofreu sequelas físicas gravíssimas e permanentes. 
Conquanto o perdão judicial possa ser aplicado nos casos em que o agente de homi-
cídio culposo sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, a doutrina, quando 
se volta para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º do art. 121 do CP 
a exigência de um laço prévio entre os envolvidos para reconhecer como “tão gra-
ve” a forma como as consequências da infração atingiram o agente. A interpreta-
ção dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu 
que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afe-
tivos. O exemplo mais comumente lançado é o caso de um pai que mata culposa-
mente o filho. Essa interpretação desdobra-se em um norte que ampara o julgador. 
Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, não deseja-
da pelo legislador. Isso porque, além de ser de difícil aferição o “tão grave” sofrimen-
to, o argumento da desnecessidade do vínculo serviria para todo e qualquer caso 
de delito de trânsito com vítima fatal. Isso não significa dizer o que a lei não disse, 
mas apenas conferir-lhe interpretação mais razoável e humana, sem perder de vis-
ta o desgaste emocional que possa sofrer o acusado dessa espécie de delito, mesmo 
que não conhecendo a vítima. A solidarização com o choque psicológico do agente 
não pode conduzir a uma eventual banalização do instituto do perdão judicial, o 
que seria no mínimo temerário no atual cenário de violência no trânsito, que tanto 
se tenta combater. Como conclusão, conforme entendimento doutrinário, a desne-
cessidade da pena que esteia o perdão judicial deve, a partir da nova ótica penal e 
constitucional, referir-se à comunicação para a comunidade de que o intenso e pe-
rene sofrimento do infrator não justifica o reforço de vigência da norma por meio 
da sanção penal. REsp 1.455.178-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/6/2014.

Perdão judicial referente a uma das vítimas não se extende à  outra 
vítima morta no mesmo contexto
Informativo nº 606 do STJ: A matéria tratada nos autos consiste em averiguar 
a possibilidade de concessão do perdão judicial (art. 121, § 5º do CP) a autor de 
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crime culposo de trânsito, que, mediante uma única ação imprudente, leva duas 
vítimas a óbito, independentemente de haver prova de que mantivesse fortes vín-
culos afetivos com uma das vítimas fatais. Sob esse prisma, cumpre observar que, 
quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do autor do crime, 
a melhor doutrina enxerga no § 5º do art. 121 do CP a exigência de um vínculo, 
de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão gra-
ve" a consequência ao agente a ponto de ser despicienda e até exacerbada outra 
pena, além da própria dor causada, intimamente, pelo dano provocado ao outro. 
No que toca ao instituto do concurso formal, ao se analisar a literalidade do art. 
70 do CP, verifica-se que, a um primeiro olhar, trata-se de um sistema de exas-
peração da pena, ou seja, nos casos de concurso formal próprio ou homogêneo, a 
pena a ser aplicada deverá ser a de um dos delitos, aumentada de um sexto até 
a metade. Dessa forma, o percentual de aumento deve ter relação com o núme-
ro de resultados e vítimas, e não com as circunstâncias do fato. Quis o legislador, 
com isso beneficiar o acusado ao lhe fixar somente uma das penas, mas acrescen-
do-lhe uma cota-parte que sirva para representar a punição por todos os delitos, 
porquanto derivados da mesma ação ou omissão do agente. Note-se, porém, que 
não há referência à hipótese de extensão da absolvição, da extinção da punibili-
dade, ou mesmo da redução da pena pela prática de nenhum dos delitos. Dispõe, 
entretanto, o art. 108 do Código Penal, in fine, que, "nos crimes conexos, a extin-
ção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da 
pena resultante da conexão". Assim, tratando-se o perdão judicial de uma causa 
de extinção de punibilidade excepcional, que somente é cabível quando presen-
tes os requisitos necessários à sua concessão, esses preceitos de índole atípica de-
vem ser os balizadores precípuos para a aferição de sua concessão ou não, levan-
do-se em consideração cada delito de per si, e não de forma generalizada, como 
nos casos em que se afiguram pluralidades de delitos decorrentes do concurso for-
mal de crimes. 6ª T. REsp 1.444.699-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., 
j. 1/6/2017, DJe 9/6/2017.

Morte instantânea da vítima e omissão de socorro como  causa 
de aumento de pena no homicídio culposo
Informativo no 554 do STJ: No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima 
não afasta a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4°, do CP – deixar 
de prestar imediato socorro à vítima –, a não ser que o óbito seja evidente, isto 
é, perceptível por qualquer pessoa. Com efeito, o aumento imposto à pena decor-
re do total desinteresse pela sorte da vítima. Isso é evidenciado por estar a majo-
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rante inserida no § 4° do art. 121 do CP, cujo móvel é a observância do dever 
de solidariedade que deve reger as relações na sociedade brasileira (art. 3º, I, 
da CF). Em suma, o que pretende a regra em destaque é realçar a importân-
cia da alteridade. Assim, o interesse pela integridade da vítima deve ser de-
monstrado, a despeito da possibilidade de êxito, ou não, do socorro que pos-
sa vir a ser prestado. Tanto é que não só a omissão de socorro majora a pena 
no caso de homicídio culposo, como também se o agente “não procura dimi-
nuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante”. 
Cumpre destacar, ainda, que o dever imposto ao autor do homicídio rema-
nesce, a não ser que seja evidente a morte instantânea, perceptível por qual-
quer pessoa. Em outras palavras, havendo dúvida sobre a ocorrência do óbito 
imediato, compete ao autor da conduta imprimir os esforços necessários para 
minimizar as consequências do fato. Isso porque “ao agressor, não cabe, no 
momento do fato, presumir as condições físicas da vítima, medindo a gravi-
dade das lesões que causou e as consequências de sua conduta. Tal responsa-
bilidade é do especialista médico, autoridade científica e legalmente habilita-
da para, em tais circunstâncias, estabelecer o momento e a causa da morte” 
(REsp 277.403-MG, Quinta Turma, DJ 2/9/2002). Precedente citado do STF: 
HC 84.380-MG, Segunda Turma, DJ 3/6/2005. HC 269.038-RS, Rel. Min. 
Felix Fischer, j.2/12/2014, DJe 19/12/2014.

Possibilidade de incidência da causa de aumento de pena do art. 
121, § 4º, do CP, em homicídio culposo praticado por médico
Informativo nº 520 do STJ: É possível a aplicação da causa de aumento de 
pena prevista no art. 121, § 4º, do CP no caso de homicídio culposo come-
tido por médico e decorrente do descumprimento de regra técnica no exer-
cício da profissão. Nessa situação, não há que se falar em bis in idem. Isso 
porque o legislador, ao estabelecer a circunstância especial de aumento de 
pena prevista no referido dispositivo legal, pretendeu reconhecer maior re-
provabilidade à conduta do profissional que, embora tenha o necessário co-
nhecimento para o exercício de sua ocupação, não o utilize adequadamente, 
produzindo o evento criminoso de forma culposa, sem a devida observância 
das regras técnicas de sua profissão. De fato, caso se entendesse caracteriza-
do o bis in idem na situação, ter-se-ia que concluir que essa majorante so-
mente poderia ser aplicada se o agente, ao cometer a infração, incidisse em 
pelo menos duas ações ou omissões imprudentes ou negligentes, uma para 
configurar a culpa e a outra para a majorante, o que não seria condizen-
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te com a pretensão legal. Precedente citado do STJ: HC 63.929- RJ, Quinta 
Turma, DJe 9/4/2007. Precedente citado do STF: HC 86.969-6-RS, Segun-
da Turma, DJ 24/2/2006. (STJ. HC 181.847-MS, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, Rel. para acórdão Min. Campos Marques (Desembargador con-
vocado do TJ/PR), 5ª T, j. 4/4/2013).
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12 - Lesões corporais e ameaça

Ausência de laudo pericial não impede prova da gravidade da 
lesão por outros meios
A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do de-
lito de lesão corporal de natureza grave por outros meios. (STF. HC 114.567, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, j. 16-10-2012, 2ª T, DJE de 7-11-2012.)

Lesão corporal qualificado pela deformidade permanente não é 
afastada por posterior cirurgia plástica reparadora
Informativo nº 562 do STJ: A qualificadora “deformidade permanente” do crime 
de lesão corporal (art. 129, § 2º, IV, do CP) não é afastada por posterior cirurgia 
estética reparadora que elimine ou minimize a deformidade na vítima. Isso por-
que, o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não o afetando 
providências posteriores, notadamente quando não usuais (pelo risco ou pelo cus-
to, como cirurgia plástica ou de tratamentos prolongados, dolorosos ou geradores 
do risco de vida) e promovidas a critério exclusivo da vítima. (HC 306.677-RJ, 
Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ-SP), Rel. para 
acórdão Min. Nefi Cordeiro, j. 19/5/2015, DJe 28/5/2015).

Possibilidade de aplicação da agravante de traição,  emboscada 
ou dissimulação no crime de lesão corporal seguida de morte
Informativo nº 535 do STJ: É possível a aplicação da agravante genérica do art. 
61, II, “c”, do CP nos crimes preterdolosos, como o delito de lesão corporal segui-
da de morte (art. 129, § 3º, do CP). De início, nos termos do art. 61, II, “c”, do CP, 
são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qua-
lificam o crime, ter o agente cometido o crime à traição, de emboscada, ou me-
diante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a de-
fesa do ofendido. De fato, apesar da existência de controvérsia doutrinária e ju-
risprudencial, entende-se que não há óbice legal ou incompatibilidade qualquer 
na aplicação da citada agravante genérica aos crimes preterdolosos. Isso porque, 
nos crimes qualificados pelo resultado na modalidade preterdolosa, a conduta-
-base dolosa preenche autonomamente o tipo legal e o resultado culposo denota 
mera consequência que, assim sendo, constitui elemento relevante em sede de de-
terminação da medida da pena. Ademais, o art. 129, § 3º, do CP descreve con-
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duta dolosa que autonomamente preenche o tipo legal de lesões corporais, ainda 
que dessa conduta exsurja resultado diverso mais grave a título de culpa, consis-
tente na morte da vítima. Assim, no crime de lesão corporal seguida de morte, a 
ofensa intencional à integridade física da vítima constitui crime autônomo do-
loso, cuja natureza não se altera com a produção do resultado mais grave previ-
sível mas não pretendido (morte), resolvendo-se a maior reprovabilidade do fato 
no campo da punibilidade. Além do mais, entende a doutrina que nos casos de 
lesões qualificadas pelo resultado, o tipo legal de crime é o mesmo (lesão corporal 
dolosa), não se alterando o tipo fundamental, apenas se lhe acrescentando um 
elemento de maior punibilidade. REsp 1.254.749-SC, Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, j. 6/5/2014

Estado de ira não exclui o potencial de intimidar, sendo  compatível 
com a ameaça
“o estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao con-
trário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a 
afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, 
pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelode-
sequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, 
não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o esta-
do de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado”.  (BITENCOURT, Ce-
zar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.586)

A avaliação  da ameaça é balizada pela vítima
“Vale dizer que a avaliação de ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela 
vítima, contra quem é dirigida a promessa de mal” (MIRABETE, Julio; Fabrin-
ni; FABRINNI, Renato. Manual de Direito Penal. V.2. 30ª ed. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 159).

O fato da lesão ter sido praticada por familiar é suficiente 
para  configurar a forma qualificadado artigo 129,§9º do CP, 
 prescindindo-se que seja praticada em ambiente familiar
Informativo nº 609 do STJ: A controvérsia de que trata o habeas corpus envolve 
discussão a respeito do trancamento da ação penal, em razão de alegada inépcia 
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da denúncia fundamentada no art. 129, § 9º, do Código Penal. Isso porque, a con-
duta estabelecida no tipo penal não se amoldaria às hipóteses em que a agressão 
física, ainda que entre irmãos, tenha ocorrido na sede da empresa em que o autor 
e a vítima trabalhavam. Com efeito, da simples leitura do artigo mencionado, ve-
rifica-se que a lesão corporal qualificada pela violência doméstica não exige que 
as agressões ocorram em contexto familiar de forma peremptória, apresentando, 
em verdade, diversos núcleos alternativos. Portanto, cuidando-se de lesões corpo-
rais praticadas contra irmão, a conduta já se encontra devidamente subsumida 
ao tipo penal tratado, o qual não exige que a lesão seja contra familiar e também 
em contexto familiar, sendo suficiente a configuração da primeira elementar. De 
acordo com a doutrina, nesses casos, é "dispensável a coabitação entre o autor e 
a vítima, bastando existir a referida relação parental. Assim, se numa confrater-
nização de família, que há muito não se reunia, um irmão, vindo de Estado lon-
gínquo, agride o outro, ferindo-o na sua saúde física ou mental, terá praticado 
o crime de violência doméstica". RHC 50.026-PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, v.u., j. 3/8/2017, DJe 16/8/2017. 
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13 - Furto

A) Prova, tipificação e consumação

Palavra da da vítima como prova idônea
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta extrema relevân-
cia e alto valor probatório. Entender o contrário, de maneira a desacreditar a pa-
lavra do ofendido sem que, para tanto, haja alguma razoável justificativa, impli-
caria em assegurar a impunidade aos delinquentes. (TJ/SP – Apelação Criminal 
nº 0053260-22.2012.8.26.0050, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, 
j. 06/07/2013).

Apreensão do bem na posse do acusado faz com se  presuma a 
autoria
Furto qualificado – Apreensão da “res” em poder do acusado – inversão do ônus 
probatório. Estando a “res furtiva” em poder do acusado no momento da abor-
dagem, cabe a ele ofertar justificativa plausível para a posse dos bens. (TJ/SP, AC, 
14ª Câmara , D.J. 17/02/2011, Rel. Wilson Barreira).

O sinal de TV a cabo pode ser equiparado à energia  elétrica para 
fins de configuração do furto
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE 
SINAL DE TELEVISÃO A CABO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EQUIPARAÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA. POS-
SIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há na impetração a cópia da de-
núncia ofertada contra os recorrentes, documentação indispensável para análise 
da alegada atipicidade da conduta que lhes foi atribuída. 2. O rito do habeas cor-
pus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demons-
trar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a preten-
são aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo pa-
ciente. 3. Assim não fosse, tomando-se por base apenas os fatos relatados na ini-
cial do mandamus impetrado na origem e no aresto objurgado, não se constata 
qualquer ilegalidade passível de ser remediada por este Sodalício, pois o sinal de 
TV a cabo pode ser equiparado à energia elétrica para fins de incidência do arti-
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go 155, § 3º, do Código Penal. Doutrina. Precedentes. 4. Recurso improvido. (STJ. 
RHC 030847/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 20/08/2013, DJE 04/09/2013)

Não caracteriza crime impossível a existência de sistema de 
 vigilância no estabelecimento comercial
Tentativa de furto. (...) O pleito de absolvição fundado em que o sistema de vigi-
lância do estabelecimento comercial tornou impossível a subtração da coisa não 
pode vingar. A paciente e seu comparsa deixaram o local do crime, somente sen-
do presos após perseguição, restando, assim, caracterizada a tentativa de furto. 
Poderiam, em tese, lograr êxito no intento delituoso. Daí que o meio para a con-
secução do crime não era absolutamente ineficaz. (STF. HC 95.613, Rel. Min. 
Eros Grau, j. 11-11-2008, 2ª T, DJE de 14-8-2009.)

Na hipótese em que o sistema de vigilância não inviabiliza, mas apenas dificulta 
a consumação do crime de furto, não há que falar na incidência do instituto do 
crime impossível por ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17). (STF. HC 120.083, 
Rel. Min. Teori Zavascki, j. 3-6-2014, 2ª T, DJE de 6-8-2014.)

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência 
de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna im-
possível a configuração do crime de furto. (Súmula nº 567 do STJ)

Não aplicação do princípio da insignificância pelo valor do bem
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  APLICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. VA-
LOR DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  Além 
da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver  uma apli-
cação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se hou-
ve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social. 
2. Hipótese em que o valor dos bens subtraídos totaliza R$ 155,00, o que afas-
ta a mínima ofensividade da conduta. 3.  Não há como reconhecer a  irrelevân-
cia penal da conduta, por ausência  do  reduzido  grau  de reprovabilidade do 
comportamento do agente,  haja  vista  a  reincidência do agravante, que ostenta 
duas condenações  criminais  por furto, uma delas com trânsito em julgado ante-
rior à data dos fatos. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no AREsp 
905.030, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T, j. 28/06/2016, DJe 01/08/2016)
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Não aplicação do princípio da insignificância quando os bens 
sejam superiores ao valor de um décimo do salário  mínimo à 
época dos fatos
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICA-
BILIDADE. I - No caso, imputa-se ao paciente o furto de um botijão de gás de 
residência, cujo valor - R$ 80,00 (oitenta reais) - não pode ser considerado irri-
sório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época 
do fato (R$ 678,00). II - De outro lado, na linha da jurisprudência desta col. Cor-
te, ressalvado o meu entendimento pessoal, mostra-se também incompatível com 
o princípio da insignificância a conduta ora examinada, haja vista que o agra-
vante é reincidente. (Precedentes). Agravo Regimental desprovido. (STJ. AgRg no 
AREsp 651694/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, j. 07/05/2015, DJE 15/05/2015)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRIN-
CÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Consoante já as-
sentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser 
analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção 
mínima do Direito Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da condu-
ta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos se-
guintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência to-
tal de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do com-
portamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (conforme deci-
dido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 
19/4/2004). 3. A conduta perpetrada pelo réu - subtrair um relógio de parede, um 
botijão de gás e uma garrafa de refrigerante, avaliados em R$ 42,50 (aproxima-
damente 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos) - e, o fato de 
tratar-se de réu portador de maus antecedentes não se revelam como de escassa 
ofensividade social e penal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 
1361146/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/04/2015, DJE 07/05/2015)

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de furtos 
sucessivos 
Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor 
não avaliados. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do prin-
cípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 
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Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometi-
mento de delitos patrimoniais (reincidência específica). Ordem denegada. (STF. 
HC 118.040, Rel. Min.Gilmar Mendes, j. 24-10-2013, 2ª T, DJE de 8-10-2013)

O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo 
ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enqua-
dramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no 
âmbito da sociedade. In casu, o paciente foi condenado pela prática do crime de 
furto (art. 155, caput, do CP) por ter subtraído quatro galinhas caipiras, avalia-
das em R$ 40,00. As instâncias precedentes deixaram de aplicar o princípio da 
insignificância em razão de ser o paciente contumaz na prática do crime de fur-
to. Trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. 
Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção 
do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas cons-
ciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de con-
duta. O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não inte-
grarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico 
que induz ao tratamento penal benéfico. In casu, o paciente é conhecido — cons-
ta na denúncia — por “Fernando Gatuno”, alcunha sugestiva de que se dedica à 
prática de crimes contra o patrimônio; aliás, conforme comprovado por sua ex-
tensa ficha criminal, sendo certo que a quantidade de galinhas furtadas (quatro) 
é apta a indicar que o fim visado pode não ser somente o de saciar a fome à falta 
de outro meio para conseguir alimentos. (STF. HC 115.850 AgR, Rel. Min.Luiz 
Fux, j. 24-9-2013, 1ª T, DJE de 28-10-2013.)

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de  abordagem 
agressiva
Não tem pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é pratica-
do mediante abordagem de inopino e agressiva da vítima, ainda que sem carac-
terizar violência ou grave ameaça. (STF. HC 108.351, Rel. Min.Rosa Weber, j. 
15-5-2012, 1ª T, DJE de 5-6-2012.)

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de bem de 
inestimável valor sentimental
Furto de quadro denominado “disco de ouro”. Premiação conferida àqueles artis-
tas que tenham alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. 
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Valor sentimental inestimável. Alegada incidência do postulado da insignificân-
cia penal. Inaplicabilidade. (...) As circunstâncias peculiares do caso concreto in-
viabilizam a aplicação do postulado da insignificância à espécie. Paciente que in-
vadiu a residência de músico, donde subtraiu um quadro denominado “disco de 
ouro”, premiação a ele conferida por ter alcançado a marca de mais de cem mil 
discos vendidos no País. Embora a res subtraída não tenha sido avaliada, essa é 
dotada de valor sentimental inestimável para a vítima. Não se pode, tão somen-
te, avaliar a tipicidade da conduta praticada em vista do seu valor econômico, 
especialmente porque, no caso, o prejuízo suportado pela vítima, obviamente, é 
superior a qualquer quantia pecuniária. (STF. HC 107.615, Rel. Min.Dias Tof-
foli, j. 6-9-2011, 1ª T, DJE de 6-10-2011.)

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de furto 
de fios da rede de iluminação pública
Tentativa de furto qualificado de aproximadamente cinquenta metros de fio de 
cobre utilizados em rede elétrica. Alegação de incidência do princípio da insig-
nificância: inviabilidade. (...) Na espécie, embora o objeto da tentativa de furto 
qualificado tenha sido avaliado em R$ 150,00 reais, de pouco valor material, é 
certo, houve prejuízo para a vítima, que teve que reparar a rede elétrica danifi-
cada, e a interrupção do serviço de iluminação pública para os usuários da res-
pectiva localidade. (STF. HC 104.403, Rel. Min.Cármen Lúcia, j. 2-12-2010, 1ª 
T, DJE de 1º-2-2011)

Habeas corpus. 2. Furto de fios elétricos praticado mediante concurso de agentes. 
Condenação. 3. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Ausência 
de dois dos vetores considerados para a aplicação do princípio da bagatela: a au-
sência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da 
conduta. 5. A prática delituosa é altamente reprovável, pois afeta serviço essencial 
da sociedade. Os efeitos da interrupção do fornecimento de energia não podem 
ser quantificados apenas sob o prisma econômico, porque importam em outros 
danos aos usuários do serviço. 6. Personalidade do agente voltada ao cometimen-
to de delitos patrimoniais (reiteração delitiva). Precedentes do STF no sentido de 
afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou 
de habitualidade delitiva comprovada. 7. Furto em concurso de pessoas. Maior 
desvalor da conduta. Precedentes do STF. 8. Ordem denegada. (STF. HC 118361, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 25/02/2014, DJe 14-03-2014)
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Não aplicação do princípio da insignificância no caso de  concurso 
de pessoas
Paciente denunciado pelo furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP). Princípio 
da insignificância. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta do agente. Re-
primenda que não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Ordem denegada. (STF. HC 112.103, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21-8-
2012, 2ª T, DJE de 21-10-2013.)

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de abuso 
de confiança
Não tem relevância o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado 
mediante abuso de confiança, causando não somente dano patrimonial, mas igual-
mente violação da privacidade e da intimidade da vítima. (STF. RHC 115.043, 
Rel. Min.  Rosa Weber, j. 21-5-2013, 1ª T, DJE de 5-6-2013.)

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de 
 qualificadora rompimento de obstáculo
Alegação de incidência do princípio da insignificância: inviabilidade. (...) No caso 
dos autos, em que o delito foi praticado com rompimento de obstáculo e em con-
curso com menor, percebe-se o descomprometimento do paciente com os valores 
tutelados pelo direito. (STF. HC 103.359, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18-5-2010, 
1ª T, DJE de 6-8-2010.)

Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificân-
cia. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo. Ordem 
denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da 
insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensivida-
de da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) re-
duzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade 
da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a 
destruição de obstáculo (arrombamento da janela da casa da vítima) -, demons-
tram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade 
da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insig-
nificância. Ordem denegada. (STF. HC 110840, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª 
T, j. 22/05/2012, DJe 08-08-2012)
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Não aplicação do princípio da insignificância no caso de 
 reincidência
A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de ade-
quação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, 
para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmen-
te valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verifi-
car a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevan-
te do bem jurídico tutelado. O princípio da insignificância reduz o âmbito 
de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico 
o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado 
pela norma penal. Para a incidência do princípio da insignificância, devem 
ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato — 
tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de peri-
culosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do compor-
tamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. No caso dos autos, 
em que o delito foi praticado com a invasão do domicílio da vítima, não é 
de se desconhecer o alto grau de reprovabilidade do comportamento do pa-
ciente. A reincidência, apesar de tratar-se de critério subjetivo, remete a cri-
tério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da 
insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e ju-
risprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apre-
senta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada ma-
terialmente típica. (STF. HC 97.772, Rel. Min.Cármen Lúcia, j. 3-11-2009, 
1ª T, DJE de 20-11-2009.)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIG-
NIFICÂNCIA. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. A pertinência do 
princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, 
considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros as-
pectos relevantes da conduta imputada. A existência de registros criminais 
pretéritos contra o paciente obsta o reconhecimento do princípio da insignifi-
cância, consoante jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta Su-
prema Corte (v.g.: HC 109.739/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2012; 
HC 110.951, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 108.696 rel. Min. 
Dias Toffoli, DJe 20.10.2011; e HC 107.674, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 
14.9.2011). Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. Ordem 
denegada. (STF. HC 103506, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T, j. 12/06/2012, 
DJe 26-06-2012)
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Não aplicação do princípio da insignificância no caso de furto 
do instrumento de trabalho por agente que responde a outros 
processos por crimes patrimoniais
Informativo nº 534 do STJ: Não se aplica o princípio da insignificância ao furto 
de uma máquina de cortar cerâmica avaliada em R$ 130 que a vítima utilizava 
usualmente para exercer seu trabalho e que foi recuperada somente alguns dias 
depois da consumação do crime praticado por agente que responde a vários pro-
cessos por delitos contra o patrimônio. A doutrina e a jurisprudência do STF e do 
STJ admitem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância como 
critério para a verificação judicial da relevância penal da conduta humana sob 
julgamento. Para empreender essa tarefa, importa avaliar empiricamente o valor 
do bem ou dos bens furtados, a situação econômica da vítima, as circunstâncias 
em que o crime foi perpetrado e a personalidade e as condições pessoais do agen-
te, notadamente se demonstra fazer da subtração de coisas alheias um meio ou 
estilo de vida, com sucessivas ocorrências (reincidente ou não). Se, do ponto de 
vista da mera dogmática penal, estes últimos fatos não poderiam ser considera-
dos como óbice ao reconhecimento da insignificância penal – por aparentemente 
sinalizar a prevalência do direito penal do autor e não do fato –, não deve o juiz, 
na avaliação da conduta formalmente correspondente a um tipo penal, ignorar 
o contexto que singulariza a conduta como integrante de uma série de outras de 
igual natureza, as quais, se não servem para caracterizar a continuidade delitiva, 
bem evidenciam o comportamento humano avesso à norma penal e ao convívio 
respeitoso e harmônico que se espera de todo componente de uma comunhão so-
cial. Assim, por razões derivadas predominantemente de política criminal, não 
se deve admitir a incidência do princípio da bagatela em casos nos quais o agen-
te é contumaz autor de crimes contra o patrimônio, ressalvadas, vale registrar, 
as hipóteses em que a inexpressividade da conduta ou do resultado é tão grande 
que, a despeito da existência de maus antecedentes, não se justifica a utilização 
do aparato repressivo do Estado para punir o comportamento formalmente tipi-
ficado como crime. De fato, a conduta perpetrada pelo paciente – subtração de 
uma máquina de cortar cerâmica avaliada em R$ 130 – não se revela de escassa 
ofensividade penal e social. Além disso, o fato de o paciente ostentar, na certidão 
de antecedentes criminais, inúmeros processos em curso por delitos contra o patri-
mônio, a denotar sua habitualidade criminosa, é altamente censurável a conduta 
do agente, porquanto, o maquinário subtraído era usualmente utilizado pela ví-
tima para exercer seu trabalho. Não se pode considerar, também, como inexpres-
siva a lesão jurídica provocada, visto o valor da ferramenta de trabalho subtra-
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ída e a sua recuperação pela vítima tão somente após alguns dias da consuma-
ção do delito. HC 241.713-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10/12/2013.

Não aplicação da insignificância no caso de continuidade delitiva 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNI-
FICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os 
seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de pericu-
losidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) 
lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, 
para a incidência do referido instituto. 2. No caso, além de o valor dos bens sub-
traídos não ser irrisório - R$ 312,00 (trezentos e doze reais) -, a prática reiterada 
do mesmo crime, em continuidade delitiva, denota maior grau de reprovabilidade 
no comportamento do agente, inviabilizando a aplicação do princípio da insigni-
ficância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 
653257/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ªT, j. 30/06/2015, DJE 04/08/2015)

Consumação com mera inversão da posse (desnecessidade da 
posse mansa e pacífica)
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a con-
sumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade 
ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retoma-
do, em seguida, pela perseguição imediata. (STF. HC 92.922, Rel. p/ o ac. Min. 
Cármen Lúcia, j. 19-5-2009, 1ª T, DJE de 12-3-2010.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PRE-
VISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA 
CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/
SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDI-
BILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO 
STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito 
do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consoli-
dou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera 
consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha 



Teses Criminais para o Ministério Público

212

a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato 
seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema en-
contra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a 
tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-
-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espa-
ço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa 
e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença 
que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ. REsp 
1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 14/10/2015, DJE 29/10/2015)

B) Furto privilegiado, qualificado e pena

Coisa com valor superior ao salário mínimo na época não 
 caracteriza pequeno valor para fins de furto privilegiado
Furto. Pedido de reconhecimento de furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP): im-
possibilidade. Não preenchimento do requisito segundo o qual a coisa subtraída 
tem de ser de pequeno valor. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o CP 
exige como segundo requisito que a coisa objeto do furto seja de pequeno valor. Na 
espécie vertente, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 500,00, valor superior 
ao salário mínimo vigente à época do fato, R$ 350,00 (Lei 11.321/2006). (STF. 
RHC 111.138, Rel. Min.Cármen Lúcia, j. 13-12-2011, 1ª T, DJE de 13-2-2012.)

A qualificadora do rompimento de obstáculo se aplica  inclusive 
quando a violência empregada for contra a  própria coisa furtada
Configura o furto qualificado a violência contra coisa, considerado veículo, visan-
do adentrar no recinto para retirada de bens que nele se encontravam. (STF. HC 
98.606, Rel. Min.Marco Aurélio, j. 4-5-2010, 1ª T, DJE de 28-5-2010.)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 
155, § 4º, I, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO 
PARA SUBTRAÇÃO DO PRÓPRIO VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA QUA-
LIFICADORA. 2. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR BARREIRA INDISPEN-
SÁVEL À SUBTRAÇÃO DA COISA. IRRELEVÂNCIA DO OBJETO EFETIVA-
MENTE FURTADO. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMEN-
TO. 1. Não é possível deixar de reconhecer a prática de furto qualificado apenas 
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e simplesmente por se ter avariado o próprio bem subtraído, pois referida circuns-
tância não tem o condão de desconfigurar o efetivo rompimento de obstáculo. Não 
há dúvidas de que as portas, os vidros e o alarme do carro visam exatamente im-
pedir ou pelo menos dificultar sua subtração e dos bens que estão no seu interior, 
sendo ainda inquestionável a necessidade de transposição desta barreira para que 
se furte tanto o carro quanto os objetos do seu interior. 2. A conduta em ambos os 
casos é a mesma, consiste em romper obstáculo como meio necessário para subtrair 
coisa alheia móvel, o que denota sua maior reprovabilidade, ante a utilização de 
meios excepcionais para superar os obstáculos defensivos da propriedade. Dessa 
forma, é indiferente para configurar referida qualificadora analisar qual o bem 
subtraído. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp 1395838/SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T, j. 20/05/2014, DJE 28/05/2014)

O rompimento de vidro de veículo para furtar objetos do  interior 
configura a qualificadora do rompimento de  obstáculo 
A destruição ou avaria de automóvel para a subtração de objeto que se encontra 
em seu interior faz incidir a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 
do CP. O rompimento de obstáculo para alcançar a res furtiva leva a uma maior 
reprovabilidade da conduta. (STF. HC 95.351, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, 
j. 21-10-2008, 1ª T, DJE de 7-11-2008.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 
FURTO QUALIFICADO. VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDA-
DE. CONCURSO DE AGENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBA-
TÓRIA. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS E PROCESSOS EM TRÂMITE 
PARA ELEVAR A PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA 444 
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RES-
TRITIVA DE DIREITOS. PERMANÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. (...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do EREsp n. 1.079.847/SP, firmou a orientação de que "a subtração 
de objetos localizados no interior de veículo automotor, mediante o rompimento 
ou destruição do vidro do automóvel, qualifica o furto" (Relator o Ministro Jorge 
Mussi, DJe, 5.9.2013). (...) (STJ. HC 182279/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T, 
j. 09/06/2015,DJE 19/06/2015)

Informativo nº 532 do STJ: A subtração de objeto localizado no interior de veícu-
lo automotor mediante o rompimento do vidro qualifica o furto (art. 155, § 4º, I, 
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do CP). Precedente citado: EREsp 1.079.847-SP, Terceira Seção, Dje de 5/9/2013. 
AgRg no REsp 1.364.606- DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ªT, j. 22/10/2013.

Possibilidade de nomeação de peritos, na falta de peritos  oficiais, 
para realização de perícia para verificar a  qualificadora do 
 rompimento de obstáculo
Informativo nº 532 do STJ: Verificada a falta de peritos oficiais na comarca, 
é válido o laudo pericial que reconheça a qualificadora do furto referente ao 
rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) elaborado por duas pessoas 
idôneas e portadoras de diploma de curso superior, ainda que sejam policiais. 
A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP está condi-
cionada à comprovação do rompimento de obstáculo por laudo pericial, salvo 
em caso de desaparecimento dos vestígios, quando a prova testemunhal poderá 
lhe suprir a falta. Na ausência de peritos oficiais na comarca, é possível que se 
nomeie duas pessoas para realizar o exame, como autoriza o art. 159, § 1º, do 
CPP. O referido preceito, aliás, não impõe nenhuma restrição ao fato de o exa-
me ser realizado por policiais. (STJ. REsp 1.416.392-RS, Rel. Min. Moura Ri-
beiro, j. 19/11/2013).

O uso de qualquer instrumento utilizados para abrir  fechaduras 
configura a qualificadora da chave falsa
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o conceito de chave falsa 
abrange a chave “mixa” e todo e qualquer instrumento ou dispositivo emprega-
do para abertura de fechaduras. (STF. HC 106.095, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
j. 3-5-2011, 1ª T, DJE de 19-5-2011)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. FUR-
TO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE 
CHAVE FALSA. (...) 2. No que se refere ao furto qualificado pelo emprego de 
chave falsa, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de "o 
conceito de chave falsa abrange todo o instrumento, com ou sem forma de cha-
ve, utilizado como dispositivo para abrir fechadura, incluindo mixas" (HC n. 
101.495/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/8/2008). 
Entendendo o Tribunal de origem que o crime foi cometido com o uso de cha-
ve mixa, impossível o afastamento da qualificadora. (...) 7. Habeas corpus não 
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conhecido. (STJ. HC 200126/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T, j. 28/04/2015, 
DJE 18/05/2015)

Posssibilidade de suprir a ausência de exame pericial no caso de 
crime de furto qualificado pela escalada
Informativo nº 529 do STJ: Ainda que não tenha sido realizado exame de 
corpo de delito, pode ser reconhecida a presença da qualificadora de esca-
lada do crime de furto (art. 155, § 4º, II, do CP) na hipótese em que a dinâ-
mica delitiva tenha sido registrada por meio de sistema de monitoramento 
com câmeras de segurança e a materialidade do crime qualificado possa ser 
comprovada por meio das filmagens e também por fotos e testemunhos. De 
fato, nas infrações que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo 
de delito, nos termos do que disciplina o art. 158 do CPP, o qual somente 
pode ser suprido pela prova testemunhal quando aqueles houverem desapa-
recido. Contudo, estando devidamente demonstrada a existência de provas 
referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de filma-
gem, fotos e testemunhos, mostra-se temerário desconsiderar o arcabouço 
probatório ante a ausência de laudo pericial da escalada, o qual certamen-
te apenas confirmaria as provas já existentes. Note-se que prevalece igual-
mente no STJ o entendimento de que não se deve reconhecer uma nulidade 
sem a efetiva demonstração do prejuízo, pois a forma não deve preponde-
rar sobre a essência no processo penal. Ademais, importante ponderar que 
não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, descon-
siderando elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados, os 
quais, na maioria das vezes, podem revelar de forma fiel a dinâmica deli-
tiva e as circunstâncias do crime praticado. (STJ. REsp 1.392.386-RS, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T, j. 3/9/2013).

A qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo pode 
ser provada por testemunhas quando a infração não  deixar  vestígios
Tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo. Desclassifica-
ção para furto simples tentado. Ausência de destruição ou rompimento efe-
tivo do obstáculo. Desnecessidade. Doutrina. Não realização de perícia téc-
nica para atestar a materialidade do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do 
CP. Obstáculo não destruído por circunstâncias alheias à vontade do agen-
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te. Ausência de vestígios. Inviabilidade do exame de corpo de delito. Exis-
tência de prova. Testemunha apta a comprovar a materialidade do delito. 
Ordem denegada. (STF. HC 102.856, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 6-5-2014, 
2ª T, DJE de 21-5-2014.)

Há compatibilidade entre o furto qualificado e a causa de  aumento 
do repouso noturno
Informativo 851 do STF: 2ª Turma. Furto qualificado e causa de aumento de 
pena - 2 É legítima a incidência da causa de aumento de pena por crime co-
metido durante o repouso noturno (CP/1940, art. 155, § 1º) no caso de fur-
to praticado na forma qualificada (CP/1940, art. 155, § 4º). Com base nesse 
entendimento, a Segunda Turma, em conclusão, denegou a ordem em “habe-
as corpus” — v. Informativo 824. Destacou que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade das causas privilegiadas de 
furto (CP/1940, art. 155, § 2º) com a sua modalidade qualificada. Além dis-
so, sustentou que a inserção pelo legislador do dispositivo da majorante antes 
das qualificadoras não inviabilizaria a aplicação da majorante do repouso 
noturno à forma qualificada de furto. Acrescentou que, de acordo com a aná-
lise dos tipos penais, a única estrutura permanente e inatingível diz respeito 
ao “caput”, representativo da figura básica do delito. Ademais, ressaltou que 
se deve interpretar cada um dos parágrafos constantes do tipo de acordo com 
a sua natureza jurídica, jamais pela sua singela posição ocupada topografi-
camente. HC 130952/MG, rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.12.2016.

Informativo nº 554 do STJ: A causa de aumento de pena prevista no § 1° do 
art. 155 do CP – que se refere à prática do crime durante o repouso notur-
no – é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada 
(§ 4°) do delito de furto. Isso porque esse entendimento está em consonância, 
mutatis mutandis, com a posição firmada pelo STJ no julgamento do Recur-
so Especial Repetitivo 1.193.194-MG, no qual se afigurou possível o reconhe-
cimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto 
qualificado (art. 155, § 4º, do CP), máxime se presentes os requisitos. Dessar-
te, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se apli-
car o § 2° do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1° do referido artigo, que, 
a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4° do dis-
positivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1° do art. 155 do CP refere-se à 
causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o 
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que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com 
arrimo no método trifásico. Cabe registrar que não se desconhece o entendi-
mento da Quinta Turma do STJ segundo o qual somente será cabível aplica-
ção da mencionada causa de aumento quando o crime for perpetrado na sua 
forma simples (caput do art. 155). Todavia, o fato é que, após o entendimen-
to exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425-RS, no qual se eviden-
ciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2°) no furto qualificado, não 
há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito come-
tido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a for-
ma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais 
se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição 
(§ 2º), também não se considera essa ordem para imposição da causa de au-
mento (§ 1º). HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 
4/12/2014, DJe 17/12/2014.

Não há continuidade delitiva entre furto e roubo por serem  crimes 
de espécies diferentes
Não é admissível continuidade delitiva entre roubo e furto. Firmou o STF, em ses-
são plenária de 21-5-1980, no RE criminal 91.317 (RTJ 98/357), que não se con-
figura crime continuado, quando há roubo e furto, porque esses delitos, embora 
da mesma natureza, não são, entretanto, da mesma espécie. (STF. HC 70.360, rel. 
min. Néri da Silveira, j. 17-8-1993, 2ª T, DJ de 3-6-1994.)

Caracteriza concurso formal a conduta única com lesão a 
 patrimônios de vítimas diversas e não crime único
A jurisprudência deste STF é firme no sentido de configurar-se concurso formal 
a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diver-
sas, e não crime único (...). (STF. HC 91.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11-9-
2007, 1ª T, DJE de 28-9-2007.)

Inadmissibilidadede aplicar, ao furto qualificado pelo  concurso 
de agentes, a majorante correspondente do roubo
É inadmisível aplicar, ao furto qualificado pelo concurso de agentes, a majorante 
do roubo. (Súmula nº 442 do STJ)
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14 - Roubo e latrocínio

A) Prova, tipificação e consumação

Importância do depoimento da vítima 
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de 
agentes (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, todos do CP). Condenação. (...)5. 
Presença de elementos seguros para manter a condenação do recorrente: pri-
são em flagrante; depoimentos dos policiais e das vítimas e reconhecimento 
do réu ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. 6. Ausência de cons-
trangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (STF. RHC 119439, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 25/02/2014, DJe 04-09-2014)

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo 
majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Ale-
gação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhi-
das em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão 
em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordiná-
rio ao qual se nega provimento. (STF. RHC 118086, Rel. Min. Gilmar Men-
des, 2ª T, j. 03/12/2013)

ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS 
PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima repre-
senta viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com 
apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. (TJ/
SP. Apelação 0012427-51.2011.8.26.0161, 15ª Câmara de Direito Criminal, 
Rel. Des. J. Martins, j. 14/03/2013, Publicação 08/04/2013)

Vítima sem bens de valor em seu poder não caracteriza  crime 
impossível
A inexistência de objeto de valor em poder da vítima não descaracteriza a figu-
ra típica prevista no art. 157 do CP, porquanto o roubo é modalidade de crime 
complexo, cuja primeira ação — a violência ou grave ameaça — constitui início 
de execução. (STF. HC 78.700, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 16-3-1998, 1ª T, DJ de 
14-5-1999.)
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Princípio da insignificância não é aplicável
A Segunda Turma desta Corte afirmou entendimento no sentido de ser “inapli-
cável o princípio da insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP), por se tratar 
de crime complexo, no qual o tipo penal tem como elemento constitutivo o fato de 
que a subtração de coisa móvel alheia ocorra “mediante grave ameaça ou violên-
cia à pessoa”, a demonstrar que visa proteger não só o patrimônio, mas também 
a integridade pessoal” (STF. AI 557.972 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 31-3-
2006). (STF. HC 95.174, Rel. Min. Eros Grau, j. 9-12-2008, 2ª T, DJE de 20-3-2009.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFI-
CADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É invi-
ável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados 
com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada 
do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 
(STF. RHC 106360, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T, j. 18/09/2012, DJe 03-10-2012)

“Princípio da insignificância: não pode ser aplicado no contexto do roubo. Tra-
ta-se de crime complexo, que protege outros bens além do patrimônio, de forma 
que a violência ou a grave ameaça não poder ser consideradas de menor relevân-
cia, configuradora do delito de bagatela.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Códi-
go Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: RT, 2009, p.735).

Impossibilidade de “roubo de uso” (conduta tipificada como 
roubo)
Informativo nº 539 do STJ: É típica a conduta denominada “roubo de uso”. De 
início, cabe esclarecer que o crime de roubo (art. 157 do CP) é um delito complexo 
que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como a integridade física e a 
liberdade do indivíduo. Importa assinalar, também, que o ânimo de apossamen-
to – elementar do crime de roubo – não implica, tão somente, o aspecto de defini-
tividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenho-
rar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, de entre-
gar para outrem ou apenas de utilizá-lo por determinado período. Se assim não 
fosse, todos os acusados de delito de roubo, após a prisão, poderiam afirmar que 
não pretendiam ter a posse definitiva dos bens subtraídos para tornar a conduta 
atípica. Ressalte-se, ainda, que o STF e o STJ, no que se refere à consumação do 
crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amo-
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tio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que 
o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica 
ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia 
da esfera de vigilância da vítima. Ademais, a grave ameaça ou a violência 
empregada para a realização do ato criminoso não se compatibilizam com 
a intenção de restituição, razão pela qual não é possível reconhecer a ati-
picidade do delito “roubo de uso”. REsp 1.323.275-GO, Rel. Min. Laurita 
Vaz, 5ª T, j. 24/4/2014.

Consumação do crime com inversão da posse
É de se considerar consumado o roubo quando o agente, cessada a violência ou 
a grave ameaça, inverte a posse da coisa subtraída. Desnecessário que o bem 
objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. O simples fato de a ví-
tima comunicar imediatamente o ocorrido à polícia, com a respectiva captura 
do acusado nas proximidades do local do crime, não descaracteriza a consu-
mação do delito. (STF. HC 95.998, Rel. Min. Ayres Britto, j. 12-5-2009, 1ª T, 
DJE de 12-6-2009)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CON-
TROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PA-
CÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Re-
curso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c 
o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime 
de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou 
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata 
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e 
pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do 
Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento 
em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou 
grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindí-
vel que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudên-
cia do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia pro-
vido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da 
posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional 
fixados na sentença. (STJ. REsp 1499050, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª 
Seção, j. 14/10/2015,DJE 09/11/2015)
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B) Roubo majorado

Não necessidade da apreensão da arma para majorar a pena
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no 
roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a pró-
pria natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A 
qualificadora do art. 157, § 2º, I, do CP pode ser evidenciada por qualquer meio 
de prova, em especial pela palavra da vítima — reduzida à impossibilidade de re-
sistência pelo agente — ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acu-
sado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma em-
pregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos ter-
mos do art. 156 do CPP. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de dispa-
rar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produ-
zir lesões graves. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo pratica-
do com arma de brinquedo. (STF. HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
j. 19-2-2009, DJE de 5-6-2009.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. ROU-
BO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, § 2.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE. COM-
PROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA POR OUTROS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS. 1. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões 
consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus pró-
prios fundamentos. 2. É prescindível a apreensão e a perícia na arma de fogo para 
a configuração da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, 
do Código Penal, tendo em vista a possibilidade de se comprovar a potencialida-
de lesiva da arma de fogo por outros meios probatórios. Precedentes. 3. Agravo 
regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1081205/ RS agravo regimental no 
recurso especial 2008/0179899-7,  Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, j.  26/05/2009, 
DJe 15/06/2009)  

Cabe à Defesa o ônus de provar que a arma usada é  desprovida 
de lesividade
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTEN-
CIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. 
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATES-
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TAR O EFETIVO EMPREGO DO REVÓLVER. LESIVIDADE QUE INTE-
GRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARMAMENTO. PROVA EM SENTIDO 
CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. 
MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO INCISO I DO 
§ 2º DO ART. 157 DO CP. PRECEDENTES. 1. Consoante entendimento fir-
mado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da 
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código 
Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de 
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes ou-
tros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática de-
litiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria nature-
za da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal 
evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Exigir a apreensão e a perícia no 
revólver comprovadamente empregado no roubo teria como resultado prático 
estimular os criminosos a desaparecer com o armamento, de modo que a alu-
dida majorante dificilmente teria aplicação. (...) (STJ. HC 314292, Rel. Min. 
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T, 
j. 06/08/2015, DJE 25/08/2015)  

Concurso de agentes com criança ou adolescente não  afasta a 
majorante
Roubo majorado pelo concurso de agentes. (...) O fato de o crime ter sido come-
tido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão 
de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento 
prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP. (STF. HC 110.425, Rel. Min. Dias 
Toffoli, j. 5-6-2012, 1ª T, DJE de 8-8-2012.)

C) Pena e regime prisional

Regime fechado quando há uso de arma de fogo
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (...). O emprego de arma de fogo, 
circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, 
constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo 
na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. (STF. HC 124.663 
AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18-11-2014, 1ª T, DJE de 11-12-2014.)
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EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MOTIVO CONCRETO E SUFICIENTE 
PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA, DIVERSA DA UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE 
NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO STF E 
440 DO STJ (STJ – HC 291.220/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 
08/05/2014, DJe 14/05/2014; no mesmo sentido: STJ – HC 293.512/SP, 5ª Tur-
ma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 18/06/2014, DJe 01/07/2014; STJ – 
HC 294.803/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Newton Trisotto (Des. Convocado do TJ/
SC), j. em 18/09/2014, DJe 26/09/2014; STF – HC 123.110,AgR, 1ª Turma, Rel.  
Min. Roberto Barroso, j. em 19/08/2014, DJe-178, Public 15-09-2014; STJ – HC 
278.175/SP, 6º Turma, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz, j. em 05/06/2014,DJe 
10/06/2014; STJ – HC 291.782/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 
j. em 27/05/2014, DJe 04/06/2014).

PENA - Regime - Fixação - Roubo qualificado - Manutenção do regime prisional 
fechado - Quantidade de pena e gravidade da conduta - Cabimento - Rigor im-
posto, necessário à prevenção e à repressão da criminalidade, posto cuidar-se de 
crime em concurso de agentes armados - Precedentes - Recursos do réu improvido 
e dos corréus provido. (TJ/SP - Ap. Criminal nº 993.08.020.198-6, 16ª Câmara de 
Direito Criminal - Rel. Des. Otávio Augusto de Almeida Toledo, j. 26.01.2010).

Possibilidade de estabelecimento de regime prisional mais  gravoso 
em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
Informativo nº 548 do STJ: Ainda que consideradas favoráveis as circunstâncias 
judiciais (art. 59 do CP), é admissível a fixação do regime prisional fechado aos 
não reincidentes condenados por roubo a pena superior a quatro anos e inferior 
a oito anos se constatada a gravidade concreta da conduta delituosa, aferível, 
principalmente, pelo uso de arma de fogo. Precedentes citados: HC 274.908-SP, 
Quinta Turma, DJe 2/9/2014; HC 293.512-SP, Quinta Turma, DJe 1º/7/2014; e 
HC 262.939-SP, Sexta Turma, DJe 25/4/2014. HC 294.803-SP, Rel. Min. New-
ton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), j. 18/9/2014.

Reconhecimento de concurso formal quando houver  vítimas, 
mesmo que da mesma família, e patrimônios distintos
(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO PRATICADO CONTRA DIFERENTES VÍ-
TIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS LESADOS. CONFIGURAÇÃO DE CON-
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CURSO FORMAL E NÃO CRIME ÚNICO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA 
DE VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AS VÍTIMAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFI-
CA. DESPROVIMENTO. 1. Esta Corte tem o pacífico entendimento de que há 
concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo 
é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas. 2. O fato de as ví-
timas pertencerem a uma mesma família não faz comuns os bens lesados. 3. Na 
hipótese, num mesmo arroubo delitivo, a subtração acometeu bens de duas víti-
mas (pai e filho), circunstância que, por si só, autoriza a identificação de mais de 
um fato delituoso, os quais devem ser considerados em concurso formal. 4. Agra-
vo Regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp: 984371 RS 2007/0210263-2, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/11/2008, 5ª T, DJe 19/12/2008)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C OS 
ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 
ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO 
ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo con-
texto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do 
Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra 
vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria de crime úni-
co. Writ denegado. (STJ. HC 148447 MG 2009/0186385-6, Rel. Min. Felix Fis-
cher, j.  02/03/2010, 5ª T, DJe 26/04/2010).

Premeditação do agente (culpabilidade) e valor roubado 
( consequências) justificam o aumento da pena base 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 
157, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE PREQUESTIONA-
MENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N.º 282 DA SUPRE-
MA CORTE E 211 DESTA CORTE SUPERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. FI-
XAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFI-
CIENTE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. PRO-
PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO AUMENTO. AGRAVO REGI-
MENTAL DESPROVIDO. (...). 2. Na hipótese dos autos, não merece censura o 
julgado, quanto à majoração da pena-base em face da maior culpabilidade do 
Agravante, evidenciada pela natureza premeditada da prática delituosa. Ainda, 
o elevado montante objeto do roubo - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que da-
ria, atualmente, pouco mais de 82 (oitenta e duas) vezes o valor do salário mí-
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nimo - é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, a título de con-
sequências do delito. 3. Acrescente-se que o legislador não delimitou parâmetros 
para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao pruden-
te arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento 
motivado, o que ocorreu na hipótese. 4. À míngua de argumentos novos e idône-
os para infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume. 5. 
Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 288922, Rel. Min. Laurita 
Vaz, 5ª T, j. 18/06/2014, DJE 01/08/2014)

D) Latrocínio

Ocorrência de concurso formal impróprio no crime de  latrocínio 
quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, 
provoca mais de uma morte
SUBTRAÇÃO DE UM ÚNICO PATRIMÔNIO E MORTE DE DUAS VÍTIMAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DELITO 
COMPLEXO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E À VIDA. EXISTÊNCIA DE 
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 
1. Pacificou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimen-
to de que há concurso formal impróprio no latrocínio quando ocorre uma única 
subtração e mais de um resultado morte, uma vez que se trata de delito comple-
xo, cujos bens jurídicos tutelados são o patrimônio e a vida. 2. No caso dos au-
tos, as instâncias de origem consignaram que embora tenha sido subtraída uma 
caminhonete, os acusados teriam efetuado vários disparos contra as vítimas, le-
vando-as à óbito, o que impede o reconhecimento de crime único, consoante os 
precedentes deste Sodalício. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 336680/
PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 17/11/2015, DJE 26/11/2015)  

Roubo não é absorvido pelo latrocínio no caso de crimes  praticados 
contra vítimas diferentes
Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais gra-
ve) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem 
praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execu-
ção na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único 
quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, de-
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vendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na es-
pécie. (STF. HC 115.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 5-11-2013, 2ª T, 
DJE de 21-11-2013.)

Em roubo armado,  todos os agentes respondem por  latrocínio 
quando há resultado morte
É jurisprudência assente desta Corte que “o coautor que participa de roubo ar-
mado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo 
comparsa” (HC 74.861/SP). Não pode, porém, ser imputado o resultado mor-
te ao coautor quando há rompimento do nexo causal entre a conduta dele e a 
de seu comparsa, como quando o coautor é preso pela polícia antes da realiza-
ção do disparo do tiro fatal pelo comparsa e ainda em local diverso da práti-
ca do roubo. (STF. HC 109.151, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12-6-2012, 1ª T, DJE 
de 23-8-2012) 

Desnecessidade de ocorrência de lesões corporais para a 
 caracterização do crime de latrocínio tentado
Informativo nº 521 do STJ: O reconhecimento da existência de irregularidades 
no laudo pericial que atesta a natureza das lesões sofridas pela vítima de ten-
tativa de latrocínio (157, § 3º, parte final, do CP) não resulta na desclassifica-
ção da conduta para alguma das outras modalidades de roubo prevista no art. 
157 do CP. Isso porque, para a configuração daquele delito, é irrelevante se a ví-
tima sofreu lesões corporais. Efetivamente, a figura típica do latrocínio se con-
substancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial 
é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são 
decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou 
culpa. Desse modo, embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca 
de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas 
não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latro-
cínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte 
somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por essa ra-
zão, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio 
tentado se caracteriza independentemente de eventuais lesões sofridas pela ví-
tima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio 
de matá-la. (STJ. HC 201.175-MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T, j. 23/4/2013).
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Possibilidade de agravamento da pena do autor direto do  resultado 
morte, em relação ao coautor do mesmo crime
"HABEAS CORPUS" - PACIENTE CONDENADO COMO AUTOR DO CRIME 
DE LATROCINIO - PUNIÇÃO PENAL MAIS GRAVE QUE A IMPOSTA AO 
CO-AUTOR - LEGITIMIDADE - SENTIDO DO ART. 29, "CAPUT", "IN FINE", 
DO CP - RÉU TECNICAMENTE PRIMARIO - POSSIBILIDADE DE IMPO-
SIÇÃO DA PENA EM GRAU SUPERIOR AO MINIMO - EXACERBAÇÃO PE-
NAL MOTIVADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDI-
DO INDEFERIDO. - A norma consubstanciada no art. 29 do CP, que contem 
atenuações ao princípio da unidade do crime, não impede que o magistrado, ao 
proferir a sentença penal condenatória, imponha penas desiguais ao autor e ao 
co-autor da pratica delituosa. A possibilidade jurídica desse tratamento penal di-
ferenciado justifica-se, quer em face do próprio princípio constitucional da indivi-
dualização das penas, quer em função da cláusula legal que, inscrita no art. 29, 
"caput", "in fine", do CP, destina-se a "minorar os excessos da equiparação global 
dos co-autores" (PAULO JOSE DA COSTA JUNIOR). Justifica-se, desse modo, a 
imposição de condenação penal, em niveis objetivamente mais graves, ao autor 
do delito de latrocinio. - O réu, ainda que tecnicamente primario, não tem direi-
to subjetivo a aplicação da pena em seu grau minimo. O magistrado sentencian-
te, tendo presentes os diversos fatores que concretizam as circunstancias judiciais 
a que se refere o art. 59 do CP, pode, em decisão plenamente motivada, exaspe-
rar a sanção penal imponivel. (STF. HC 70.022/RJ, Rel. Min. Celso de Melo, j.  
20/04/1993, DJE 14/05/1993)  
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15 - Extorsão e extorsão mediante sequestro

Ocorrência de concurso material entre roubo e extorsão  quando 
o agente, após roubar os bens da vítima, a  constrange a  entregar 
o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de 
sua conta corrente 
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CRIME ÚNICO.  INEXISTÊN-
CIA. CONDUTAS DIVERSAS, PRATICADAS EM CONCURSO MATERIAL.  
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DACONTINUIDADE DELITIVA.   
IMPOSSIBILIDADE.   CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES.1.  Segundo a 
jurisprudência desta Corte de Justiça, se durante o mesmo contexto fático, o  
agente,  mediante grave ameaça, subtrai coisa  móvel  da vítima e exige que 
ela forneça a senha do cartão do banco   para   a   realização  de  saques  em  
sua  conta  bancária, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concur-
so material. 2.  No caso, os agravantes, após subtraírem  os bens da vítima, res-
tringiram a sua liberdade, retendo-a no interior do seu automóvel juntamente  
com  a  sua  filha,  e a obrigaram a fornecer a senha do cartão  bancário, tudo 
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma  de  fogo e concurso de 
agentes, circunstâncias que demostram a existência  de  desígnios  autônomos  
e distintos, evidenciando-se o concurso material e não crime único. 3.  Ade-
mais, ambas as turmas da Egrégia Terceira Seção desta Corte Superior firma-
ram entendimento de que os crimes de roubo e extorsão, a despeito  de  serem  
da mesma natureza, são infrações de espécies diferentes,  razão  pela  qual  não  
há  como admitir a continuidade delitiva. 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STJ. AgRg no AREsp 745957/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª 
T, j. 19/11/2015, DJE 10/12/2015)

Impossibilidade de reconhecimento de continuidade  delitiva 
 entre roubo e extorsão 
Crimes de roubo e de extorsão. Ilícitos penais que não constituem “crimes da mes-
ma espécie”. Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, do 
nexo de continuidade delitiva. Legitimidade da aplicação da regra pertinente ao 
concurso material (quot crimina tot poenae). (STF. HC 71.174, Rel. Min. Celso 
de Mello, j. 11-10-1994, 1ª T, DJ de 1º-12-2006.)
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PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO MEDIANTE SE-
QUESTRO E ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO PELO 
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. (...) 2. As Turmas Cri-
minais deste Sodalício Superior adotam a teoria mista para o reconhecimento do 
crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, de modo que sua configu-
ração demanda o preenchimento dos requisitos objetivos contidos no dispositivo 
(mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) bem como do subjeti-
vo, qual seja, a existência da unidade de desígnios entre os delitos praticados. 3. 
Acertadamente as instâncias ordinárias reconheceram o concurso material dos 
crimes praticados (roubo qualificado e extorsão mediante sequestro), o que afas-
tou a tese defensiva do crime continuado pela inexistência dos requisitos objeti-
vos e subjetivos. 4. Impossível o reconhecimento do nexo de continuidade deliti-
va entre o roubo e a extorsão mediante sequestro, por serem ações delituosas não 
homogêneas e de desígnios independentes, revelando-se como clara pluralidade 
de condutas autonômas. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 240930/SP, 
Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T, j. 03/12/2015, DJE 01/02/2016)

Configura o crime de extorsão a exigência de pagamento em  troca 
da devolução do veículo furtado, sob a ameaça de  destruição do bem
Informativo 531 do STJ: Sexta Turma DIREITO PENAL. CARACTERIZAÇÃO 
DO CRIME DE EXTORSÃO. Pode configurar o crime de extorsão a exigência 
de pagamento em troca da devolução do veículo furtado, sob a ameaça de des-
truição do bem. De acordo com o art. 158 do CP, caracteriza o crime de extor-
são “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de 
obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que 
se faça ou deixar fazer alguma coisa”. A ameaça – promessa de causar um mal 
–, como meio de execução do crime de extorsão, deve sempre ser dirigida a uma 
pessoa (alguém), sujeito passivo do ato de constranger. Dessa conclusão, porém, 
não deriva outra: a de que a ameaça se dirija apenas à integridade física ou mo-
ral da vítima. Portanto, contanto que a ameaça seja grave, isto é, hábil para in-
timidar a vítima, não é possível extrair do tipo nenhuma limitação quanto aos 
bens jurídicos a que o meio coativo pode se dirigir. A propósito, conforme a Ex-
posição de Motivos do Código Penal, "a extorsão é definida numa fórmula uni-
tária, suficientemente ampla para abranger todos os casos possíveis na prática". 
REsp 1.207.155-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 7/11/2013.
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Ameaça “espiritual” serve para configurar crime de extorsão
(...) MAL ESPIRITUAL. INEFICÁCIA DA AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. 
VÍTIMA QUE, COAGIDA, EFETUOU O PAGAMENTO DA INDEVIDA VAN-
TAGEM ECONÔMICA (...) 3. A alegação de ineficácia absoluta da  grave  amea-
ça  de mal espiritual  não  pode  ser  acolhida,  haja  vista  que,  a  teor do enqua-
dramento  fático  do  acórdão,  a vítima, em razão de sua livre crença  religiosa, 
acreditou que a recorrente poderia concretizar as intimidações  de  "acabar com 
sua vida", com seu carro e de provocar graves  danos  aos  seus  filhos;  coagida,  
realizou o pagamento de indevida  vantagem  econômica.  Tese de violação do 
art. 158 do CP afastada. (...) 9.  Recurso especial parcialmente conhecido e, nes-
ta extensão, não provido. Agravo regimental prejudicado. (STJ. 6ª Turma. REsp 
1.299.021. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/02/2017, DJe 23/02/2017).

Extorsão mediante sequestro: Consumação se dá no local do 
 sequestro
O delito de extorsão mediante sequestro é de natureza permanente e sua consu-
mação se opera no local em que ocorre o sequestro da vítima, com objetivo de ob-
tenção da vantagem, e não no da entrega do resgate. (STF. HC 73.521, Rel. Min. 
Ilmar Galvão, j. 16-4-1996, 1ª T, DJ de 2-8-1996.)

Extorsão mediante sequestro: relevância da confissão  extrajudicial
PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. 
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Recurso interposto visando à con-
denação do apelado. Pertinência. Acusado que, em comparsaria com outros indi-
víduos, sequestrou a vítima, mantendo-a em cativeiro por dezenove dias, até que 
efetuado o pagamento de preço de resgate. Confissão extrajudicial, fornecida com 
detalhamento, corroborada por prova judicializada. Validade da confissão pelo 
seu teor, indiferente o local da colheita. Precedentes. Reconhecimento, por parte 
da vítima, do acusado na fase policial, com confirmação da existência do ato, a 
despeito de sua não ratificação em juízo, devido exclusivamente ao tempo decor-
rido dos fatos (mais de dez anos), mas com identificação de semelhanças físicas. 
Plurais circunstâncias do crime (local do cativeiro, qualificação da vítima, valor 
exigido com preço de resgate, familiar que tomou as inciativas das negociações e 
tempo de cárcere) confessadas extrajudicialmente e confirmadas por prova oral 
que excluem situação de mera coincidência, trazendo certeza quanto a respon-
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sabilidade do acusado no delito apurado. Provimento. (TJ/SP. 8ª Câmara de Di-
reito Criminal, Processo nº 0005878-58.2002.8.26.0543. Rel. Des. Alcides Ma-
lossi Junior, j.23/03/2017.)  

Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro Artigo 159, §1º do Código Penal. 
Provas amealhadas ao longo da instrução que indicam a responsabilidade incon-
teste do apelante em relação à imputação descrita na peça acusatória. Réu que 
manteve em sua própria casa a vítima em cativeiro, até o pagamento do resgate. 
Confissão extrajudicial. Validade. Precedentes. Provas firmes e seguras. Ausência 
de reconhecimento pessoal. Irrelevância, visto que todo o tempo os criminosos fa-
ziam uso de luvas e capuz, no intuito de não serem reconhecidos. Voz do seques-
trador reconhecida por testemunha incumbida de efetuar a negociação. Conjun-
to probatório firme e robusto, em oposição tão somente a negativa apresentada 
pelo réu em Juízo, a qual restou isolada Sentença mantida. recurso não provido. 
(TJ/SP. 6ª Câmara de Direito Criminal, Processo nº 011183-69.2001.8.26.0248. 
Rel. Des. Silmar Fernandes, J. 15/03/2012.) 

Possibilidade de incidência das causas de aumento de pena da 
extorsão na hipótese de “sequestro relâmpago”
Informativo nº 590 do STJ: Em extorsão qualificada pela restrição da liberdade da 
vítima, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica 
(art. 158, § 3º, do CP), é possível a incidência da causa de aumento prevista no 
§ 1º do art. 158 do CP (crime cometido por duas ou mais pessoas ou com empre-
go de arma). A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo chamado 
de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de 
extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referi-
do delito. É pressuposto para o reconhecimento da extorsão qualificada a prática 
da ação prevista no caput do art. 158 do CP, razão pela qual não é possível dis-
sociar o crime qualificado das circunstâncias a serem sopesadas na figura típica 
do art. 158. Assim, tendo em vista que o texto legal é dotado de unidade e que as 
normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do 
art. 158 do CP, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º 
constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena 
abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento 
de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada 
após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que 
tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inser-
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ção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do art. 158 do CP, que surgiu após 
uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Ademais, não há qual-
quer impedimento do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade 
da vítima ser praticado por uma só pessoa sem o emprego de arma, o que confi-
guraria o crime do § 3º do art. 158 do CP sem a causa de aumento do § 1º do art. 
158. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topolo-
gicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese, o STJ 
decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do CP com as hipó-
teses objetivas de furto qualificado (REsp 1.193.194-MG, Terceira Seção, recurso 
representativo de controvérsia, DJe 28/8/2012), mutatis mutandis, não há incom-
patibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu come-
timento no período noturno (AgRg no AREsp 741.482-MG, Quinta Turma, DJe 
14/9/2015; e HC 306.450-SP, Sexta Turma, DJe 17/12/2014). REsp 1.353.693-
RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 13/9/2016, DJe 21/9/2016.
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16 - Dano 

Não aplicação do princípio da insignificância em caso de dano 
qualificado a telefone público
Dano qualificado. Protetor de fibra do aparelho telefônico (orelhão) pertencente 
à Brasil Telecom — concessionária de serviço público. Aplicação do princípio da 
insignificância. Impossibilidade. Ausência dos vetores da mínima ofensividade da 
conduta do agente e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. (STF. 
HC 115.383, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25-6-2013, 2ª T, DJE de 22-11-2013)

Não aplicação do princípio da insignificância em caso de dano 
qualificado a torneira de cela por preso
3.  Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que 
deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da inter-
venção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afas-
tar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. 
(...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da ti-
picidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade 
da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzi-
díssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da le-
são jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reco-
nhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em fun-
ção dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." 
(HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 4. Não é insigni-
ficante a conduta do paciente que, preso em cadeia pública, destruiu uma torneira 
em sua cela, visando deixar os demais detentos sem água, tumultuando o ambien-
te carcerário. 5. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter insigni-
ficante do comportamento imputado, ainda que o objeto material do crime seja de 
ínfimo valor, havendo afetação do bem jurídico pelo modo como perpetrado o deli-
to e pela qualidade da vítima (Município). 6. Ordem denegada. (STJ. HC 148599, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, j. 02-02-2012, DJe 12-02-2012)

Preso que danifica a cela para fugir pratica crime de dano
PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME DE DANO. PRE-
SO QUE DANIFICA A CELA PARA FUGIR. EXIGÊNCIA APENAS DO DOLO 
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GENERICO. CP, art. 163, paragrafo único, III. I. - Comete o crime de dano quali-
ficado o preso que, para fugir, danifica a cela do estabelecimento prisional em que 
esta recolhido. Cod. Penal, art. 163, parag. único, III. II. - O crime de dano exige, 
para a sua configuração, apenas o dolo generico. III. - H.C. indeferido. (STF. HC 
73189, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 23-2-1996, 2ª T, DJ 29-03-1996)
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17 - Apropriação indébita

Advogado que se apropria de valores do cliente configura 
 apropriação indébita
Tratando-se de crime de apropriação indébita praticado por advogado, que, cons-
tituído nos autos de inventário, recebeu em datas diversas, mediante alvarás ju-
diciais, quantias pertencentes aos seus clientes, sem repassar-lhes os devidos va-
lores, consuma-se o delito com a inequívoca demonstração da recusa de repasse. 
(STF. HC 75.427-9, Rel. Maurício Corrêa, 2ª T, j. 27.06.1997 – DJU 22.08.1997)

Criminal. Recurso em habeas corpus. Apropriação indébita. Trancamento de ação 
penal. Advogado. Valores depositados à titulo de indenização. Retenção da quan-
tia. Alegação de ausência de dolo específico. Direito de retenção. Ausência de pre-
visão contratual. Exercício regular do direito. Inocorrência. Autoria e materiali-
dade demonstradas, em tese. Ausência de justa causa não-evidenciada de plano. 
Impropriedade do writ. Recurso desprovido – “(...) Hipótese em que o paciente foi 
denunciado pela prática do delito de apropriação indébita, porque teria recebido 
as quantias depositadas pela municipalidade, à titulo de indenização, por força 
da procuração outorgada por seus clientes, deixando de repassá-las aos mesmos, 
retendo-as injustificadamente. Se o tribunal a quo ressalta que o contrato de hono-
rários anexados autos previa dez por cento da indenização que viesse a ser apura-
da, pela atuação profissional, além dos honorários de sucumbência judicialmente 
fixados, nada referindo acerca de eventual direito de retenção das quantias depo-
sitadas, deve ser afastada a hipótese de que o paciente praticou o fato no exercí-
cio regular de um direito. Tem-se configurado, a princípio, o delito de apropriação 
indébita, pois, de acordo com a inicial acusatória e com o acórdão a quo, o pa-
ciente levantou as quantias depositadas, em ação expropriatória, pela Adminis-
tração Pública à titulo de indenização dos seus clientes, retendo-as injustificada-
mente, agindo, portanto, com dolo específico de se apropriar de coisa alheia (...)” 
(STJ. RHC 16.146, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T, j. 26/06/2004,DJU 02.08.2004).

Devolução do do valor apropriado pelo advogado ao  cliente não 
desconfigura apropriação indébita
O fato de o advogado restituir ao seu cliente dinheiro que, anteriormente, havia 
apropriado indevidamente, não implica o trancamento da ação penal por falta 
de justa causa. Tal hipótese somente poderá caracterizar arrependimento poste-
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rior, circunstância que deve ser avaliada na aplicação da pena. (STJ. RHC, Rel. 
Min. Félix Fischer,  5ª T, j. 1.º.09.1998).

Prescindibilidade da prestação de contas
Consoante pacífico entendimento desta Corte, é inexigível a prévia prestação de 
contas para a caracterização do delito de apropriação indébita. (STJ. HC 34.400, 
Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, j. 28/09/2004, DJU 03.11.2004).

A prévia prestação de contas não é indispensável à caracterização do crime de 
apropriação indébita. (STJ. HC 30.344, Rel. Gilson Dipp, 5ª T, j. 15/06/2004, 
DJU 02.08.2004).

A interpelação judicial e a prestação de contas não  constituem 
formalidade essencial para ajuizamento da ação penal
“A interpelação judicial, nos casos de não restituição ou recusa na devolução da 
coisa, não contitui formalidade essencial para o ajuizamento da ação penal pelo 
MP. Prescinde-se também da prestação de contas para o oferecimento da denún-
cia. A matéria pode (e deve) ser resolvida no bojo da ação penal, salvo em hipó-
teses excepcionais, tais como ocorrem no contrato de mandato.” (MASSON, Clé-
ber. Código Penal Comentado. São Paulo: Método, 2013, p.671).
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18 - Estelionato e outras fraudes

Não aplicação do princípio da insignificância quando a  vítima 
for entidade de direito público
Crime de estelionato praticado em detrimento de entidade de direito público. 
Art. 171, § 3º, do CP. (...) Na espécie, não há como considerar de reduzida ex-
pressividade financeira o montante de R$ 398,38 auferido pela paciente por 
meio de saques irregulares de contas inativas vinculadas ao FGTS, levando-
-se em conta que o salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassa-
va o valor de R$ 151,00. De outra parte, a conduta da paciente é dotada de 
acentuado grau de reprovabilidade, “na medida em que a fraude foi perpe-
trada contra programa social do governo que beneficia inúmeros trabalhado-
res”. Essa circunstância, aliada à expressividade financeira do valor auferido 
pela paciente à época dos fatos, inibe a aplicabilidade do postulado da insig-
nificância ao caso concreto. (STF. HC 110.845, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10-4-
2012, 1ª T, DJE de 1º-6-2012.)

O pagamento integral do dano não extingue a punibilidade como 
se dá nos casos de crimes tributários
A norma do art. 9º da Lei 10.684/2003 revela-se de natureza especial, guar-
dando pertinência apenas em relação a tributo. É impróprio evocá-la no to-
cante ao estelionato, quando a reparação do dano pode atrair causa de di-
minuição da pena — art. 16 do CP — ou atenuante — art. 65 do mesmo 
diploma. (STF. HC 98.218, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12-4-2011, 1ª T, 
DJE de 4-5-2011.)

Informativo 796 do STF: 2ª Turma. A causa especial de extinção de punibi-
lidade prevista no § 2º do art. 9º da Lei 10.684/2003, relativamente ao pa-
gamento integral do crédito tributário, não se aplica ao delito de esteliona-
to (CP, art. 171). Esse o entendimento da Segunda Turma, que negou pro-
vimento a recurso ordinário em “habeas corpus” em que se 125 pleiteava a 
declaração da extinção da punibilidade em razão do ressarcimento integral 
do dano causado à vitima do estelionato. (RHC 126917/SP, Rel. Min. Teo-
ri Zavascki, 25.8.2015.) 



Teses Criminais para o Ministério Público

240

Não configura óbice ao prosseguimento da ação penal o 
 ressarcimento do dano decorrente de estelionato  praticado 
 mediante a emissão de cheque furtado sem provisão de fundos
Informativo nº 537 do STJ: Não configura óbice ao prosseguimento da ação penal 
– mas sim causa de diminuição de pena (art. 16 do CP) – o ressarcimento integral 
e voluntário, antes do recebimento da denúncia, do dano decorrente de estelionato 
praticado mediante a emissão de cheque furtado sem provisão de fundos. De fato, 
a conduta do agente que emite cheque que chegou ilicitamente ao seu poder confi-
gura o ilícito previsto no caput do art. 171 do CP, e não em seu § 2º, VI. Assim, ti-
pificada a conduta como estelionato na sua forma fundamental, o fato de ter o pa-
ciente ressarcido o prejuízo à vítima antes do recebimento da denúncia não impe-
de a ação penal, não havendo falar, pois, em incidência do disposto na Súmula 554 
do STF, que se restringe ao estelionato na modalidade de emissão de cheques sem 
suficiente provisão de fundos, prevista no art. 171, § 2.º, VI, do CP. A propósito, se 
no curso da ação penal ficar devidamente comprovado o ressarcimento integral do 
dano à vítima antes do recebimento da peça de acusação, esse fato pode servir como 
causa de diminuição de pena, nos termos do previsto no art. 16 do CP. Preceden-
tes citados: RHC 29.970-SP, Quinta Turma, DJe 3/2/2014; e HC 61.928-SP, Quin-
ta Turma, DJ 19/11/2007. HC 280.089-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/2/2014.

Possibilidade de aumento de pena-base fundado na  confiança 
da vítima no autor de estelionato
Informativo nº 576 do STJ: O cometimento de estelionato em detrimento de vítima 
que conhecia o autor do delito e lhe depositava total confiança justifica a exasperação 
da pena-base. De fato, tendo sido apontados argumentos idôneos e diversos do tipo 
penal violado que evidenciam como desfavoráveis as circunstâncias do crime, não há 
constrangimento ilegal na valoração negativa dessa circunstância judicial (STJ. HC 
86.409-MS, Sexta Turma, DJe 23/10/2014). STJ. HC 332.676-PE, Rel. Min. Eric-
son Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), j.17/12/2015, DJe 3/2/2016).

Inaplicabilidade do princípio da consunção de estelionato após 
roubo de cheque
Informativo nº 562 do STJ: O delito de estelionato não será absorvido pelo de rou-
bo na hipótese em que o agente, dias após roubar um veículo e os objetos pessoais 
dos seus ocupantes, entre eles um talonário de cheques, visando obter vantagem 
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ilícita, preenche uma de suas folhas e, diretamente na agência bancária, tenta 
sacar a quantia nela lançada. Isso porque a falsificação da cártula, no caso, não 
é mero exaurimento do crime antecedente, porquanto há diversidade de desíg-
nios e de bens jurídicos lesados. Dessa forma, inaplicável o princípio da consun-
ção. Precedente citado: (REsp 1.111.754-SP, Sexta Turma, DJe 26/11/2012. HC 
309.939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), j. 
28/4/2015, DJe 19/5/2015).

Tipicidade do delito de duplicata simulada mesmo que não haja 
qualquer venda de mercadoria ou prestação de serviço
Informativo nº 534 do STJ: O delito de duplicata simulada, previsto no art. 172 
do CP (redação dada pela Lei 8.137/1990), configura-se quando o agente emite 
duplicata que não corresponde à efetiva transação comercial, sendo típica a con-
duta ainda que não haja qualquer venda de mercadoria ou prestação de serviço. 
O art. 172 do CP, em sua redação anterior, assim estabelecia a figura típica do 
delito de duplicata simulada: “Expedir ou aceitar duplicata que não corresponda, 
juntamente com a fatura respectiva, a uma venda efetiva de bens ou a uma real 
prestação de serviço”. Com o advento da Lei 8.137/1990, alterou-se a redação do 
dispositivo legal, que passou a assim prever: “Emitir fatura, duplicata ou nota de 
venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualida-
de, ou ao serviço prestado”. Conforme se depreende de entendimento doutriná-
rio e jurisprudencial, a alteração do artigo pretendeu abarcar não apenas os ca-
sos em que há discrepância qualitativa ou quantitativa entre o que foi vendido ou 
prestado e o que consta na duplicata, mas também aqueles de total ausência de 
venda de bens ou prestação de serviço. Dessa forma, observa-se que o legislador 
houve por bem ampliar a antiga redação daquele dispositivo, que cuidava ape-
nas da segunda hipótese, mais grave, de modo a também punir o emitente quan-
do houver a efetiva venda de mercadoria, embora em quantidade ou qualidade 
diversas. Precedente citado: REsp 443.929-SP, Sexta Turma, DJ 25/6/2007. REsp 
1.267.626-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.5/12/2013.
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19 - Receptação

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de  receptação 
simples
Receptação de bens avaliados em R$ 258,00. Aplicabilidade do princípio da insig-
nificância: inviabilidade. Alto grau de reprovabilidade da conduta. (...) Nas cir-
cunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social; 
pois, além de o valor dos bens receptados terem sido avaliados em R$ 258,00, o que 
equivale a 86% do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime de 
receptação estimula outros crimes até mais graves, como latrocínio e roubo. (STF. 
HC 108.946, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22-11-2011, 1ª T, DJE de 7-12-2011.)

Não aplicação do princípio da insignificância no caso de  receptação 
qualificada
Informativo nº 665 do STF: O princípio da insignificância, bem como o benefício 
da suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95, art. 89) não são aplicáveis ao 
delito de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Com base nesse entendimen-
to, a 2ª Turma conheceu, em parte, de habeas corpus e, nessa extensão, indeferiu 
a ordem impetrada em favor de denunciado pela suposta prática do crime de re-
ceptação qualificada por haver sido encontrado em sua farmácia medicamento 
destinado a fundo municipal de saúde. Frisou-se que a pena mínima cominada 
ao tipo penal em questão seria superior a um ano de reclusão, o que afastaria o 
instituto da suspensão condicional do processo. HC 105963/PE, rel. Min. Celso 
de Mello, j. 24.4.2012. 

A receptação qualificada abrange a conduta praticada com dolo 
direto e dolo eventual
A conduta descrita no § 1º do art. 180 do CP é evidentemente mais gravosa do 
que aquela descrita no caput do dispositivo, eis que voltada para a prática delitu-
osa pelo comerciante ou industrial, que, pela própria atividade profissional, pos-
sui maior facilidade para agir como receptador de mercadoria ilícita. Não obstan-
te a falta de técnica na redação do dispositivo em comento, a modalidade quali-
ficada do § 1º abrange tanto o dolo direto como o dolo eventual, ou seja, alcança 
a conduta de quem “sabe” e de quem “deve saber” ser a coisa produto de crime. 
Ora, se o tipo pune a forma mais leve de dolo (eventual), a conclusão lógica é de 
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que, com maior razão, também o faz em relação à forma mais grave (dolo dire-
to), ainda que não o diga expressamente. Se o dolo eventual está presente no tipo 
penal, parece evidente que o dolo direto também esteja, pois o menor se insere no 
maior. Desse modo, não há que se falar em violação aos princípios da razoabili-
dade e da proporcionalidade, como pretende o impetrante. (STF. HC 97.344, Rel. 
Min. Ellen Gracie, j. 12-5-2009, 2ª T, DJE de 29-5-2009.)



Teses Criminais para o Ministério Público

245

20 - Violação de direito autoral

Desnecessidade de identificação das vítimas e afastamento do 
princípio da adequação social
Informativo n° 755 do STF: 1ª Turma. A 1ª Turma negou provimento a recurso ordinário 
em “habeas corpus” para determinar o prosseguimento de ação penal em que o recorrente, 
acusado pela suposta prática do crime de violação de direito autoral (CP, art. 184), pleiteava 
o trancamento de ação penal. No caso, a defesa alegava: a) falta de lastro probatório mínimo 
da materialidade delitiva; b) ausência da identificação das vítimas do delito; e c) aplicação 
do princípio da adequação social. A Turma consignou que o trancamento da ação penal na 
via do “habeas corpus” só se mostraria cabível em casos excepcionalíssimos, hipóteses que não 
estariam evidenciadas na espécie. Reputou que seria suficiente a comprovação da materia-
lidade delitiva a partir da apreensão de mídias contrafeitas, produzidas no intuito de lucro e 
comprovadamente falsificadas por laudo pericial. Considerou desnecessária a identificação 
das vítimas, uma vez que a medida não seria pressuposto do tipo penal e manteria inaltera-
da a materialidade delitiva. Aduziu que se deveria afastar a aplicação do princípio da ade-
quação social nos crimes de violação de direito autoral, porquanto a adoção indiscrimina-
da do postulado acabaria por incentivar a prática de delitos patrimoniais, o que fragilizaria 
a tutela penal de bens jurídicos relevantes para a vida em sociedade. Ressaltou que a prática 
em comento não poderia ser considerada socialmente tolerável, haja vista os expressivos pre-
juízos experimentados pela indústria fonográfica nacional, pelos comerciantes regularmente 
estabelecidos e pelo Fisco, uma vez que o delito encerraria a burla ao pagamento de impos-
tos. RHC 122127/ES, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.8.2014. 

Não se aplica o princípio da adequação social
A conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do 
CP. Não ilide a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a sociedade ale-
gadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto origina-
dos de contrafação. Não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que causa 
enormes prejuízos ao fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica 
nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. (STF. HC 98.898, Rel. Min. Ri-
cardo Lewandowski, j. 20-4-2010, 1ª T, DJE de 21-5-2010.)

Não cabimento do princípio da insignificância e da  adequação social 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
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AUTORAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1 - Não se aplica o princípio da adequa-
ção social, bem como o princípio da insignificância, ao crime de violação de direi-
to autoral. 2 - Em que pese a aceitação popular à pirataria de CDs e DVDs, com 
certa tolerância das autoridades públicas em relação a tal prática, a conduta, que 
causa sérios prejuízos à indústria fonográfica brasileira, aos comerciantes legal-
mente instituídos e ao Fisco, não escapa à sanção penal, mostrando-se formal e 
materialmente típica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg 
no REsp 1380149, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

Princípio da insignificância deve ser excepcional e se mede pelo 
valor que os detentores do direito autoral deixam de receber
Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação cri-
teriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prá-
tica de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes 
para vida em sociedade. O impacto econômico da violação ao direito autoral me-
de-se pelo valor que os detentores das obras deixam de receber ao sofrer com a “pi-
rataria”, e não pelo montante que os falsificadores obtêm com a sua atuação imo-
ral e ilegal. A prática da contrafação não pode ser considerada socialmente tolerável 
haja vista os enormes prejuízos causados à indústria fonográfica nacional, aos co-
merciantes regularmente estabelecidos e ao fisco pela burla do pagamento de impos-
tos. (STF. RHC 115.986, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25-6-2013, 1ª T, DJE de 16-8-2013)

Desnecessidade da perícia de todos os objetos apreendidos e 
da identificação dos titulares dos direitos autorais  violados 
( possibilidade de perícia por amostragem) e constatação de que a 
simples análise de características externas dos objetos  apreendidos 
é suficiente para a aferição da falsidade
Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua 
materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendi-
do, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares 
dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. (Súmula nº 574 do STJ)

Informativo nº 567 do STJ: É suficiente, para a comprovação da materialidade do 
delito previsto no art. 184, § 2º, do CP, a perícia realizada, por amostragem, sobre 
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os aspectos externos do material apreendido, sendo desnecessária a identificação 
dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os represente. No que diz 
respeito à comprovação da materialidade dos delitos contra a propriedade inte-
lectual, a Lei 10.695/2003 (Lei Antipirataria), além de modificar o art. 184 do 
CP, incluiu, para facilitar a apuração desses crimes, os arts. 530-A e seguintes no 
CPP, prevendo a possibilidade de elaboração de laudo pericial por apenas um pe-
rito. Previu-se, também, nos crimes de ação penal pública incondicionada - aos 
quais se aplica o procedimento previsto nos arts. 530-B a 530-H -, a possibilidade 
de a autoridade policial agir de ofício, apreendendo o produto ilícito e tomando 
as medidas necessárias para cessar a atividade criminosa. Daí o debate sobre: (a) 
se a materialidade do crime previsto no art. 184, § 2º, do CP pode ser comprova-
da mediante laudo pericial feito por amostragem do produto apreendido; (b) se 
é suficiente a análise de características externas do material apreendido para a 
aferição da falsidade necessária à tipificação do delito descrito no art. 184, § 2º, 
do CP; e, ainda, (c) se, para a configuração do delito em questão, é dispensável 
a identificação individualizada dos titulares dos direitos autorais violados ou de 
quem os represente. Quanto ao primeiro ponto em debate (a), realmente, o art. 
530-D do CPP dispõe que "Subsequente à apreensão, será realizada, por perito 
oficial, ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos 
os bens apreendidos e elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial 
ou o processo". Entretanto, ainda que esse dispositivo legal literalmente disponha 
que a perícia deve ser realizada sobre "todos os bens apreendidos", a materialida-
de do crime previsto no art. 184, § 2º, do CP pode ser comprovada mediante laudo 
pericial feito por amostragem do produto apreendido, já que basta a apreensão de 
um único objeto para que, realizada a perícia e identificada a falsidade do bem 
periciado, tenha-se como configurado o delito em questão. Nesse sentido, a Sexta 
Turma do STJ (HC 213.758-SP, DJe 10/4/2013) já definiu que "há critérios esta-
tísticos aptos a permitir que o perito conclua sobre a falsidade ou autenticidade 
dos bens a partir de exemplares representativos da amostra apreendida [...] con-
traproducente a análise de dezenas ou mesmo de centenas de produtos pratica-
mente idênticos para fins de comprovação da materialidade do delito de violação 
de direito autoral. Entender de forma diversa o disposto no art. 530-D do Código 
de Processo Penal apenas dificultaria a apuração do delito em questão e retarda-
ria o término do processo judicial, em inobservância ao princípio constitucional 
da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII)", de modo que "a exigên-
cia do legislador de que a perícia seja realizada sobre todos os bens apreendidos 
se presta, na verdade, não para fins de comprovação da materialidade delitiva, 
mas para fins de dosimetria da pena, mais especificamente para a exasperação 
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da reprimenda-base, uma vez que se mostra mais acentuada a reprovabilidade 
do agente que reproduz, por exemplo, com intuito de lucro, 500 obras intelectu-
ais, [...] do que aquele que, nas mesmas condições reproduz apenas 20". Do mes-
mo modo, a Quinta Turma do STJ (AgRg no REsp 1.451.608-SP, DJe 5/6/2015) 
também entende que a materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do CP 
pode ser comprovada mediante perícia por amostragem no material apreendido. 
Em relação ao segundo ponto (b), deve-se destacar que o STJ já possui o enten-
dimento de que é dispensável excesso de formalismo para a constatação da ma-
terialidade do crime de violação de direito autoral, de modo que a simples aná-
lise de características externas dos objetos apreendidos é suficiente para a aferi-
ção da falsidade necessária à configuração do delito descrito no art. 184, § 2º, do 
CP. Nessa perspectiva, registre-se que, conforme a Quinta Turma do STJ, a aná-
lise das características externas, tais como a padronização das impressões gráfi-
cas, presença de logotipo padrão, códigos IFPI, nome do fabricante, cor do dis-
co, e a conclusão de que os objetos não possuem características de fabricação co-
muns, são suficientes a atestar a falsificação, "até mesmo porque, na maioria dos 
casos, o conteúdo da mídia falsificada é idêntico ao produto original, situando a 
diferença unicamente em seus aspectos externos" (AgRg no REsp 1.359.458-MG, 
DJe 19/12/2013). Ademais, seguindo o intuito da legislação pátria de facilitar o 
combate à pirataria, não seria razoável exigir minúcias no laudo pericial, como 
a análise do conteúdo das mídias apreendidas, mesmo porque "a caracterização 
da materialidade delitiva [...] pode ser afirmada [até mesmo] por exames visu-
ais sobre a mídia fraudada" (AgRg no REsp 1.441.840-MG, Quinta Turma, DJe 
10/6/2014). Com a mesma compreensão, a Sexta Turma do STJ (AgRg no REsp 
1.499.185-MG, DJe 9/3/2015). Por fim, no tocante à terceira questão em deba-
te (c), de fato, para a configuração do crime em questão, é dispensável a identifi-
cação individualizada dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os 
represente. Isso porque a violação de direito autoral extrapola a individualidade 
do titular do direito, devendo ser tratada como ofensa ao Estado e a toda a cole-
tividade, visto que acarreta a diminuição na arrecadação de impostos, reduz a 
oferta de empregos formais, causa prejuízo aos consumidores e aos proprietários 
legítimos e fortalece o poder paralelo e a prática de atividades criminosas cone-
xas à venda desses bens, aparentemente inofensiva. Sob essa orientação, posicio-
nam-se tanto a Quinta Turma (HC 273.164-ES, DJe 5/2/2014) quanto a Sexta 
Turma (AgRg no AREsp 416.554-SC, DJe 26/3/2015) do STJ. Além disso, o tipo 
penal descrito no art. 184, § 2º, do CP, é perseguido, nos termos do art. 186, II, 
do mesmo diploma normativo, mediante ação penal pública incondicionada, de 
modo que não é exigida nenhuma manifestação do detentor do direito autoral 
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violado para que se dê início à ação penal. Consequentemente, não é co-
erente se exigir a sua individualização para a configuração do delito em 
questão. Saliente-se, ainda, que o delito previsto no art. 184, § 2º, do CP 
é de natureza formal. Portanto, não demanda, para sua consumação, a 
ocorrência de resultado naturalístico, o que corrobora a prescindibilidade 
de identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os 
represente para a configuração do crime em questão. REsp 1.456.239-MG 
e REsp 1.485.832-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 
j. 12/8/2015, DJe 21/8/2015.

Para a comprovação da prática do crime de violação de  direito 
autoral é dispensável a identificação dos  produtores das  mídias 
originais no laudo oriundo de perícia efetivada nos objetos 
 falsificados apreendidos, sendo também  desnecessária a  inquirição 
das supostas vítimas para que elas confirmem eventual ofensa a 
seus direitos autorais
Informativo nº 515 do STJ: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COM-
PROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREI-
TOS AUTORAIS DE QUE TRATA O § 2º DO ART. 184 DO CP. Para a com-
provação da prática do crime de violação de direito autoral de que trata o § 2º 
do art. 184 do CP, é dispensável a identificação dos produtores das mídias origi-
nais no laudo oriundo de perícia efetivada nos objetos falsificados apreendidos, 
sendo, de igual modo, desnecessária a inquirição das supostas vítimas para que 
elas confirmem eventual ofensa a seus direitos autorais. De acordo com o § 2º 
do art. 184 do CP, é formalmente típica a conduta de quem, com intuito de lu-
cro direto ou indireto, adquire e oculta cópia de obra intelectual ou fonograma 
reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou 
do direito do produtor de fonograma. Conforme o art. 530-D do CPP, deve ser 
realizada perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado laudo, que deve-
rá integrar o inquérito policial ou o processo. O exame técnico em questão tem 
o objetivo de atestar a ocorrência ou não de reprodução procedida com viola-
ção de direitos autorais. Comprovada a materialidade delitiva por meio da pe-
rícia, é totalmente desnecessária a identificação e inquirição das supostas víti-
mas, até mesmo porque o ilícito em exame é apurado mediante ação penal pú-
blica incondicionada, nos termos do inciso II do artigo 186 do CP. HC 191.568-
SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 7/2/2013.
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21 - Crimes sexuais

Palavra da vítima
A jurisprudência deste STF consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, 
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos au-
tos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às cir-
cunstâncias do crime. (STF. Inq 2.563, Rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, j. 14-5-
2009, DJE de 28-5-2010)

“A jurisprudência deste STF consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, 
a palavra da vitima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos au-
tos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto a autoria e as cir-
cunstâncias do crime.” (STF. Inq 2.563, rel. p/ o ac. Carmen Lucia, j. 14-5-2009, 
P, DJE de 28-5-2010.) No mesmo sentido, HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Men-
des, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 9-10-2012, HC 102.473, Rel. Min. Ellen Gracie, 
j. 12-4-2011, 2ª T, DJE de 2-5-2011

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais 
elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclu-
são quanto à autoria e às circunstâncias do crime. Precedente (STF.  HC 79.850-
1, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª T, j. 28.03.2000, DJU 05.05.2000).

A palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, quando em perfeita harmo-
nia com outros elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e au-
toriza a conclusão quanto à autoria por ela apontada (STJ.HC 9.289, Rel. Min. 
Fernando Gonçalves, 6ª T,  j. 18.10.99, DJU 16.11.99, p. 230).

Consumação do crime de atentado violento ao pudor/ estupro 
independentementes da prática de atos mais invasivos
Informativo nº 555 do STJ: Considera-se consumado o delito de atentado violento 
ao pudor cometido por agente que, antes da vigência da Lei 12.015/2009, com o 
intuito de satisfazer sua lascívia, levou menor de 14 anos a um quarto, despiu-se 
e começou a passar as mãos no corpo da vítima enquanto lhe retirava as roupas, 
ainda que esta tenha fugido do local antes da prática de atos mais invasivos. Con-
siderar consumado atos libidinosos diversos da conjunção carnal somente quan-
do invasivos, ou seja, nas hipóteses em que há introdução do membro viril nas 
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cavidades oral, vaginal ou anal da vítima, não corresponde ao entendimento 
do legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência acerca do tema. 
Conforme ensina a doutrina, libidinoso é ato lascivo, voluptuoso, que obje-
tiva prazer sexual; aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem, 
que envolve também a conjunção carnal. Nesse contexto, o aplicador preci-
sa aquilatar o caso concreto e concluir se o ato praticado foi capaz de ferir ou 
não a dignidade sexual da vítima. Quando o crime é praticado contra crian-
ça, um grande número de outros atos (diversos da conjunção carnal) contra 
vítima de tenra idade, são capazes de lhe ocasionar graves consequências psi-
cológicas, devendo, portanto, ser punidos com maior rigor. Conforme já con-
solidado pelo STJ: "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que carac-
teriza o delito tipificado no revogado art. 214 do CP, inclui toda ação aten-
tatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da 
conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente 
e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg no REsp 1.154.806-RS, 
Sexta Turma, DJe 21/3/2012). Por certo, não há como classificar, com rigi-
dez preestabelecida, os contatos físicos que configurariam o crime de atenta-
do violento ao pudor em sua forma consumada. Cada caso deve ser analisa-
do pelo julgador de maneira artesanal, e algumas hipóteses menos invasivas 
entre pessoas adultas poderão, singularmente, até mesmo afastar a configu-
ração do crime sexual, permanecendo, residualmente, a figura contravencio-
nal correspondente. Na hipótese em análise, entretanto, ficou evidenciada a 
prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em desfavor da vítima 
em um contexto no qual o réu satisfez sua lascívia ao acariciar o corpo nu 
do menor. Ressalta-se, por fim, que a proteção integral à criança, em especial 
no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Esta-
do, constitucionalmente garantida (art. 227, caput e § 4º, da CF), e de instru-
mentos internacionais. REsp 1.309.394-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
j. 3/2/2015, DJe 20/2/2015.

Informativo nº 592 do STJ: Tratou-se de recurso especial em que se apontou, 
entre outras questões, a negativa de vigência ao art. 213, § 1º, do CP, ao fun-
damento de que a Corte a quo negou as premissas fáticas delineadas nos au-
tos, para entender que não houve o estupro circunstanciado. Nesse sentido, 
o recorrente insistiu que a conclusão adotada era incompatível com a narra-
tiva, pois teria descrito todos os elementos do delito em comento, mas se ne-
gado a aplicar a respectiva pena. Isso porque se teria comprovada, de forma 
inequívoca, a violência reveladora da ofensa à dignidade sexual da vítima, 
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não havendo que se falar apenas em "beijo roubado". O aresto impugnado infor-
mou que o réu abordou de forma violenta e sorrateira a vítima adolescente de 15 
anos  com a intenção de satisfazer sua lascívia, o que ficou demonstrado por sua 
declarada intenção de "ficar" com a jovem e pela ação de lhe impingir, à força, 
um beijo libidinoso, após ser derrubada ao solo e mantida subjugada pelo agres-
sor, que a imobilizou pressionando o joelho sobre seu abdômen. A agressão sexual 
somente não prosseguiu porque o recorrido percebeu a aproximação de indivídu-
os em uma motocicleta. Sem embargo, o Tribunal estadual emprega argumenta-
ção que reproduz o que se identifica como a cultura do estupro, ou seja, a aceita-
ção como natural da violência sexual contra as mulheres, em odioso processo de 
objetificação do corpo feminino. Reproduzindo pensamento patriarcal e sexista, 
ainda muito presente em nossa sociedade, a Corte de origem entendeu que o ato 
não passou de um "beijo roubado". A propósito, deve-se ter em mente que estu-
pro é um ato de violência (e não de sexo). Busca-se, sim, a satisfação da lascívia 
por meio de conjunção carnal ou atos diversos, como na espécie, mas com intui-
to de subjugar, humilhar, submeter a vítima à força do agente, consciente de sua 
superioridade física. Consoante já consolidado pelo STJ, o ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal, que caracteriza o crime de estupro, ao lado da conjunção 
carnal, inclui "toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito 
lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o con-
tato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg 
REsp n. 1.154.806-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., Dje 21/3/2012). 
Acrescento que toda a violência narrada foi desconsiderada para dar lugar à re-
vitimização da adolescente abusada, bem como ao apoio à cultura permissiva da 
invasão à liberdade sexual, em regra, contra as mulheres. Em verdade, o ato nar-
rado nos autos não foi punido por não ser considerado grave, o que, a meu ver, 
atenta contra a razão e o bom senso. Fez-se uma avaliação da realidade na vi-
são do agente e não na da vítima. Se tomada a ofendida como referência, di-
versa seria a conclusão acerca da efetiva satisfação da lascívia, assim como da 
efemeridade da violência. Para quem sofre abusos de natureza sexual, as mar-
cas podem ter duração eterna. A retórica perpetrada pela Corte local descon-
sidera, totalmente, a vontade da vítima e a submete, em completa passivida-
de, às investidas sexuais dos agentes dos crimes dessa natureza. Ou seja, para o 
tribunal de origem pouco importaram a ausência do consentimento e a súplica 
da vítima para o réu cessar as violentas investidas tendentes, sim, à satisfação 
da lascívia do agressor. A prevalência desse pensamento ruboriza o Judiciário 
e não pode ser tolerada. REsp 1.611.910-MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
v.u., j. 11/10/2016, DJe 27/10/2016.
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No caso de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra 
 vulnerável, não é possível desclassificar o delito para a forma 
 tentada em razão de eventual menor gravidade da conduta
Informativo nº 533 do STJ: Na hipótese em que tenha havido a prática de ato li-
bidinoso diverso da conjunção carnal contra vulnerável, não é possível ao magis-
trado – sob o fundamento de aplicação do princípio da proporcionalidade – des-
classificar o delito para a forma tentada em razão de eventual menor gravidade 
da conduta. De fato, conforme o art. 217-A do CP, a prática de atos libidinosos 
diversos da conjunção carnal contra vulnerável constitui a consumação do delito 
de estupro de vulnerável. Entende o STJ ser inadmissível que o julgador, de forma 
manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada 
menor gravidade da conduta (REsp 1.313.369-RS, Sexta Turma, DJe 5/8/2013). 
Nesse contexto, o magistrado, ao aplicar a pena, deve sopesar os fatos ante os li-
mites mínimo e máximo da reprimenda penal abstratamente prevista, o que já é 
suficiente para garantir que a pena aplicada seja proporcional à gravidade con-
creta do comportamento do criminoso. REsp 1.353.575-PR, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, j. 5/12/2013.

Desnecessidade de contato físico para deflagração de ação penal 
por crime de estupro de vulnerável 
Informativo nº 587 do STJ: RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO PENAL. DES-
NECESSIDADE DE CONTATO FÍSICO PARA DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PE-
NAL POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. A conduta de contemplar 
lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de 14 anos desnuda 
em motel pode permitir a deflagração da ação penal para a apuração do delito de 
estupro de vulnerável. A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sen-
tido de que a contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos 
dos arts. 213 e 217-A do CP, sendo irrelevante, para a consumação dos delitos, que 
haja contato físico entre ofensor e ofendido. No caso, cumpre ainda ressaltar que o 
delito imputado encontra-se em capítulo inserto no Título VI do CP, que tutela a 
dignidade sexual. Com efeito, a dignidade sexual não se ofende somente com lesões 
de natureza física. A maior ou menor gravidade do ato libidinoso praticado, em 
decorrência a adição de lesões físicas ao transtorno psíquico que a conduta supos-
tamente praticada enseja na vítima, constitui matéria afeta à dosimetria da pena. 
RHC 70.976-MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2/8/2016, DJe 10/8/2016, 5ª Turma.
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Irrelevância do consentimento da vítima, de sua sua  experiência 
sexual anterior ou existência de  relacionamento amoroso com o 
agente no caso de estupro de vulnerável
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática 
de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimen-
to da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência 
de relacionamento amoroso com o agente. (Súmula nº 593 do STJ)

Irrelevância do consentimento da vítima no caso de  estupro de 
vulnerável
A violência presumida foi eliminada pela Lei 12.015/2009. A simples conjunção 
carnal com menor de quatorze anos consubstancia crime de estupro. Não se há 
mais de perquirir se houve ou não violência. A lei consolidou de vez a jurispru-
dência do STF. (STF. HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, j. 9-3-2010, 2ª T, DJE 
de 30-4-2010.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO 
CPC. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA 
DA LEI 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADE-
QUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 
assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, 
era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pu-
dor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não 
fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato 
sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro 
Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010). 2. No caso sob exame, já sob a vigência 
da mencionada lei, o recorrido manteve inúmeras relações sexuais com a ofendi-
da, quando esta ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo certo, ain-
da, que mantinham um namoro, com troca de beijos e abraços, desde quando a 
ofendida contava 8 anos. 3. Os fundamentos empregados no acórdão impugnado 
para absolver o recorrido seguiram um padrão de comportamento tipicamente 
patriarcal e sexista, amiúde observado em processos por crimes dessa natureza, 
nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação delitiva, para, 
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somente a partir daí, julgar-se o réu. 4. A vítima foi etiquetada pelo "seu grau de dis-
cernimento", como segura e informada sobre os assuntos da sexualidade, que "nun-
ca manteve relação sexual com o acusado sem a sua vontade". Justificou-se, enfim, a 
conduta do réu pelo "discernimento da vítima acerca dos fatos e o seu consentimento", 
não se atribuindo qualquer relevo, no acórdão vergastado, sobre o comportamento do 
réu, um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro - "beijos 
e abraços" - com a ofendida quando esta ainda era uma criança de 8 anos. 5. O exa-
me da história das ideias penais - e, em particular, das opções de política criminal que 
deram ensejo às sucessivas normatizações do Direito Penal brasileiro - demonstra que 
não mais se tolera a provocada e precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes 
por adultos que se valem da imaturidade da pessoa ainda em formação física e psí-
quica para satisfazer seus desejos sexuais. 6. De um Estado ausente e de um Direito 
Penal indiferente à proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, evoluí-
mos, paulatinamente, para uma Política Social e Criminal de redobrada preocupa-
ção com o saudável crescimento, físico, mental e emocional do componente infanto-
-juvenil de nossa população, preocupação que passou a ser, por comando do consti-
tuinte (art. 226 da C.R.), compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, com 
inúmeros reflexos na dogmática penal. 7. A modernidade, a evolução moral dos cos-
tumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se con-
trapõem ànatural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população 
física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados. No caso de crianças e adoles-
centes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda ima-
turas - em menor ou maior grau - legitima a proteção penal contra todo e qualquer 
tipo de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os ris-
cos imprevisíveis sobre o desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossi-
bilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas decorrentes de uma decisão 
que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz de livremen-
te tomar. 8. Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a aclamada 
aceitação social da conduta imputada ao réu por moradores de sua pequena cidade 
natal, ou mesmo pelos familiares da ofendida, sob pena de permitir-se a sujeição do 
poder punitivo estatal às regionalidades e diferenças socioculturais existentes em um 
país com dimensões continentais e de tornar írrita a proteção legal e constitucional 
outorgada a específicos segmentos da população. 9. Recurso especial provido, para res-
tabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, 
em tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que o acórdão re-
corrido contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do Recur-
so Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do 
crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta 
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que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa 
menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual an-
terior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afas-
tam a ocorrência do crime. (STJ. REsp 1480881, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 
26/08/2015, 3ª Seção, publicado no Informativo nº 568 STJ)

O comparecimento à delegacia para noticiar o fato é  suficiente 
para legitimar a propositura de ação penal em caso de ação  penal 
condicionada à representação
Legitimidade. Estupro. Prisão em flagrante (...) Tendo a prisão em flagrante de-
corrido do comparecimento da vítima à delegacia policial para noticiar a prá-
tica criminosa, revela-se estreme de dúvidas o desejo de ver punido o agente, 
somando-se a essa circunstância o fato de tratar-se de vítima menos afortuna-
da. (STF. HC 100.206, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23-11-2010, 1ª T, DJE de 
10-12-2010.)

Recurso especial. Estupro e atentado violento ao pudor. Representação tácita. Deli-
tos praticados por ocasião do assalto amão armada na casa da vitima. Desde que 
oferecida a denuncia pelo crime de roubo a mão armada, não seria possível recu-
sar ao ministério publico o dever de incluir na exordial os crimes sexuais, tendo-
-se em conta que a vitima prestou depoimento no "auto de prisão em flagrante", 
reconheceu o autor e revelou a ocorrência, juntou prova de não poder arcar com 
ação privada, e habilitou-se nos autos como assistente. A jurisprudência domi-
nante, no STJ e no STF, é no sentido de que a representação, não exige formalida-
de sacramental, desde que seja inequívoco o intuito de promover a vitima a res-
ponsabilidade do acusado. A manifestação da vontade equivale a representação. 
Recurso provido para restabelecer a sentença. (STJ. RESP 29188, 6ª T, Rel. Min. 
José Cândido de Carvalho Filho, j. 18/12/1992, D.J.U. de 08/03/1993, p. 03143).

 “A esta autorização, quando ausente qualquer outra ordem de interesses que não 
o da vítima, a lei processual penal dá o nome de representação, que dispensa for-
malidades e cujo objetivo, como visto, é apenas permitir, pelo consentimento do 
ofendido quanto à divulgação do fato, a ação estatal voltada para a persecução 
penal. Bem por isso, o requerimento de instauração de inquérito é o bastante para 
caracterizar a representação do ofendido, apta a satisfazer a condição de procedi-
bilidade da modalidade de ação penal pública condicionada." (PACELLI, Eugê-
nio. Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 117).
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Estupro incestuoso
"O incesto é poderoso. Sua devastação é maior do que a das violências sexuais 
não incestuosas contra crianças. Porque o incesto se insere nas constelações das 
emoções e dos conflitos familiares. Não há um estranho de que se possa fugir, não 
há uma casa para onde se possa escapar. A criança não se sente mais segura nem 
mesmo em sua própria cama. A vítima é obrigada a aprender a convier com o 
incesto; ele abala a totalidade do mundo da criança. O agressor está sempre pre-
sente e o incesto é quase sempre um horror contínuo para a vítima". (FORWARD, 
Susan; BUCK, Craig. A traição da inocência: o incesto e sua devastação. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1989)

Aumento da pena no máximo pela continuidade delitiva em  crime 
sexual sem que seja possível a exata quantificação
 Informativo nº 559 do STJ: Constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexu-
ais durante longo período de tempo, é possível o aumento da pena pela continui-
dade delitiva no patamar máximo de 2/3 (art. 71 do CP), ainda que sem a quan-
tificação exata do número de eventos criminosos. Precedentes citados: AgRg no 
REsp 1.281.127-PR, Quinta Turma, DJe 25/9/2014); e AgRg no AREsp 455.218-
MG, Sexta Turma, DJe 5/2/2015. HC 311.146-SP, Rel. Min. Newton Trisotto 
(Desembargador convocado do TJ-SC), julgado em 17/3/2015, DJe 31/3/2015).

O comportamento sexual prévio, em crime sexual  praticado 
 contra menor de 14 anos, não justifica a redução da  pena-base 
com base no comportamento da vítima
Informativo nº 555 do STJ: Em se tratando de crime sexual praticado contra 
menor de 14 anos, a experiência sexual anterior e a eventual homossexualidade 
do ofendido não servem para justificar a diminuição da pena-base a título de 
comportamento da vítima. Inicialmente, importante salientar que a jurispru-
dência pacífica do STJ considera que, no estupro e no atentado violento ao pu-
dor contra menor de 14 anos, praticados antes da vigência da Lei 12.015/2009, 
a presunção de violência é absoluta. Desse modo, é irrelevante, para fins de con-
figuração do delito, a aquiescência da adolescente ou mesmo o fato de a vítima 
já ter mantido relações sexuais anteriores (EREsp 1.152.864-SC, Terceira Se-
ção, DJe 1º/4/2014 e EREsp 762.044-SP, Terceira Seção, DJe 14/4/2010). Por-
tanto, tem-se que o comportamento da vítima menor de 14 anos é irrelevante 
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para fins de configuração do delito, tendo em vista a presunção absoluta de vio-
lência. No caso em análise, todavia, a discussão gira em torno da possibilida-
de de se considerar o comportamento da vítima –quando menor de 14 anos – 
como fundamento para a redução da pena-base do réu. De fato, sobre a possi-
bilidade de redução da pena-base em face do comportamento da vítima, o STJ 
firmou entendimento de que “o comportamento da vítima é uma circunstância 
neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da con-
denação” (HC 245.665-AL, Quinta Turma, DJe 3/2/2014). Nessa medida, ain-
da que o comportamento da vítima possa ser considerado de forma favorável 
ao réu, tratando-se de crime de atentado violento ao pudor contra vítima me-
nor de 14 anos, a experiência sexual anterior e a eventual homossexualidade 
do ofendido não servem para justificar a diminuição da pena-base a título de 
comportamento da vítima. A experiência sexual anterior e a eventual homos-
sexualidade do ofendido, assim como não desnaturam o crime sexual pratica-
do, com violência presumida, contra menor de 14 anos, não servem para justi-
ficar a diminuição da pena-base a título de comportamento da vítima. (REsp 
897.734-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 3/2/2015, DJe 13/2/2015).

A prova da idade da vítima quando ausente certidão de  nascimento 
pode ser feita por outros elementos hábeis 
Informativo nº 563 do STJ: Quinta Turma DIREITO PROCESSUAL PENAL. 
COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DE VÍTIMA DE CRIMES SEXUAIS. 
Nos crimes sexuais contra vulnerável, a inexistência de registro de nascimen-
to em cartório civil não é impedimento a que se faça a prova de que a vítima 
era menor de 14 anos à época dos fatos. De início, ressalte-se que a norma pro-
cessual inscrita no art. 155, parágrafo único, do CPP estabelece que o juiz, no 
exercício do livre convencimento motivado, somente quanto ao estado das pes-
soas observará as restrições estabelecidas na lei civil. Ao enfrentar a questão, a 
Terceira Seção do STJ assentou a primazia da certidão de nascimento da víti-
ma para tanto (EREsp 762.043- RJ, DJe 4/3/2009). Porém, o STJ tem conside-
rado que a mera ausência da certidão de nascimento não impede a verificação 
etária, quando coligidos outros elementos hábeis à comprovação da qualida-
de de infante da vítima (HC 81.181-SP, Quinta Turma, DJe 21/6/2010 e AgRg 
no AREsp 114.864-DF, Sexta Turma, DJe 3/10/2013). (STJ. AgRg no AREsp 
12.700-AC, voto vencedor Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desem-
bargador convocado do TJ/SP), Rel. para acórdão Min. Gurgel de Faria, jul-
gado em 10/3/2015, DJe 5/6/2015)
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Caráter hediondo do crime de atentado violento ao pudor  praticado 
antes da lei 12.015/2009
Informativo 519 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PENAL. CARÁTER HEDIONDO 
DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO ANTES DA 
LEI 12.015/2009. O delito de atentado violento ao pudor praticado antes da vigên-
cia da Lei 12.015/2009, ainda que na sua forma simples e com violência presumida, 
configura crime hediondo. Precedentes citados: do STJ, AgRg no REsp 1.201.806-MG, 
Quinta Turma, DJe 20/9/2012, e HC 232.337-ES, Quinta Turma, DJe 3/4/2012; e do 
STF: HC 99.406-RS, Segunda Turma, DJe 9/9/2010, e HC 101.860-RS, Primeira Tur-
ma, DJe 17/5/2011. AgRg no HC 250.451-MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/3/2013.

Tolerância social da existência de casa de prostituição não  torna 
atípica a conduta. 
No crime de manter casa de prostituição, imputado aos pacientes, os bens jurídicos pro-
tegidos são a moralidade sexual e os bons costumes, valores de elevada importância so-
cial a serem resguardados pelo direito penal, não havendo que se falar em aplicação do 
princípio da fragmentariedade. Quanto à aplicação do princípio da adequação social, 
esse, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais. Nos termos do art. 2º da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (com alteração da Lei 12.376/2010), “não 
se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revo-
gue”. Mesmo que a conduta imputada aos pacientes fizesse parte dos costumes ou fosse 
socialmente aceita, isso não seria suficiente para revogar a lei penal em vigor. (STF. HC 
104.467, , Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8-2-2011, 1ª T, DJE de 9-3-2011.)

A pessoa que conscientemente se serve da prostituição de 
 adolescente incorre no crime de favorecimento da  prostituição 
ou de outra forma de exploração sexual de criança ou  adolescente 
ou de vulnerável, ainda que a vítima seja  atuante na prostituição 
e que a relação sexual tenha sido eventual, sem habitualidade
Informativo nº 543 do STJ: O cliente que conscientemente se serve da prostituição 
de adolescente, com ele praticando conjunção carnal ou outro ato libidinoso, incorre 
no tipo previsto no inciso I do § 2º do art. 218-B do CP (favorecimento da prostitui-
ção ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulne-
rável), ainda que a vítima seja atuante na prostituição e que a relação sexual tenha 
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sido eventual, sem habitualidade. Assim dispõe o art. 218-B do CP, incluído pela Lei 
12.015/2009: “Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de explora-
ção sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiên-
cia mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, im-
pedir ou dificultar que a abandone: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos”. O 
inciso I do § 2º do referido artigo, por sua vez, prescreve o seguinte: “Incorre nas mes-
mas penas: I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém me-
nor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste 
artigo”. Da análise da previsão típica do art. 218-B do CP, especialmente do inciso I 
do § 2º, extrai-se que o fato de já ser a vítima corrompida, atuante na prostituição, é 
irrelevante para o tipo penal. Não se pune a provocação de deterioração moral, mas 
o incentivo à atividade de prostituição, inclusive por aproveitamento eventual dessa 
atividade como cliente. Pune-se não somente quem atua para a prostituição do ado-
lescente – induzindo, facilitando ou submetendo à prática ou, ainda, dificultando ou 
impedindo seu abandono –, mas também quem se serve desta atividade. Trata-se de 
ação político-social de defesa do adolescente, mesmo contra a vontade deste, preten-
dendo afastá-lo do trabalho de prostituição pela falta de quem se sirva de seu aten-
dimento. A condição de vulnerável é no tipo penal admitida por critério biológico ou 
etário, neste último caso pela constatação objetiva da faixa etária, de 14 a 18 anos, 
independentemente de demonstração concreta dessa condição de incapacidade ple-
na de auto-gestão. O tipo penal, tampouco, faz qualquer exigência de habitualidade 
da mantença de relações sexuais com adolescente submetido à prostituição. Habitu-
alidade há na atividade de prostituição do adolescente, não nos contatos com aquele 
que de sua atividade serve-se. Basta único contato consciente com adolescente subme-
tido à prostituição para que se configure o crime. A propósito, não tem relação com a 
hipótese em análise os precedentes pertinentes ao art. 244-A do ECA, pois nesse caso 
é exigida a submissão (condição de poder sobre alguém) à prostituição (esta ativida-
de sim, com habitualidade). No art. 218-B, § 2º, I, pune-se outra ação, a mera prática 
de relação sexual com adolescente submetido à prostituição – e nessa conduta não se 
exige reiteração, poder de mando, ou introdução da vítima na habitualidade da pros-
tituição. 6ª T. HC 288.374-AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 5/6/2014.

Não houve abolitio criminis da conduta antes tipificada como 
rapto violento ou mediante fraude, atualmente tipificada como 
sequestro e cárcere privado com fins libidinosos
(...) destaco que só há que se falar em abolitio criminis quando a lei nova exclui 
do âmbito da proteção do direito penal fato considerado como crime pela lei an-
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terior. A mera alteração da norma, quando não importar em descriminaliza-
ção, não há de ser entendida como abolitio criminis. Diante disso, não reconheço 
plausibilidade jurídica à tese sustentada, uma vez que não houve descriminali-
zação da conduta, mas, sim, continuidade normativa acerca do tipo penal, ten-
do a conduta outrora descrita no art. 219 do CP sido deslocada para o art. 148, 
§ 1º, V, do CP. (STF. HC 101.035, voto do , Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26-10-
2010, 2ª T, DJE de 22-11-2010.)
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22 - Associação criminosa 

Prescinde-se de realização de crime anterior ou posterior
(...) o delito de quadrilha é autônomo, prescindindo da concretização de qual-
quer crime anterior ou posterior. (STF. RHC 121.093, Rel. Min. Ricardo Lewa-
ndowski, j. 20-5-2014, 2ª T, DJE de 6-6-2014.)

Irrelevante que os membros participem de todas infrações
É irrelevante para o reconhecimento do crime de quadrilha que não haja o con-
curso direto de todos os integrantes do bando na prática de todas as infrações, bas-
tando que o fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo, como men-
cionado na denúncia, ainda que igualmente unidos por laços outros de afetivi-
dade ou parentesco. A descrição empreendida é perfeitamente típica. (STF. RHC 
104.261, , Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15-3-2012, P, DJE de 7-8-2012.)

Possível a captação e interceptação de comunicações  mediante 
autorização judicial
Para fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, or-
ganização ou associação criminosa de qualquer tipo, são permitidos a captação 
e a interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, bem como seu re-
gistro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial. (STF. Inq 2.424, 
Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26-11-2008, P, DJE de 26-3-2010.)
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23 - Crimes contra a fé pública

A configuração do crime de troca de sinal identificador de  veículo 
prescinde de fim especial
Configura-se crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, 
previsto no art. 311 do CP, a prática dolosa de adulteração e troca das placas au-
tomotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma in-
tenção específica. (STF. HC 108.097, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15-5-2012, 1ª T, 
DJE de 5-6-2012.)

Uso de documento falso: Desnecessidade de exame pericial se 
provada a falsidade por outros meios
Este Tribunal já assentou o entendimento de que, para a caracterização do delito 
de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, é despiciendo o exame pe-
ricial no documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de prova con-
tidos dos autos evidenciarem a sua falsidade. (STF. HC 112.176, Rel. Min. Ri-
cardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2ª T, DJE de 27-8-2012.)

A prestação de contas eleitoral é documento público para fins 
penais
O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas elei-
toral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de do-
cumento de natureza pública. (STF. Inq 3.601, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15-9-2015, 
1ª T, DJE de 29-10-2015)

Crime de quebra de sigilo bancário: Típica a conduta de  obter 
acesso indevido e de revelar indevidamente a  terceiros os dados 
que tem acesso
O impreciso núcleo do tipo penal da quebra de sigilo bancário (art. 10 da LC 
105/2001) concretiza-se tanto através da ação de obter acesso indevido a dados 
sigilosos — intrusão —, como pela ação de revelar a terceiros, de forma indevida, 
os dados a que o agente teve acesso legítimo. Na modalidade de intrusão, o cri-
me classifica-se como comum, podendo ter como agente qualquer pessoa, salvo a 
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que, por força de sua atividade profissional, tenha natural direito de acesso; na 
modalidade de revelação, o crime é próprio, só podendo ser praticado por aque-
le que detenha legitimamente a informação. (STF. Pet 3.898, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. 27-8-2009, DJE de 18-12-2009.)

Não há absorção pelo estelionato se não exaurida a  potencialidade 
lesiva do falso
Não há falar em princípio da consunção entre os crimes de falso e de estelionato 
quando não exaurida a potencialidade lesiva do primeiro após a prática do se-
gundo. (STF. HC 116.979 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE 
de 21-11-2013.)

Atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é fato 
 típico, não sendo acobertado pela autodefesa
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/1988) não alcan-
ça aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento 
de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo 
agente (art. 307 do CP). (STF. RE 640.139 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22-9-
2011, P, DJE de 14-10-2011)

O fato de o paciente ter apresentado à polícia identidade com sua foto e assinatu-
ra, porém com impressão digital de outrem, configura o crime do art. 304 do Có-
digo Penal. Havendo adequação entre a conduta e a figura típica concernente ao 
uso de documento falso, não cabe cogitar de que a atribuição de identidade fal-
sa para esconder antecedentes criminais consubstancia autodefesa. (STF. HC n. 
92.763, Rel. Min. Eros Grau, 2ª T, j. 12/02/2008, DJe de 24-04-2008).

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante  autoridade policial é típica, ain-
da que em situação de alegada  autodefesa. (Súmula nº 522 do STJ).

Informativo nº 533 do STJ: DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDA-
DE. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). É típi-
ca a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para 
si falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autode-
fesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla 
defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de 
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disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utiliza-
do no falso. Precedentes citados: AgRg no AgRg no AREsp 185.094-DF, Quinta 
Turma, DJe 22/3/2013; e HC 196.305-MS, Sexta Turma, DJe 15/3/2013. REsp 
1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/10/2013.

Apresentar documento falso por exigência de autoridade é fato 
típico
Uso de documento falso. Apresentação por exigência da autoridade. Conduta tí-
pica. Disponibilidade do agente na utilização efetiva do documento para fins pe-
nalmente relevantes. Crime configurado. (...) Alegação de que o documento foi 
apresentado pelo paciente por exigência da própria autoridade policial, a qual 
não comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e consciente de documen-
to de identidade falsificado, no intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o 
crime em comento. (STF. HC 103.313, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23-11-2010, 1ª 
T, DJE de 14-3-2011.)

Desnecessidade de prova pericial para condenação por uso de 
documento falso
Informativo nº 553 do STJ: É possível a condenação por infração ao disposto no 
art. 304 do CP (uso de documento falso) com fundamento em documentos e tes-
temunhos constantes do processo, acompanhada da confissão do acusado, sendo 
desnecessária a prova pericial para a comprovação da materialidade do crime, 
mormente se a defesa não requereu, no momento oportuno, a realização do refe-
rido exame. Precedentes citados: AgRg no AREsp 78.480-SP, Quinta Turma, DJe 
1º/2/2013; HC 134.341-MS, Quinta Turma, DJe 19/12/2011; e HC 149.812-SP, 
Quinta Turma, DJe 21/11/2011. HC 307.586-SE, Rel. Min. Walter de Almeida 
Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), j. 25/11/2014, DJe 3/12/2014.

Desnecessidade de constituição definitiva do crédito  tributário 
para a consumação do crime previsto no artigo 293, §1º,   inciso 
III, alínea “b”, do Código Penal
Informativo nº 546 do STJ: É dispensável a constituição definitiva do crédito tri-
butário para que esteja consumado o crime previsto no art. 293, § 1º, III, "b", do 
CP. Isso porque o referido 383 delito possui natureza formal, de modo que já es-
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tará consumado quando o agente importar, exportar, adquirir, vender, expuser à 
venda, mantiver em depósito, guardar, trocar, ceder, emprestar, fornecer, portar 
ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de ati-
vidade comercial ou industrial, produto ou mercadoria sem selo oficial. Não in-
cide na hipótese, portanto, a Súmula Vinculante 24 do STF, segundo a qual “Não 
se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I 
a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Com efeito, 
conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ, nos crimes tributários de na-
tureza formal é desnecessário que o crédito tributário tenha sido definitivamente 
constituído para a instauração da persecução penal. Essa providência é impres-
cindível apenas para os crimes materiais contra a ordem tributária, pois, nestes, 
a supressão ou redução do tributo é elementar do tipo penal. (REsp 1.332.401-
ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/8/2014).

Tipicidade da clonagem de cartão de crédito ou débito  antes da 
entrada em vigor da lei n. 12.737/2012
Informativo nº 591 do STJ: Ainda que praticada antes da entrada em vigor da 
Lei n. 12.737/2012, é típica (art. 298 do CP) a conduta de falsificar, no todo ou 
em parte, cartão de crédito ou débito. De fato, o caput do art. 298 do CP ("Falsi-
ficar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particu-
lar verdadeiro") descreve o elemento normativo: "documento". Segundo doutrina, 
"os elementos normativos são aqueles para cuja compreensão é insuficiente de-
senvolver uma atividade meramente cognitiva, devendo-se realizar uma ativida-
de valorativa." Assim, o elemento normativo implica uma atitude especial do in-
térprete, a exigir um pouco mais que a simples percepção de sentidos, delimitan-
do-se o alcance e o sentido do texto legal existente. Por conseguinte, no processo 
hermenêutico que subjaz à atividade do julgador, o elemento normativo em ques-
tão prescinde de integração, especialmente da utilização de analogia. Ao avançar 
na compreensão ou na valoração do significado do elemento normativo "docu-
mento", poder-se-ia extrair, de acordo com os escólios de doutrina, a ideia de que 
seria "todo escrito especialmente destinado a servir ou eventualmente utilizável 
como meio de prova de fato juridicamente relevante" e, acerca da falsidade do-
cumental: "imitação ou deformação fraudulenta da verdade em um papel escri-
to, no sentido de conculcar uma relação jurídica ou causar um prejuízo juridica-
mente apreciável." Aliás, a própria Lei de Acesso à Informação (art. 4º, II) define 
documento como "unidade de registro de informações, qualquer que seja o supor-
te ou formato". Nessa perspectiva, não há como perder de vista que o "cartão de 
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crédito", embora não seja tão recente, passou a ter utilização propagada de for-
ma exponencial no final do século passado, notadamente pela facilidade de se es-
tabelecer, com ele, uma gama de relações jurídicas relevantes para o cenário eco-
nômico. Tal importância, fruto da própria dinâmica tecnológica, culminou com 
a necessidade de se estabelecer uma proteção penal mais significativa para essas 
relações. Nesse ponto, o elemento normativo previsto no art. 298 do CP assumiu 
especial relevo, porque a maleabilidade valorativa que lhe é inerente permitiu a 
sua adaptação aos anseios e às necessidades provenientes da existência de novas 
relações jurídicas advindas da evolução tecnológica. De acordo com doutrina, há 
uma vinculação entre esse conteúdo e a interpretação valorativa, que sempre será 
determinada pelo julgador de acordo com a cultura da época. Em virtude disso, a 
jurisprudência, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.737/2012, passou ao largo 
de discutir se a falsificação de cartão de crédito poderia se enquadrar como falsi-
ficação de documento particular. A presença do elemento normativo "documen-
to" possibilitou ao aplicador da lei compreender que o cartão de crédito ou ban-
cário enquadrar-se-ia no conceito de documento particular, para fins de tipifi-
cação da conduta, principalmente porque dele constam dados pessoais do titular 
e da própria instituição financeira (inclusive na tarja magnética) e que são pas-
síveis de falsificação. Isso pode ser constatado pelo fato de que os inúmeros pro-
cessos que aportaram no STJ antes da edição da referida lei e que tratavam de 
falsificação de documento particular em casos de "clonagem" de cartão de crédi-
to não reconheceram a atipicidade da conduta (HC 43.952-RJ, Quinta Turma, 
DJ 11/9/2006; HC 116.356-GO, Quinta Turma, DJe 6/4/2009; RHC 19.936-RJ, 
Quinta Turma, DJ 11/12/2006; RHC 13.415-CE, Quinta Turma, DJ 3/2/2003; 
HC 27.520-GO, Sexta Turma, DJ 15/9/2003; entre outros). No mesmo sentido, 
citam-se precedentes do STF: HC 102.971-RJ, Segunda Turma, DJe 5/5/2011; e 
HC 82.582-RJ, Segunda Turma, DJ 4/4/2003; entre outros. Assim, a inserção do 
parágrafo único no art. 298 do CP apenas ratificou e tornou explícito o entendi-
mento jurisprudencial da época, relativamente ao alcance do elemento norma-
tivo "documento", clarificando que cartão de crédito é considerado documento. 
Não houve, portanto, uma ruptura conceitual que justificasse considerar, somen-
te a partir da edição da Lei n. 12.737/2012, cartão de crédito ou de débito como 
documento. Inclusive, seria incongruente, a prevalecer a tese da atipicidade an-
terior à referida lei, reconhecer que todos os casos antes assim definidos pela ju-
risprudência, por meio de legítima valoração de elemento normativo, devam ser 
desconstituídos justamente em virtude da edição de uma lei interpretativa que 
veio em apoio à própria jurisprudência já então dominante. Acrescenta-se, ain-
da, não prosperar o argumento de que é sempre inviável a retroatividade de uma 
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lei penal interpretativa (se não favorável ao réu), esta compreendida como nor-
ma que não altera o conteúdo ou o elemento da norma interpretada, mas, ape-
nas, traduz o seu significado. Esse raciocínio, se considerado isoladamente, con-
duziria à ideia de que a previsão contida no parágrafo único do art. 298 do CP 
não poderia retroagir e, por esse ângulo, surgiria um imbróglio, na medida em 
que a jurisprudência nunca oscilou quanto ao reconhecimento de que cartão de 
crédito é documento para fins do caput do referido artigo. Nesse contexto, há ver-
tente doutrinária no viés de que: "se o sentido fixado pela lei interpretativa é di-
ferente do atribuído à norma por uma corrente jurisprudencial uniforme, então 
a lei nova [...] já não pode ser considerada realmente interpretativa, mas inova-
dora." Isso sugere, a contrario sensu, que o sentido atribuído à norma interpre-
tativa que estivesse em consonância com a jurisprudência não se caracterizaria 
como lei inovadora, no sentido substancial. Na hipótese, repita-se, a jurisprudên-
cia era uníssona em reconhecer que cartão de crédito era documento para fins do 
caput do art. 298 do CP, o que implica dizer que a Lei n. 12.737/2012 apenas re-
produziu, com palavras mais inequívocas, a jurisprudência daquela época, tra-
tando-se, desse modo, de lei interpretativa exemplificativa, porquanto o conceito 
de "documento" previsto no caput não deixou de conter outras interpretações pos-
síveis. Por fim, não é possível deixar de salientar que, a não se compreender as-
sim, todos os casos anteriores à edição da referida lei e que culminaram em con-
denação, ou mesmo aqueles que ainda se encontram em andamento, deveriam 
ser revistos, embora não tenha ocorrido qualquer ruptura na interpretação dada 
pela jurisprudência ao elemento normativo do tipo antes ou após a inserção do 
parágrafo único no art. 298 do CP. REsp 1.578.479-SC, Rel. Min. Maria There-
za de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 
2/8/2016, DJe 3/10/2016, 6ª Turma.
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24 - Crimes contra a administração pública, de 
 responsabilidade de prefeitos e da Lei de Licitações

A) Geral

Inaplicabilidade do princípio da insignificância
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pú-
blica. (Súmula nº 599 do STJ)

Não se admite, em regra, a aplicação do princípio da insignificância aos deli-
tos praticados contra a administração pública, haja vista buscar-se, nesses ca-
sos, além da proteção patrimonial, a tutela da moral administrativa. (STJ. AgRg 
no Ag 1105736, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j.  07/12/2010, 
DJe 17/12/2010)

O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência desta 
Corte Superior, firme no sentido de que não se aplica, em regra, o princípio da 
insignificância aos crimes contra a Administração Pública, ainda que o valor da 
lesão possa ser considerado ínfimo, uma vez que a norma visa resguardar não 
apenas o aspecto patrimonial mas principalmente a moral administrativa.(STJ. 
AgRg no AREsp 342908, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., j. 18/06/2014, 
DJe 27/06/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. 
ART. 303, § 2º, NA FORMA DO ART. 30, II, DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIG-
NIFICÂNCIA. INAPLICAÇÃO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA INSUSCETÍVEL DE VALORAÇÃO 
ECONÔMICA. SÚMULA 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tri-
bunal no sentido da não aplicação do princípio da insignificância aos crimes con-
tra a Administração Pública, uma vez que a norma visa resguardar não apenas 
a dimensão material, mas, principalmente, a moralidade administrativa, insus-
cetível de valoração econômica. 2. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O agravo re-
gimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são 
incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo 
regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1308038, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior, 6ª T, j. 19/05/2015, DJE 29/05/2015)
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Possibilidade de agravamento da pena com base no  prejuízo aos 
cofres públicos
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
PECULATO. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Conforme entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, é válida a fundamentação atinente às conse-
quências do delito quando apontar elemento concreto que demonstre a ex-
cepcionalidade na conduta delituosa, como, por exemplo, o elevado prejuí-
zo suportado pela vítima. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no 
AREsp 152433, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T, j. 09/06/2015, 
DJE 22/06/2015)

Médico particular que atende pelo SUS equipara-se a  funcionário 
público
Crime de concussão. Exigência de pagamento para realização de cirurgia de ur-
gência. (...) O médico particular, em atendimento pelo SUS, equipara-se, para fins 
penais, a funcionário público. Isso por efeito da regra que se lê no caput do art. 
327 do CP. (STF. RHC 90.523, Rel. Min. Ayres Britto, j. 19-4-2011, 2ª T, DJE de 
19-10-2011.)

O paciente, médico contratado de hospital credenciado ao SUS, foi denuncia-
do pela prática do crime de concussão, em razão de ter exigido a quantia de R$ 
100,00 para prestar atendimento à pessoa acobertada pelo referido sistema. Daí 
a correta equiparação a funcionário público. (STF. HC 97.710, Rel. Min. Eros 
Grau, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 30-4-2010.)

Juiz é funcionário público para fins penais
É possível a atribuição do conceito de funcionário público contida no art. 
327 do CP a juiz federal. É que a função jurisdicional é função pública, pois 
consiste atividade privativa do Estado-juiz, sistematizada pela Constitui-
ção e normas processuais respectivas. Consequentemente, aquele que atua 
na prestação jurisdicional ou a pretexto de exercê-la é funcionário público 
para fins penais. (STF. RHC 103.559, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19-8-2014, 1ª 
T, DJE de 30-9-2014.)
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Equiparação de advogados dativos, onde não há Defensoria 
 Pública, a funcionários públicos, para fins penais
4.  "O advogado que, por força de convênio celebrado com o Poder Público, atua 
de forma  remunerada em defesa dos agraciados com o benefício da Justiça Públi-
ca, enquadra-se no conceito de funcionário público  para  fins penais (Preceden-
tes)" (REsp. n. 902.037/SP, Rel.Min.  FELIX  FISCHER,  Quinta  Turma,  julgado  
em  17/4/2007, DJ de 4/6/2007).  Precedentes.  Sendo equiparado a funcionário 
público, possível a adequação típica aos crimes previstos nos artigos 312 e 317 do 
Código Penal. (...). 7.  Habeas Corpus não conhecido.  Cassada liminar anterior-
mente deferida. (STJ. HC 264459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª 
T, j. 10/03/2016, DJE 16/03/2016)

Possibilidade de agravamento da pena pelo fato do crime ter sido 
praticado por funcionário de alto escalão 
RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS. PENAL. (....) CORRUPÇÃO PASSIVA. DO-
SIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, G, DO CP. FALTA DE INTERESSE. PE-
NA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO 
DE ELEMENTARES. PENAS. READEQUAÇÃO. (...) 11. A culpabilidade do re-
corrente está idoneamente fundamentada no fato de que ele ocupava o cargo de 
maior responsabilidade da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, qual seja, 
o de Superintendente Estadual, sendo que, por essa razão, deveria muito mais agir 
no combate à atividade criminosa, estando evidenciado um juízo de reprovabili-
dade mais acentuado. (...) (STJ. REsp 1251016, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
6ª T, j. 16/09/2014, DJE 27/11/2014)

Possibilidade de instauração de ação penal individualizada para 
os crimes de peculato e sonegação fiscal em relação aos valores 
indevidamente apropriados 
(...) CRIMES DE PECULATO E SONEGAÇÃO FISCAL. (...) ALEGAÇÃO DE 
LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. CONDUTAS DISTINTAS. INCIDÊNCIA 
TRIBUTÁRIA SOBRE O FATURAMENTO OBTIDO DE FORMA FRAUDU-
LENTA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO 
FISCAL. (...) 3. O entendimento desta Corte caminha em sentido oposto à tese de-
fensiva, no sentido de que é possível o ajuizamento de ação penal para apuração 
do crime de peculato e outra ação penal para a apuração do crime de sonegação 
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fiscal. Precedentes da Quinta Turma e da Corte Especial. (...) (STJ. HC 166089, 
Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, j. 26/08/2014, DJE 02/09/2014)

B) Descaminho e contrabando

Descaminho: Prova da contumácia afasta o princípio da 
 insignificância
O princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando se com-
prova a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 115.514, Segunda Turma, 
rel. min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10-4-2013; HC 115.869, Primeira Turma, 
rel. min. Dias Toffolli, DJ de 7-5-2013; HC 114.548, Primeira Turma, rel. min. 
Rosa Weber, DJ de 27-11-2012; HC 110.841, Segunda Turma, rel. min. Cármen 
Lúcia, DJ de 14-12-2012; HC 112.597, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, 
DJ de 10-12-2012; HC 100.367, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJ de 8-9-
2011. A existência de outras ações penais em curso contra a paciente, embora 
não configure reincidência, é suficiente para caracterizar a contumácia na prática 
delitiva, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância. 
(STF. HC 118.686, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19-11-2013, 1ª T, DJE de 4-12-2013)

Informativo nº 575 do STJ: A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do prin-
cípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, 
no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmen-
te recomendável. Destaca-se, inicialmente, que não há consenso sobre a possibi-
lidade ou não de incidência do princípio da insignificância nos casos em que fica 
demonstrada a reiteração delitiva no crime de descaminho. Para a Sexta Turma 
deste Tribunal Superior, o passado delitivo do agente não impede a aplicação da 
benesse. Já para a Quinta Turma, as condições pessoais negativas do autor invia-
bilizam o benefício. De fato, uma conduta formalmente típica, mas materialmen-
te insignificante, mostra-se deveras temerária para o ordenamento jurídico aca-
so não se analise o contexto pessoal do agente. Isso porque se estaria instigando a 
multiplicação de pequenos crimes, os quais se tornariam inatingíveis pelo orde-
namento penal. Nesse sentido, o Plenário do STF, quando do julgamento dos HC 
123.734-MG (DJe 2/2/2016), HC 123.533-SP (DJe 8/8/2014) e HC 123.108-MG 
(DJe 1º/2/2016), a despeito de ter exarado que a aplicação do princípio da insig-
nificância “deve ser analisada caso a caso pelo juiz de primeira instância, e que 
a Corte não deve fixar tese sobre o tema”, acabou por traçar orientação no viés 
de que a vida pregressa do agente pode e deve ser efetivamente considerada ao se 
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analisar a possibilidade de incidência do preceito da insignificância. Ressaltou-
-se, no mencionado julgamento, que adotar indiscriminadamente o princípio da 
insignificância, na hipótese em que há qualificação ou reincidência, seria tornar 
a conduta penalmente lícita e também imune a qualquer espécie de repressão es-
tatal. Além disso, na mesma ocasião, salientou-se que a imunização da conduta 
do agente, ainda que a pretexto de protegê-lo, pode deixá-lo exposto à situação de 
justiça privada, na medida em que a inação do Estado pode fomentar a socieda-
de a realizar “justiça com as próprias mãos”, com consequências imprevisíveis e 
provavelmente mais graves. Concluiu-se, assim, que: “o Judiciário não pode, com 
sua inação, abrir espaço para quem o socorra. Precedentes citados do STF: HC 
120.662-RS, Segunda Turma, DJe 21/8/2014; HC 109.705-PR, Primeira Turma, 
DJe 28/5/2014. EREsp 1.217.514-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 
9/12/2015, DJe 16/12/2015). 

Descaminho: inaplicabilidade do art. 20 da Lei n.º 10.522/02 
como parâmetro para aplicar o princípio da insignificância
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍ-
PIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR ÀQUE-
LE PREVISTO NO ART. 18, § 1.º, DA LEI N.º 10.522/2002. 1. Hipótese em que 
foram apreendidas ao entrarem ilegalmente no país 644 (seiscentos e quarenta 
e quatro) pacotes de cigarro de diversas marcas e 12 (doze) litros de wisky (sic), 
todas mercadorias provenientes do Paraguai, avaliadas à época em R$ 6.920,00 
(seis mil novecentos e vinte reais). Impossibilidade de aplicação do princípio da 
insignificância. 2. Não é possível utilizar o art. 20 da Lei n.º 10.522/02 como pa-
râmetro para aplicar o princípio da insignificância, já que o mencionado disposi-
tivo se refere ao ajuizamento de ação de execução ou arquivamento sem baixa na 
distribuição, e não de causa de extinção de crédito. 3. O melhor parâmetro para 
afastar a relevância penal da conduta é justamente aquele utilizado pela Admi-
nistração Fazendária para extinguir o débito fiscal, consoante dispõe o art. 18, § 
1.º, da Lei n.º 10.522/2002, que determina o cancelamento da dívida tributária 
igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais). 4. Há de se ressaltar que, no caso, exis-
te controvérsia sobre o montante da dívida tributária, que pode até ser maior do 
que R$ 10.000,00, além de se tratar a denunciada de pessoa que ostenta outras 
duas condenações por crimes da mesma espécie, revelando, em princípio, reitera-
ção criminosa. 5. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão 
embargado, negar provimento ao recurso especial (STJ. E.R.Esp. n. 966.077, Rel. 
Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, DJe de 20/08/2009).
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Descaminho: desnecessária a constituição definitiva do  crédito 
tributário
Desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrati-
va para configuração dos crimes de contrabando e descaminho. (STF. HC 125.847 
AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 5-5-2015, 1ª T, DJE de 26-5-2015.)

(...) a consumação do delito de descaminho e a posterior abertura de processo-cri-
me não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal. Primei-
ro, porque o delito de descaminho é rigorosamente formal, de modo a prescindir 
da ocorrência do resultado naturalístico. Segundo, porque a conduta materiali-
zadora desse crime é “iludir” o Estado quanto ao pagamento do imposto devido 
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E iludir não significa 
outra coisa senão fraudar, burlar, escamotear. Condutas essas minuciosamente 
narradas na inicial acusatória. Acresce que, na concreta situação dos autos, o pa-
ciente se acha denunciado pelo descaminho, na forma da alínea c do § 1º do art. 
334 do CP. Delito que tem como elementos nucleares as seguintes condutas: ven-
der, expor à venda, manter em depósito e utilizar mercadoria estrangeira intro-
duzida clandestinamente no País ou importada fraudulentamente. Pelo que não 
há necessidade de uma definitiva constituição administrativa do imposto devido 
para, e só então, ter-se por consumado o delito. (STF. HC 99.740, Rel. Min. Ayres 
Britto, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011.)

Descaminho: o pagamento do tributo devido não extingue a 
 punibilidade do crime 
Informativo nº 555 do STJ: O pagamento do tributo devido não extingue a pu-
nibilidade do crime de descaminho (art. 334 do CP). A partir do julgamento do 
HC 218.961-SP (DJe 25/10/2013), a Quinta Turma do STJ, alinhando-se ao en-
tendimento da Sexta Turma e do STF, passou a considerar ser desnecessária, para 
a persecução penal do crime de descaminho, a apuração administrativa do mon-
tante de tributo que deixou de ser recolhido, tendo em vista a natureza formal do 
delito, o qual se configura com o simples ato de iludir o pagamento do imposto 
devido pela entrada de mercadoria no país. Na ocasião, consignou-se que o bem 
jurídico tutelado pelo art. 334 do CP vai além do valor do imposto sonegado, pois, 
além de lesar o Fisco, atinge a estabilidade das atividades comerciais dentro do 
país, dá ensejo ao comércio ilegal e à concorrência desleal, gerando uma série de 
prejuízos para a atividade empresarial brasileira. Verifica-se, assim, que o desca-
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minho não pode ser equiparado aos crimes materiais contra a ordem tributária, o 
que revela a impossibilidade de que o agente acusado da prática do crime de des-
caminho tenha a sua punibilidade extinta pelo pagamento do tributo. Ademais, 
o art. 9º da Lei 10.684/2003 prevê a extinção da punibilidade pelo pagamento 
dos débitos fiscais apenas no que se refere aos crimes contra a ordem tributária e 
de apropriação ou sonegação de contribuição previdenciária – arts. 1º e 2º da Lei 
8.137/1990, 168-A e 337-A do CP. Nesse sentido, se o crime de descaminho não se 
assemelha aos crimes acima mencionados, notadamente em razão dos diferentes 
bens jurídicos por cada um deles tutelados, inviável a aplicação analógica da Lei 
10.684/2003. (RHC 43.558-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5/2/2015, DJe 13/2/2015).

Contrabando: importação de colete balístico sem prévia  autorização 
do Comando do Exército configura 
Informativo nº 577 do STJ: Configura crime de contrabando a importação de co-
lete à prova de balas sem prévia autorização do Comando do Exército. A Portaria 
n. 18 do DLOG, publicada em 19/12/2006, regulamenta as normas de avaliação 
técnica, fabricação, aquisição, importação e destruição de coletes balísticos e exi-
ge determinadas condições aos compradores e importadores desse tipo de artefato, 
tais como, autorização prévia do Comando do Exército e restrição a determinados 
órgãos e pessoas. Desse modo, a importação de colete à prova de balas está sujei-
ta à proibição relativa e, por conseguinte, configura crime de contrabando quan-
do realizada fora dos moldes previstos nesse regulamento. (STJ. RHC 62.851-PR, 
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

C) Conclusão

Possibilidade da utilização da condição pessoal de policial civil 
como circunstância judicial desfavorável para fins de  e xasperação 
da pena base aplicada 
Informativo nº 835 do STF: Circunstâncias judiciais e “bis in idem” É legítima a 
utilização da condição pessoal de policial civil como circunstância judicial desfa-
vorável para fins de exasperação da pena base aplicada a acusado pela prática do 
crime de concussão. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, 
conheceu e denegou a ordem em “habeas corpus” em que pleiteado o reconheci-
mento do “bis in idem”. A Turma afirmou que seria possível, no que se refere à 
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culpabilidade (CP, art. 59), promover, em cada caso concreto, juízo de repro-
vabilidade maior tendo em consideração a condição de policial civil do agente. 
O delito previsto no art. 316 do CP seria de mão própria, porém, presentes as 
circunstâncias do art. 59 do CP, se poderia levar em conta, quando do juízo de 
reprovabilidade, a qualidade específica ou a qualificação do funcionário públi-
co. Dentro do Estado Democrático de Direito e do país que se almeja construir, 
o fato de uma autoridade pública — no caso, uma autoridade policial — ob-
ter vantagem indevida de alguém que esteja praticando um delito comprome-
teria de maneira grave o fundamento de legitimidade da autoridade, que seria 
atuar pelo bem comum e pelo bem público. Portanto, aquele que fosse investido 
de parcela de autoridade pública — fosse juiz, membro do Ministério Público 
ou autoridade policial — deveria ser avaliado, no desempenho da sua função, 
com escrutínio mais rígido. Assim, a pena aplicada, de 2 anos e 6 meses, não 
seria desproporcional diante das circunstâncias. Preliminarmente, o Colegiado 
exarou entendimento segundo o qual deveriam ser conhecidos os “habeas cor-
pus” nas hipóteses em que fossem substitutivos de recurso extraordinário, como 
no caso em comento. Vencidos os Ministros Luiz Fux (relator) e Rosa Weber. 
(STF. HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson 
Fachin, 16.8.2016, 1ª T.

Pratica extorsão e não concussão, o funcionário público que se 
utiliza de violência ou grave ameaça para obter  vantagem indevida
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ES-
PECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PLEITO DE DESCLASSIFICA-
ÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA O DE CONCUSSÃO. IMPOSSIBILI-
DADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DO DELITO. CON-
FIGURAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO E NÃO CONCUSSÃO, NÃO OBS-
TANTE PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO, VALENDO-SE DESSA 
CONDIÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE 
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 
2. Ainda que a conduta delituosa tenha sido praticada por funcionário público, 
o qual teria se valido dessa condição para a obtenção da vantagem indevida, o 
crime por ele cometido corresponde ao delito de extorsão e não ao de concussão, 
uma vez configurado o emprego de grave ameaça, circunstância elementar do de-
lito de extorsão. Precedentes. (...) (STJ. HC 054776/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
6ª T, j. 18/09/2014, DJE 03/10/2014)
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D) Corrupção ativa e passiva

Corrupção passiva: trata-se de crime formal, se  consumando 
com a mera solicitação
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PRO-
CESSO PENAL. ART. 317, § 1º, DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDA-
DE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. NEXO DE CAUSA-
LIDADE. ACÓRDÃO FIRMADO EM MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO. 1. O crime de corrupção passiva, delito formal que se consuma com 
a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, re-
fere-se ao crime praticado por funcionário público, lato sensu, contra a admi-
nistração pública e ocorre quando este, no exercício de suas funções ou em ra-
zão delas e até mesmo antes de assumi-la, solicita ou recebe vantagens, mesmo 
que seja por promessas, para praticar, omitir ou retardar determinado ato de 
ofício. (...) (STJ. AgRg no REsp 1519531, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª 
T, j. 23/06/2015, DJE 03/08/2015)

Corrupção passiva: o fato do crime ter sido praticado por  Promotor 
de Justiça denota maior reprovabilidade
Informativo nº 552 do STJ: O fato de o crime de corrupção passiva ter sido pra-
ticado por Promotor de Justiça no exercício de suas atribuições institucionais 
pode configurar circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena. Isso 
porque esse fato revela maior grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o 
reconhecimento da acentuada culpabilidade, dada as específicas atribuições do 
promotor de justiça, as quais são distintas e incomuns se equiparadas aos demais 
servidores públicos latu sensu. Assim, a referida circunstância não é inerente ao 
próprio tipo penal. REsp 1.251.621-AM, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/10/2014.

Corrupção ativa: oferecer vantagem para obter títulos de eleitor 
prontos para entrega aos eleitores caracteriza o crime
Comete o crime do art. 333 do CP aquele que oferece vantagem ao servidor da 
Justiça Eleitoral para obter títulos de eleitor prontos para entrega aos eleitores 
alistados. (STF. AP 572, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11-11-2014, 2ª T, DJE de 
10-2-2015.)
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Corrupção ativa: consuma-se ainda que o funcionário  recuse a 
oferta
(...) o crime de corrupção ativa (CP, art. 333) é crime formal ou de mera condu-
ta, consumando-se quando o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida 
chega ao conhecimento do funcionário, independentemente da aquiescência. Em 
outras palavras, trata-se de crime que se consuma ainda que a oferta seja recu-
sada pelo funcionário. (STF. HC 105.478, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 
1º-3-2011, 2ª T, DJE de 23-3-2011.)

E) Crime de responsabilidade de prefeito

Aprovação de contas pela Câmara não afasta  responsabilidade 
penal 
Aprovação de contas e responsabilidade penal: a aprovação pela Câmara Muni-
cipal de contas de prefeito não elide a responsabilidade deste por atos de gestão. 
(STF. Inq 1.070, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24-11-2004, P, DJ de 1º-7-2005.)

Continuidade de atos praticados pelo Prefeito após  decisão do 
Tribunal de Contas, que conclui pela irregularidade, é indício 
do dolo na prática de crime de responsabilidade
In casu, a denúncia imputa ao réu a suposta prática do crime tipificado no art. 
1º, I, do DL 201/1967, em continuidade delitiva (...). A prática dos atos reputados 
ilícitos pelo denunciado posteriormente à decisão do Tribunal de Contas compe-
tente, que concluiu pela irregularidade, é suficiente para denotar, ao menos em 
sede de cognição sumária, o dolo do agente. (...) A denúncia que se reveste de justa 
causa impõe seja admitida em razão da suposta prática, pelo acusado, de forma 
consciente e voluntária, de desvio de rendas públicas, in casu, em proveito da em-
presa (...), fato esse que se amolda ao delito previsto no art. 1º, I, do DL 201/1967 
(...). (STF. Inq 2.588, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25-4-2013, P, DJE de 17-5-2013.)

O crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 admite  participação
Informativo 788 do STF: 2ª Turma. O crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 
(“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao jul-
gamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câma-
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ra dos Vereadores: I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em 
proveito próprio 123 ou alheio”), é próprio, somente podendo ser praticado por 
prefeito, admitida, porém, a participação, nos termos do art. 29 do CP. Com base 
nesse entendimento, a Segunda Turma recebeu denúncia oferecida contra deputa-
do federal pela suposta prática do referido crime. De inicio, rejeitou requerimen-
to formulado no sentido de que o processo em comento fosse julgado em conjun-
to com AP 644/MT. Assinalou que a reunião de ações penais conexas seria a re-
gra, salvo se o juiz reputasse conveniente a separação, por motivo relevante (CPP: 
“Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem 
sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando 
pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, 
ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”). Ocorre 
que os feitos estariam em situação processual diversa. Em um deles, a instrução 
processual já estaria encerrada, enquanto no outro, a denúncia sequer teria sido 
apreciada. Assim, a reunião das ações seria inviável. No mérito, a Turma desta-
cou que o denunciado, em comunhão de esforços com prefeito, seria acusado de 
desviar rendas públicas em proveito próprio e alheio. Sua conduta teria consisti-
do em apresentar emenda parlamentar ao orçamento da União, autorizando o 
repasse de recursos para aquisição de ambulância. Realizada licitação na moda-
lidade tomada de preços, o certame teria sido direcionado em favor de determi-
nada empresa. Para a fase processual de análise de recebimento da denúncia, os 
elementos seriam suficientes para demonstrar não apenas o direcionamento da 
licitação, mas também o desvio dos recursos públicos, mediante a prática de so-
brepreço. Ademais, haveria indicativos da existência de organização criminosa 
dedicada à canalização de recursos do orçamento para aquisição de ambulân-
cias, com posterior direcionamento de licitações. Outrossim, a apresentação de 
emenda parlamentar para financiar a compra, somada a depoimentos colhidos 
no sentido de que o denunciado teria contribuído para o direcionamento da lici-
tação, seriam indícios suficientes de participação, para esta fase processual. (Inq 
3634/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.6.2015.) 

F) Peculato

Funcionário que usa dinheiro que tem sob sua guarda  pratica 
peculato 
No peculato de uso, previsto no inciso II do art. 1º do DL 201/1967, o sujeito ati-
vo do crime utiliza-se, ilicitamente, de bens, rendas ou serviços públicos, em seu 
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proveito ou de terceiros, agente público ou não. Não se pode falar em peculato 
de uso quando versar sobre dinheiro, ou seja, coisa fungível. Se o funcionário 
usar dinheiro que tem sob sua guarda para seu próprio benefício, pratica o de-
lito de peculato. (STF. Inq 3.108, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15-12-2011, P, DJE 
de 22-3-2012.)

Possibilidade de terceiro que não é funcionário público ser 
 partícipe no crime
O fato de a acusada não ser funcionária pública não impede que seja de-
nunciada pela prática de peculato, se, consciente dos atos praticados pelos 
supostos autores do crime, é beneficiada pela apropriação ou pelo desvio. Na 
hipótese de que se trata, a denunciada, antes mesmo do episódio retratado 
no vídeo aportado aos autos (recebimento de valores em espécie), conscien-
temente, aderiu às ações dos demais agentes, contribuindo, portanto, para a 
produção do resultado lesivo, de modo a configurar a sua condição de partí-
cipe no delito funcional praticado pelo funcionário público. (STF. Inq 3.113, 
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 2-12-2014, 1ª T, DJE de 6-2-2015.)

O particular pode figurar como coautor do crime descrito no § 1º do art. 
312 do CP (peculato-furto). Isso porque, nos termos do art. 30 do CP, “não 
se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo 
quando elementares do crime”. Se a condição de funcionário público é ele-
mentar do tipo descrito no art. 312 do CP, esta é de se comunicar ao coau-
tor (particular), desde que ciente este da condição funcional do autor. Pre-
cedentes: HC 74.588, Rel. Min.. Ilmar Galvão; e HC 70.610, Rel. Min. Se-
púlveda Pertence. (STF. HC 90.337, Rel. Min. Ayres Britto, j. 19-6-2007, 
1ª T, DJE de 6-9-2007.)

Possibilidade de agravamento da pena pelo fato do crime ter sido 
praticado por funcionário do Judiciário 
Peculato. Consequencias do crime. Mostra-se razoável a fixação da pena-base 
em um ano acima do minimo previsto para o tipo — de dois, com teto de doze 
— ante as circunstancias do crime, o fato de haver sido praticado o peculato por 
servidor do proprio Judiciário. (STF. HC 101.295, Rel. Min. Marco Aurelio, j. 29-
3-2011, 1a T, DJE de 4-5-2011)
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Uso, para si, de dinheiro que Prefeito tem sob sua guarda  caracteriza 
peculato e não peculato de uso previsto no  artigo 1º, II, do DL 
nº 201/67
No peculato de uso, previsto no inciso II do art. 1º do DL 201/1967, o sujeito ati-
vo do crime utiliza-se, ilicitamente, de bens, rendas ou serviços públicos, em seu 
proveito ou de terceiros, agente público ou não. Não se pode falar em peculato de 
uso quando versar sobre dinheiro, ou seja, coisa fungível. Se o funcionário usar di-
nheiro que tem sob sua guarda para seu próprio benefício, pratica o delito de pecu-
lato. (STF. Inq 3.108, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15-12-2011, P, DJE de 22-3-2012.)

Nomeação de funcionários fantasmas ou de funcionários que  devem 
dar parte da remuneração que receberiam  caracteriza o crime
No caso em análise, o acusado tinha a posse de dinheiro público, que deveria des-
tinar ao pagamento de auxiliares (secretários e assessores parlamentares). Contu-
do, o deputado nomeou, em alguns casos, pessoas que, supostamente, não exer-
ciam quaisquer cargos em seu gabinete, com a intenção de se apropriar dos men-
cionados recursos (aparentemente, funcionários fantasmas); em outros casos, no-
meou pessoas que, embora exercessem funções em seu gabinete, teriam se compro-
metido a repassar-lhe parte da remuneração a que fariam jus. É importante, no 
caso, notar que a vítima dos crimes é exclusivamente a administração pública, já 
que, de acordo com a narrativa do MPF, as pessoas nomeadas para os cargos co-
missionados teriam consentido em repassar os recursos públicos para o acusado. 
Ao mesmo tempo, não se pode concluir, como pretende a defesa, que o acusado 
não tinha a posse dos recursos, porque pertenciam às pessoas nomeadas. Como 
se nota, tendo ele o domínio final dos fatos, na clássica definição de autoria ela-
borada pela doutrina criminal, o acusado se utilizou das pessoas por ele nomea-
das para se apropriar dos recursos públicos desviados dos cofres da Câmara para 
os fins particulares do alvitre do parlamentar denunciado. (STF. Inq 2.005, voto 
do Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 2-12-2010, P, DJE de 4-8-2011.)

A descrição de fatos consistentes na montagem e operacionalização de esquema 
de nomeação de “assessores fantasmas” no âmbito da Secretaria de Administra-
ção no Estado do Piauí sinaliza a ocorrência das circunstâncias elementares do 
tipo penal do peculato. Isso porque, em primeiro lugar, a administração públi-
ca (bem jurídico tutelado pela norma incriminadora da conduta) foi aquela que 
mais diretamente sofreu com o ruinoso impacto patrimonial do delito imputa-
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do aos denunciados; em segundo, porque os fatos narrados na inicial acusatória 
consistem na destinação de recursos públicos para fins diversos daqueles para os 
quais foram confiados à gestão dos acusados. Finalmente, há na peça acusatória 
a descrição do elemento subjetivo do tipo (e de seu especial fim de agir): a vonta-
de livre e consciente de desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel “em 
proveito próprio ou alheio”. No caso, em proveito da campanha do primeiro de-
nunciado e do “empoderamento” de seus correligionários. (STF. Inq 2.449, Rel. 
Min. Ayres Britto, j. 2-12-2010, P, DJE de 18-2-2011.)

Presença reconhecida de indícios de que o parlamentar, com o auxílio do irmão, 
desviou, em proveito próprio, parte da remuneração de assessores parlamenta-
res, o que configura, em tese, o crime de peculato, positivado no art. 312, § 1º, do 
CP. (STF. Inq 2.312, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19-11-2009, P, DJE de 
18-12-2009.)

Propósito inicial de subtração de recursos liberados por  entidade 
de desenvolvimento afasta o enquadramento  jurídico no crime 
previsto no artigo 2º, da Lei nº  8.137/90 (trata-se de peculato)
Narrando a denúncia o propósito inicial de subtração de recursos públicos libera-
dos por entidade de desenvolvimento, com concurso necessário de servidores pú-
blicos, correta a tipificação do fato como peculato-furto. Inviável a desclassifica-
ção para os crimes do art. 2º da Lei 8.137/1990. (STF. Inq 2.760, Rel. Min. Gil-
mar Mendes, j. 7-10-2014, 2ª T, DJE de 16-12-2014.)

G) Falso testemunho

Falso testemunho: ausência da formalidade do  compromisso, 
mas tendo o juiz advertido da possibilidade das declarações 
 caracterizarem ilícito penal, não torna atípica a conduta
Crime contra a administração da justiça: falso testemunho, art. 342 do CP. Tes-
temunha que não prestou compromisso em processo civil por ser prima da parte, 
mas que foi advertida de que suas declarações poderiam caracterizar ilícito pe-
nal. A formalidade do compromisso não mais integra o tipo do crime de falso tes-
temunho, diversamente do que ocorria no primeiro Código Penal da República, 
Decreto 847, de 11-10-1890. Quem não é obrigado pela lei a depor como teste-
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munha, mas que se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo juiz, mesmo sem ter pres-
tado compromisso pode ficar sujeito às penas do crime de falso testemunho. Pre-
cedente: HC 66.511-0, Primeira Turma. (STF. HC 69.358, Rel. Min. Paulo Bros-
sard, j. 30-3-1993, 2ª T, DJ de 9-12-1994.)

Falso testemunho: desnecessário que o falso testemunho  tenha 
influído no resultado da causa
Crime de falso testemunho. Esse delito se caracteriza pela mera potencialidade 
de dano à administração da justiça, sendo, portanto, crime formal que se consu-
ma com o depoimento falso, independentemente da produção do efetivo resulta-
do material a que visou o agente. Por isso, como acentuado no RHC 58.039 (RTJ 
95/573), a extinção da punibilidade, por prescrição declarada no processo que te-
ria havido a prática do delito de falso testemunho, não impede que seja este apu-
rado e reprimido. (STF. RE 112.808, Rel. Min. Moreira Alves, j. 28-8-1987, 1ª T, 
DJ de 11-12-1987.)

H) Crimes da Lei de Licitações

A decisão de Tribunal de Contas não é condição de  procedibilidade 
para processamento de crimes de fraude à licitação 
Decisão do TCU não constitui condição de procedibilidade de crimes de fraude à 
licitação e quadrilha. Pelo princípio da independência das instâncias, é possível 
que a existência do fato alegadamente delituoso e a identificação da respectiva 
autoria se definam na esfera penal sem vinculação com a instância de controle 
exercida pelos tribunais de contas. Questão de ordem resolvida no sentido de não 
condicionar a procedibilidade dos delitos imputados aos réus a futura decisão do 
TCU. (STF. AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8-8-2013, P, DJE de 23-5-2014.)

A regularidade contábil atestada pelo Tribunal de Contas não 
obsta a ação penal
(...). DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. TRANCA-
MENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDEN-
CIADA DE  PLANO.  ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO 
QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA.  (...) AUSÊNCIA DE ILEGA-
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LIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A 
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHE-
CIDO. (...) 3. Acolher a alegação de atipicidade da conduta por ausência de 
dolo ou porque as obras licitadas não sofreram superfaturamento e inexiste 
prova de recebimento de vantagem indevida pelo acusado, demanda exame 
acurado da prova, própria da fase instrutória da ação penal, uma vez que tal 
situação fática não se encontra evidenciada de forma inequívoca nos autos. 
4.  O fato de o Tribunal de Contas aprovar as contas a ele submetidas,  embo-
ra  possa ser considerado em favor do Paciente, não obsta,  diante  do  prin-
cípio  da  independência entre as instâncias administrativa e penal, a per-
secução penal promovida pelo Ministério Público, quando não se evidencia, 
estreme de dúvidas, a inocência do acusado. 5.  A tese defensiva de falta de 
justa causa para a ação penal pela inexistência de malversação das verbas 
demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, que deve ser fei-
to pelo Juízo ordinário, durante a instrução criminal contraditória. Afinal, 
quando a versão de inocência apresentada é contraposta por elementos indi-
ciários apresentados pela acusação, incabível o deslinde da controvérsia na 
via estreita do habeas corpus. (...) (STJ. HC 218663, Rel. Min. Laurita Vaz, 
5ª T, j. 13/11/2012, DJE 23/11/2012)

O crime previsto no artigo 89, da Lei nº 8.666/93 não  absorve o 
uso de documento falso
(...) não há relação de necessariedade entre o crime de falso e o crime no art. 
89 da Lei 8.666/1993. É dizer, não é indispensável para o tipo do art. 89 da Lei 
8.666/1993 que se utilize de documento ideologicamente falso, o uso de docu-
mento não perfaz elemento normativo do tipo descrito na Lei das Licitações, ra-
zão pela qual não há consumação entre os delitos. (STF. RHC 118.030, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. 19-8-2014, 1ª T, DJE de 12-9-2014.)

Possibilidade de concurso de crimes previstos na lei 8.666/1993
Informativo nº 530 do STJ: Não configura bis in idem a condenação pela prática 
da conduta tipificada no art. 90 da Lei 8.666/1993 (fraudar o caráter competiti-
vo do procedimento licitatório) em concurso formal com a do art. 96, I, da mes-
ma lei (fraudar licitação mediante elevação arbitraria dos preços). Isso porque se 
trata de tipos penais totalmente distintos. Com efeito, enquanto no crime do art. 
90 o agente busca eliminar a competição ou fazer com que esta seja apenas apa-
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rente, no crime do art. 96, I, atinge-se diretamente a licitação, elevando arbitra-
riamente os preços em prejuízo da Fazenda Pública. Dessa forma, caracterizadas 
as duas espécies delitivas, um crime não estará absorvido pelo outro. (STJ. REsp 
1.315.619-RJ, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ-
-PR), 5ª T, j. 15/8/2013.)

I) Outros crimes

Violência arbitrária: não foi revogado pelo tipo da Lei de  Abuso 
de Autoridade
O art. 322 do CP, que tipifica o crime de violência arbitrária, não foi revogado 
pelo art. 3º, i, da Lei 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade). Precedentes. Re-
curso ordinário em habeas corpus não provido. (STF. RHC 95.617, Rel. Min. Eros 
Grau, j. 25-11-2008, 2ª T, DJE de 17-4-2009.)

Sonegação de papel ou objeto de valor probatório:  Advogado, 
atuando em causa própria, que deixa de devolver processo para 
procrastinar andamento comete o crime
Processo. Retenção. Implica o tipo do art. 356 do CP postura de profissional da 
advocacia que, atuando em causa própria, deixa de devolver o processo para pro-
crastinar o normal andamento. (STF. HC 104.290, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 
29-11-2011, 1ª T, DJE de 1º-2-2012.)

Coação no curso do processo: Coação no curso de  Procedimento 
Investigatório Criminal (PIC) configura 
Informativo nº 568 do STJ: O crime de coação no curso do processo (art. 344 
do CP) pode ser praticado no decorrer de Procedimento Investigatório Crimi-
nal instaurado no âmbito do Ministério Público. Isso porque, além de o PIC 
servir para os mesmos fins e efeitos do inquérito policial, o STJ já reconheceu 
que, mesmo as ameaças proferidas antes da formalização do inquérito carac-
terizam o crime de coação no curso do processo, desde que realizadas com 
o intuito de influenciar o resultado de eventual investigação criminal (HC 
152.526-MG, Quinta Turma, DJe 19/12/2011). HC 315.743-ES, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, j. 6/8/2015, DJe 26/8/2015
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Resistência: tentar tirar a arma do policial configura 
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de substância entorpecente com envol-
vimento de menor e resistência (artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei nº 
11.343/06 e artigo 329 do CP) – (...) Da mesma forma, nenhum reparo merece a 
condenação do réu pelo delito de resistência. É da prova vencedora que o réu tentou 
resistir à prisão, entrando em luta corporal com o policial e chegando, até mesmo, 
a tentar tomar-lhe a arma de fogo. O laudo de fls. 84 confirmou a existência de 
lesão leve sofrida pelo policial (...). Frise-se que a resistência se configura no mo-
mento em que há oposição do agente ao ato legal mediante violência ou ameaça 
contra funcionário público, é o caso dos autos, conforme se depreende da prova 
produzida. (TJ/SP .APL 01009138320138260050 SP 0100913-83.2013.8.26.0050, 
Rel. Des.  Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/11/2015).

Desacato: conduta permanece típica, mesmo após controle de 
convencionalidade
Informativo nº 607 do STJ: A questão posta gira em torno de eventual afastamen-
to, em controle de convencionalidade, do crime de desacato (art. 331 do CP) do 
ordenamento jurídico brasileiro em razão de recomendação expedida pela Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para fins de incidência, ou 
não, do princípio da consunção na hipótese examinada. Inicialmente, importa 
destacar, quanto à faceta estruturante do Sistema Interamericano, que são com-
petentes para conhecer das matérias concernentes na Convenção Americana de 
Direitos Humanos (CADH): a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH). De acordo com o 
art. 41 da referida Convenção (Pacto de São José da Costa Rica) – da qual o Bra-
sil é signatário – a CIDH possui a função primordial de promover a observância 
e a defesa dos direitos humanos. Porém, da leitura do dispositivo, é possível de-
duzir que os verbos relacionados às suas funções não ostentam caráter decisório, 
mas tão somente instrutório ou cooperativo. Prima facie, depreende-se que a re-
ferida comissão não possui função jurisdicional. A Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos, por sua vez, é uma instituição judiciária autônoma cujo objeti-
vo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos, possuindo função jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do 
seu respectivo Estatuto. Já o art. 68 da aludida norma supralegal prevê que os Es-
tados Partes na Convenção se comprometem a cumprir a decisão da Corte em 
todo caso em que forem partes, o que denota de forma patente seu caráter vincu-
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lante. Acentue-se que as deliberações internacionais de direitos humanos decor-
rentes dos processos de responsabilidade internacional do Estado podem resultar 
em: recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira reve-
la-se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter "moral", 
podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os demais institutos, 
porém, situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos 
direitos humanos. Desta feita, a despeito do que fora aduzido no inteiro teor do 
voto proferido no REsp 1.640.084/SP – no sentido de que o crime de desacato é 
incompatível com o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, por afrontar me-
canismos de proteção à liberdade de pensamento e de expressão – certo é que as 
recomendações não possuem força vinculante, mas, na ótica doutrinária, tão so-
mente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha". Outrossim, cabe res-
saltar, não houve nenhuma deliberação da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (IDH) sobre eventual violação do direito à liberdade de expressão por 
parte do Brasil, mas tão somente pronunciamentos emanados pela CIDH. Ainda 
que assim não fosse, a Corte Interamericana de Direitos já se posicionou acerca 
da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto. Nessa toada, 
tem-se que o crime de desacato não pode, sob qualquer viés, seja pela ausência 
de força vinculante às recomendações expedidas pela CIDH, seja pelo viés inter-
pretativo, ter sua tipificação penal afastada. 3ª Seção, HC 379.269-MS, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palhei-
ro, por maioria, j. 24/5/2017, DJe 30/6/2017.

Denunciação caluniosa: Não autoriza a desclassificação do  crime 
de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) para a  conduta do art. 
340 do CP, o fato de que aqueles que  foram falsamente  apontados 
como autores do delito inexistente não tenham chegado a ser 
 indiciados no curso do  inquérito policial 
Informativo nº 592 do STJ:Tratou-se de recurso especial interposto contra acór-
dão do Tribunal de Justiça local que considerou correta a decisão que desclassi-
ficou o tipo previsto no art. 339 do CP para o previsto no art. 340 do mesmo di-
ploma, uma vez que a conduta da agente ao noticiar crimes que não ocorreram, 
provocou meros atos investigatórios da autoridade policial. Decidiu-se no recur-
so especial que a qualificação jurídica atribuída pelas instâncias ordinárias, aos 
fatos por elas delineados, está equivocada. Se, em razão da comunicação falsa de 
crime efetivada pela recorrida, houve a instauração de inquérito policial, sendo 
a falsidade descoberta em razão dos atos investigatórios nele realizados, o deli-
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to cometido é o de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal. 
Não autoriza a desclassificação para a conduta do art. 340 do mesmo estatuto o 
fato de que aqueles que foram falsamente apontados como autores do delito ine-
xistente não tenham chegado a ser indiciados no curso da aludida investigação, 
em virtude da descoberta da inveracidade da imputação. REsp 1.482.925-MG, 
Rel. Min. Sebastião Reis, v.u., j. 6/10/2016, DJe 25/10/2016. 
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25 - Violência doméstica (Lei Maria da Penha)

Gravidade da violência doméstica contra a mulher
“A ideia de família como uma entidade inviolável, não sujeita à interfe-
rência nem da Justiça, faz com a violência se torne invisível, pois é prote-
gida pelo segredo. Agressor e agredida firmam um pacto de silêncio, que 
o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro círculo vicioso: a mulher 
não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o si-
lêncio não impõe nenhum barreira. A falta de um basta faz a violência 
aumentar. O homem testa seus limites de dominação. Como a ação não 
gera reação, excerba a agressividade. Para conseguir dominar, para man-
ter a submissão as formas de violência só aumentam.” “A ferida sara, os 
ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoestima, 
o sentimento de menos valia, a depressão, essas são feridas que jamais se 
cicatrizam.” (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 
2ªed. São Paulo: RT, 2010, p.24)

Valor da palavra da vítima
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RE-
CURSO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDA-
DE DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  ESPECIAL RELEVÂN-
CIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A  CONDE-
NAÇÃO.   CONSTRANGIMENTO ILEGAL  NÃO EVIDENCIADO. WRIT 
NÃO CONHECIDO(...) 3.  No que se refere ao crime de ameaça, a palavra 
da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, nota-
damente se a conduta foi praticada em contexto  de  violência  doméstica  ou 
familiar. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 327.231, Rel. 
Min. Ribeiro Dantas, 5ª T, j. 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

AMEAÇA DE MORTE E LESÃO CORPORAL. Nos delitos cometidos no âm-
bito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquan-
to, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio ambien-
te familiar, longe dos olhos de possíveis testemunhas. condenação mantida. 
(TJ/SP. AP 9000025-75.2011.8.26.0032, 10ª Câmara de Direito Criminal, 
Rel. Nuevo Campos, j. 29/03/15).
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Incidência da Lei Maria da Penha em qualquer crime  contra 
a mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em 
 qualquer relação íntima de afeto
(...) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAUS 
TRATOS E INJÚRIA SUPOSTAMENTE PRATICADOS CONTRA GENITO-
RA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. INEXISTENTE MANIFESTO 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. A Lei Maria da Penha objetiva prote-
ger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da uni-
dade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimo-
nial. 3. Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem 
integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou aman-
tes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou 
qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele. 4. No 
caso dos autos, não há ilegalidade evidente a ser reparada, pois mostra-se confi-
gurada a incidência da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 5º, I, ante os rela-
tados maus tratos e injúria em tese sofridos pela mãe do suposto agressor. 5. Ha-
beas corpus não conhecido. (STJ. HC 310154, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 
28/04/2015, DJE 13/05/2015)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PE-
NAL. CRIME PRATICADO CONTRA CUNHADA DO RÉU. INCIDÊNCIA DA 
LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.º, INCISO II, DA LEI N.º 11.340/06. ORDEM 
DENEGADA. 1. A Lei n.º 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, tem o 
intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que  lhe cause mor-
te, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sen-
do que o crime deve ser cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou 
em qualquer relação íntima de afeto. 2. Na espécie, apurou-se que a Vítima, irmã 
da companheira do Acusado, vivendo há mais de um ano com o casal sob o mesmo 
teto, foi agredida por ele. 3. Nesse contexto, inarredável concluir pela incidência da 
Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a ocorrência de ação baseada no gênero causado-
ra de sofrimento físico no âmbito da família, nos termos expressos do art. 5.º, inciso 
II, da mencionada legislação. 4. "Para a configuração de violência doméstica, bas-
ta que estejam presentes as hipóteses previstas no artigo 5º da Lei 11.343/2006 (Lei 
Maria da Penha) [...]" (HC 115.857/MG, 6.ª Turma, Rel. Min. JANE SILVA (De-
sembargadora Convocada do TJ/MG), DJe de 02/02/2009). 5. Ordem denegada. 
(STJ. HC 172634, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, j. 06/03/2012, DJE 19/03/2012)
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Possibilidade do sujeito ativo da violência doméstica ser  mulher, 
comprovados os demais requisitos
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREI-
TO AMBULATÓRIO. CRIME DE TORTURA, PRATICADO NO ÂMBITO DO-
MÉSTICO, CONTRA CRIANÇA DO SEXO FEMININO. ART. 5.º, INCISO I, 
DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNE-
RO. REQUISITO REPUTADO COMO PREENCHIDO PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR QUE SE AMOLDAM À 
HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUAL-
MENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HA-
BEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. O Tribunal de origem, com o grau 
de discricionariedade próprio à espécie constatou estar preenchido o requisito de 
motivação de gênero, sendo impossível, à luz dos fatos narrados, infirmar-se essa 
ilação. 4. O delito em tese foi cometido contra criança do sexo feminino com abu-
so da condição de hipossuficiência, inferioridade física e econômica, pois a vio-
lência teria ocorrido dentro do âmbito doméstico e familiar. As Pacientes - tia e 
prima da vítima – foram acusadas de torturar vítima que detinham a guarda 
por decisão judicial. 5. "Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referi-
da lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde 
que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetivida-
de." (CC n. 88.027/MG, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ de 18/12/2008) 
6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 250435, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, 
j. 19/09/2013, DJE 27/09/2013)

Aplicabilidade da Lei Maria da Pena na relação mãe e filha
Informativo nº 551 do STJ: É possível a incidência da Lei 11.340/2006 (Lei Ma-
ria da Penha) nas relações entre mãe e filha. Isso porque, de acordo com o art. 5º, 
III, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofri-
mento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer re-
lação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofen-
dida, independentemente de coabitação. Da análise do dispositivo citado, infere-
-se que o objeto de tutela da Lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, não 
só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar 
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ou pessoa que conviva com a vítima, independentemente do gênero do agressor. 
Nessa mesma linha, entende a jurisprudência do STJ que o sujeito ativo do cri-
me pode ser tanto o homem como a mulher, desde que esteja presente o estado de 
vulnerabilidade caracterizado por uma relação de poder e submissão. Precedentes 
citados: HC 175.816-RS, Quinta Turma, DJe 28/6/2013; e HC 250.435-RJ, Quin-
ta Turma, DJe 27/9/2013. HC 277.561-AL, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 6/11/2014.

A incidência da lei prescinde da coabitação
Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da 
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e 
vítima. (Súmula nº 600 do STJ)

Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Informativo nº 825 do STF: 2ª Turma. Inadmissível a aplicação do princípio da 
insignificância aos delitos praticados em situação de violência doméstica. Com 
base nessa orientação, a Segunda Turma negou provimento a recurso ordiná-
rio em “habeas corpus” no qual se pleiteava a incidência de tal princípio ao cri-
me de lesão corporal cometido em âmbito de violência doméstica contra a mu-
lher (Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha). RHC 133043/MT, Rel. Min. Cár-
men Lúcia, 10.5.2016.

É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais pra-
ticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. (Súmula nº 589 do STJ)

Inaplicabilidade de transação penal e suspensão  condicional do 
processo
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hi-
pótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. (Súmula nº 536 do STJ)

Inaplicabilidade de transação penal no caso de  contravenções 
praticadas em contexto de violência doméstica contra a  mulher
Informativo nº 539 do STJ: A transação penal não é aplicável na hipótese de con-
travenção penal praticada com violência doméstica e familiar contra a mulher. De 
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fato, a interpretação literal do art. 41 da Lei Maria da Penha ("Aos crimes pra-
ticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente 
da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.") viabili-
zaria, em apressado olhar, a conclusão de que os institutos despenalizadores da 
Lei 9.099/1995, entre eles a transação penal, seriam aplicáveis às contravenções 
penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher. Entretan-
to, o legislador, ao editar a Lei 11.340/2006, conferiu concretude ao texto cons-
titucional (art. 226, § 8°, da CF) e aos tratados e as convenções internacionais 
de erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, a fim de miti-
gar, tanto quanto possível, qualquer tipo de violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, abrangendo não só a violência física, mas, também, a psicológica, 
a sexual, a patrimonial, a social e a moral. Desse modo, à luz da finalidade úl-
tima da norma (Lei 11.340/2006) e do enfoque da ordem jurídico-constitucio-
nal, considerando, ainda, os fins sociais a que a lei se destina, a aplicação da Lei 
9.099/1995 é afastada pelo art. 41 da Lei 11.340/2006, tanto em relação aos cri-
mes quanto às contravenções penais praticados contra mulheres no âmbito do-
méstico e familiar. Ademais, o STJ e o STF já se posicionaram no sentido de que 
os institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995, entre eles a transação penal, 
não se aplicam a nenhuma prática delituosa contra a mulher no âmbito domés-
tico e familiar, ainda que configure contravenção penal. Precedente citado do STJ: 
HC 196.253-MS, Sexta Turma, DJe 31/5/2013. Precedente citado do STF: HC 
106.212-MS, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2011. HC 280.788-RS, Rel. Min. Roge-
rio Schietti Cruz, j. 3/4/2014.

Lesão corporal leve se processa mediante ação penal  pública 
 incondicionada 
Eis um caso a exigir que se parta do princípio da realidade, do que ocorre no dia 
a dia quanto à violência doméstica, mais precisamente a violência praticada con-
tra a mulher. Os dados estatísticos são alarmantes. Na maioria dos casos em que 
perpetrada lesão corporal de natureza leve, a mulher, agredida, a um só tempo, 
física e moralmente, acaba, talvez ante óptica assentada na esperança, por afas-
tar a representação formalizada, isso quando munida de coragem a implementá-
-la. Conforme ressaltado na inicial, confeccionada com o desejável esmero, dados 
estatísticos demonstram que o percentual maior é de renúncia à representação, 
quer deixando-se de ter a iniciativa, quer afastando-a do cenário jurídico. (...) 
Iniludivelmente, isso se deve não ao exercício da manifestação livre e espontânea 
da vítima, mas ao fato de vislumbrar uma possibilidade de evolução do agente, 
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quando, na verdade, o que acontece é a reiteração de procedimento e, pior, de for-
ma mais agressiva ainda em razão da perda dos freios inibitórios e da visão mío-
pe de que, tendo havido o recuo na agressão pretérita, o mesmo ocorrerá na sub-
sequente. Os dados estatísticos são assombrosos relativamente à progressão nes-
se campo, vindo a desaguar, inclusive, em prática que provoque a morte da víti-
ma. Sob o ponto de vista feminino, a ameaça e as agressões físicas não vêm, na 
maioria dos casos, de fora. Estão em casa, não na rua. Consubstanciam evento 
decorrente de dinâmicas privadas, o que, evidentemente, não reduz a gravidade 
do problema, mas a aprofunda, no que acirra a situação de invisibilidade social. 
Na maior parte dos assassinatos de mulheres, o ato é praticado por homens com 
quem elas mantiveram ou mantêm relacionamentos amorosos. Compõe o con-
texto revelador da dignidade humana o livre agir, a definição das consequências 
de certo ato. Essa premissa consubstancia a regra, mas, para confirmá-la, existe a 
exceção. Por isso mesmo, no âmbito penal, atua o Ministério Público, na maioria 
dos casos, sem que se tenha como imprescindível representação, bastando a notí-
cia do crime. No tocante à violência doméstica, há de considerar-se a necessida-
de da intervenção estatal. (...) No caso presente, não bastasse a situação de notó-
ria desigualdade considerada a mulher, aspecto suficiente a legitimar o necessário 
tratamento normativo desigual, tem-se como base para assim se proceder a dig-
nidade da pessoa humana — art. 1º, III —, o direito fundamental de igualdade 
— art. 5º, I — e a previsão pedagógica segundo a qual a lei punirá qualquer dis-
criminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais — art. 5º, XLI. A 
legislação ordinária protetiva está em fina sintonia com a Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, no que revela a exi-
gência de os Estados adotarem medidas especiais destinadas a acelerar o proces-
so de construção de um ambiente onde haja real igualdade entre os gêneros. Há 
também de se ressaltar a harmonia dos preceitos com a Convenção Interamerica-
na para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher — a Convenção 
de Belém do Pará —, no que mostra ser a violência contra a mulher uma ofensa 
aos direitos humanos e a consequência de relações de poder historicamente desi-
guais entre os sexos. (...) Sob o ângulo constitucional explícito, tem-se como dever 
do Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a in-
tegram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
Não se coaduna com a razoabilidade, não se coaduna com a proporcionalidade, 
deixar a atuação estatal a critério da vítima, a critério da mulher, cuja espontâ-
nea manifestação de vontade é cerceada por diversos fatores da convivência no 
lar, inclusive a violência a provocar o receio, o temor, o medo de represálias. Es-
vazia-se a proteção, com flagrante contrariedade ao que previsto na CF, especial-
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mente no § 8º do respectivo art. 226, no que admitido que, verificada a agressão 
com lesão corporal leve, possa a mulher, depois de acionada a autoridade poli-
cial, atitude que quase sempre provoca retaliação do agente autor do crime, vir a 
recuar e a retratar-se em audiência especificamente designada com tal finalida-
de, fazendo-o — e ao menos se previu de forma limitada a oportunidade — antes 
do recebimento da denúncia, condicionando-se, segundo o preceito do art. 16 da 
Lei em comento, o ato à audição do Ministério Público. Deixar a cargo da mu-
lher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal signifi-
ca desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, 
bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo 
a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de 
violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves 
impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede 
de romper com o estado de submissão. (...) Descabe interpretar a Lei Maria da 
Penha de forma dissociada do Diploma Maior e dos tratados de direitos huma-
nos ratificados pelo Brasil, sendo estes últimos normas de caráter supralegal tam-
bém aptas a nortear a interpretação da legislação ordinária. Não se pode olvidar, 
na atualidade, uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especi-
ficação dos sujeitos de direito, o que traz legitimação às discriminações positivas 
voltadas a atender as peculiaridades de grupos menos favorecidos e a compensar 
desigualdades de fato, decorrentes da cristalização cultural do preconceito. (...) 
Procede às inteiras o pedido formulado pelo PGR, buscando-se o empréstimo de 
concretude maior à CF. Deve-se dar interpretação conforme à Carta da Repúbli-
ca aos arts. 12, I, 16 e 41 da Lei 11.340/2006 — Lei Maria da Penha — no sen-
tido de não se aplicar a Lei 9.099/1995 aos crimes glosados pela Lei ora discuti-
da, assentando-se que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que considera-
das de natureza leve, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, atua-se 
mediante ação penal pública incondicionada. (...) Representa a Lei Maria da Pe-
nha elevada expressão da busca das mulheres brasileiras por igual consideração 
e respeito. Protege a dignidade da mulher, nos múltiplos aspectos, não somente 
como um atributo inato, mas como fruto da construção realmente livre da pró-
pria personalidade. Contribui com passos largos no contínuo caminhar destina-
do a assegurar condições mínimas para o amplo desenvolvimento da identidade 
do gênero feminino. (STF. ADI 4.424, voto do Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9-2-
2012, P, DJE de 1º-8-2014)

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência domésti-
ca contra a mulher é pública incondicionada. (Súmula nº 542 do STJ).
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Lesão corporal , mesmo que culposa, se processa mediante ação 
penal pública incondicionada
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. 
ART.16 DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZAINCON-
DICIONADA DA AÇÃO PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO 
DA PERSECUÇÃO ESTATAL. REFORMA DO ACÓRDÃO A QUO. 1. A violação 
de preceitos, dispositivos ou princípios constitucionais revela-se quaestio afeta à com-
petência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo 
pelo qual não se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto 
no art. 105, III, da Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamen-
to da ADIn n. 4.424/DF, deu interpretação conforme aos arts. 12, I, 16 e 41 da Lei n. 
11.340/2006, estabelecendo que, nos casos de lesão corporal no âmbito doméstico, seja 
leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa, a ação penal é sempre pública incondicio-
nada. 3. No julgamento do agravo regimental, incabível a sustentação oral, conforme 
o teor do art. 159 do RISTJ. 4. Em observância à segurança jurídica, está evidenciada 
a preclusão temporal in casu, em função de a defesa não apontar oportunamente o su-
posto vício processual (inércia processual). 5. O agravo regimental não merece prospe-
rar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendi-
mento assentado na decisão agravada. 6. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no 
REsp 1442015/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/11/2014, DJE 12/12/2014)

Delito cometido com violência física obsta a substituição da pena 
corporal por restritivas de direitos
A execução do crime mediante o emprego de violência é circunstância impedi-
tiva da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos 
termos do art. 44, I, do CP. Interpretação que pretenda equipar os crimes prati-
cados com violência doméstica contra a mulher aos delitos submetidos ao regra-
mento previsto na Lei dos Juizados Especiais, a fim de permitir a conversão da 
pena, não encontra amparo no art. 41 da Lei 11.340/2006. (STF. HC 129.446, 
Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20-10-2015, 2ª T, DJE de 6-11-2015.)

Impossibilidade da substituição da pena privativa de  liberdade 
por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica
Informativo no 844 do STF: A Primeira Turma, por maioria, indeferiu a ordem 
de “habeas corpus” em que solicitada a substituição da pena privativa de liber-
dade por restritiva de direitos em caso de contravenção penal envolvendo violên-
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cia doméstica. O paciente foi condenado por vias de fato, nos termos do art. 21 
(1) da Lei de Contravenções Penais (LCP), a vinte dias de prisão simples, em re-
gime aberto. O juízo de 1º grau concedeu a suspensão condicional da pena (“sur-
sis”) pelo prazo de dois anos. A Turma julgou improcedente o pedido, com base 
em interpretação extensiva do art. 44, I do Código Penal (2), no caso de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, em que a noção de crime abarcaria qual-
quer conduta delituosa, inclusive contravenção penal. Nesse sentido, reconhecida 
a necessidade de combate à cultura de violência contra a mulher no Brasil, o Co-
legiado considerou a equiparação da conduta do paciente à infração de menor 
potencial ofensivo incoerente com o entendimento da violência de gênero como 
grave violação dos direitos humanos. (...) HC 137888/MS, rel. Min. Rosa Weber, 
julgamento em 31.10.2017.

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou gra-
ve ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula nº 588 do STJ)

Impossibilidade de designação de ofício da audiência  prevista 
no artigo 16 da Lei 11.340/06
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS COR-
PUS. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA 
DA PENHA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O RECEBIMENTO DA DE-
NÚNCIA. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte firmou enten-
dimento no sentido de que a audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei 
n.° 11.340/06, apenas será designada no caso de manifestação da vítima, antes 
do recebimento da denúncia. (Precedentes). 2. Recurso ordinário a que se nega 
provimento. (STJ. RHC 041545, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 
04/09/2014, DJE 16/09/2014)

A Lei presume a vulnerabilidade da mulher vítima de  violência 
doméstica, firmando a competência do Juizado de  Violência 
 Doméstica e Familiar contra a Mulher
Informativo nº 539 do STJ: O fato de a vítima ser figura pública renomada 
não afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher para processar e julgar o delito. Isso porque a situação de vul-
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nerabilidade e de hipossuficiência da mulher, envolvida em relacionamento 
íntimo de afeto, revela-se ipso facto, sendo irrelevante a sua condição pessoal 
para a aplicação da Lei Maria da Penha. Com efeito, a presunção de hipossu-
ficiência da mulher é pressuposto de validade da referida lei, por isso o Esta-
do deve oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade 
existente. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou 
esse tratamento diferenciado à demonstração desse pressuposto – presunção 
de hipossuficiência da mulher –, que, aliás, é ínsito à condição da mulher na 
sociedade hodierna. Além disso, não é desproporcional ou ilegítimo o uso do 
sexo como critério de diferenciação, visto que a mulher é vulnerável no tocante 
a constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado 
(STF, ADC 19-DF, Tribunal Pleno, DJe 29/4/2014). Desse modo, as denún-
cias de agressões, em razão do gênero, que porventura ocorram neste contex-
to, devem ser processadas e julgadas pelos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 14 da Lei 11.340/2006. (REsp 
1.416.580-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 1º/4/2014).
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26 - Estatuto da Criança e do Adolescente

Corrupção de menores: admite-se a prova da idade da  criança 
ou adolescente por qualquer meio idôneo
A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no art. 244-B da Lei 
8.069/1990 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja 
realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. (STF. 
HC 124.132, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28-10-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014.)

Corrupção de menores: o crime do artigo 244-B tem  natureza 
formal e basta a prova da participação da criança ou  adolescente 
na prática de infração penal
Natureza formal do delito de corrupção de menores. Redação do art. 244-B do 
ECA. Proteção da criança e do adolescente. Finalidade imediata da norma pe-
nal. Prevalece nesta Casa de Justiça o entendimento de que o crime em causa é 
de natureza formal, bastando a prova, portanto, da participação do menor em 
delito capitaneado por adulto. A tese de que o delito do art. 244-B do ECA exige 
prova da efetiva corrupção do menor implica, por via transversa, a aceitação do 
discurso de que nem todas as crianças e adolescentes merecem (ou podem rece-
ber) a proteção da norma penal. Conclusão inadmissível, se se tem em mente que 
a principal diretriz hermenêutica do cientista e operador do direito é conferir o 
máximo de eficácia à Constituição, mormente naqueles dispositivos que mais ni-
tidamente revelem a identidade ou os traços fisionômicos dela própria, como é o 
tema dos direitos e garantias individuais. (STF. RHC 108.970, Rel. Min. Ayres 
Britto, j. 9-8-2011, 2ª T, DJE de 19-12-2011)

A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do 
Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de 
delito formal. (Súmula nº 500 do STJ)

Corrupção de menores: A prática de crime com dois  adolescentes 
justifica a condenação por dois crimes de  corrupção de menores
Informativo nº 613 do STJ: De início, cumpre salientar que o caput do art. 244-B 
do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que está sujeito a pena de 1 a 4 
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anos de reclusão, aquele que "corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la". 
Segundo a doutrina, o bem jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a forma-
ção moral da criança e do adolescente no que se refere à necessidade de eles não 
ingressarem ou permanecerem no mundo da criminalidade. Ora, se o bem jurí-
dico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a sua formação moral, caso 
duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão 
de estímulos a praticar o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram 
os bens jurídicos violados. Da mesma forma, dois são os sujeitos passivos atingi-
dos, uma vez que a doutrina é unânime em reconhecer que o sujeito passivo do 
crime de corrupção de menores é a criança ou o adolescente submetido à corrup-
ção. O entendimento perfilhado também se coaduna com os princípios da prio-
ridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, vez que trata 
cada uma delas como sujeitos de direitos. Ademais, seria desarrazoado atribuir 
a prática de crime único ao réu que corrompeu dois adolescentes, assim como ao 
que corrompeu apenas um. REsp 1.680.114-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
v.u., j. 10/10/2017, DJe 16/10/2017 

Configuração das condutas de pornografia infantil mesmo com 
a vítima vestida
Informativo nº 577 do STJ: Fotografar cena e armazenar fotografia de criança 
ou adolescente em poses nitidamente sensuais, com enfoque em seus órgãos geni-
tais, ainda que cobertos por peças de roupas, e incontroversa finalidade sexual e 
libidinosa, adequam-se, respectivamente, aos tipos do art. 240 e 241-B do ECA. 
(STJ. REsp 1.543.267-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 3/12/2015, 
DJe 16/2/2016

Tipicidade da conduta de fotografia de atos libidinosos com 
 menores de idade no período posterior à mudança  promovida 
pela Lei 10.764/2003 e anterior à alteração pela Lei 11.829/2008
Informativo n° 755 do STF: 1ª Turma. Por inadequação da via processual, a 1ª 
Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, declarou a extinção de “ha-
beas corpus”, em que discutida a tipicidade da conduta, à época dos fatos, de fo-
tografar atos libidinosos com criança e a aplicação concomitante de duas causas 
especiais de aumento de pena — v. Informativo 712. A defesa alegava que a con-
duta teria deixado de ser prevista no ECA no período posterior à mudança pro-
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movida pela Lei 10.764/2003 e anterior à alteração pela Lei 11.829/2008. Além 
disso, pleiteava fosse imposta apenas uma causa de aumento dentre aquelas pre-
vistas no art. 226 do CP [“Art. 226. A pena é aumentada: I - de quarta parte, se o 
crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas; II - de metade, se 
o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, 
tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título 
tem autoridade sobre ela”], tendo em vista o que disposto no parágrafo único do 
art. 68 do CP (“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na 
parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, 
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”). O Colegiado re-
putou ausentes os requisitos para a concessão, de ofício, da ordem. Enfatizou que 
o tipo legal “produzir fotografia” comportaria, no vernáculo, o ato de fotografar. 
Frisou que a assertiva da atipicidade da conduta careceria de consistência lógica, 
teleológica e, sobretudo, semântica. Explicitou que a teleologia da norma do ECA 
visaria à proteção da menoridade contra esses comportamentos deletérios para a 
vida em sociedade e para a própria formação individual da criança. Em seguida, 
registrou não vislumbrar arbitrariedade ou teratologia na dosimetria da pena. 
Acentuou que a previsão do art. 68 do CP estabeleceria, sob o ângulo literal, ape-
nas uma possibilidade de atuação. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que defe-
ria parcialmente a ordem para expungir da pena imposta ao paciente a causa de 
aumento do art. 226, I, do CPP. Entendia possível observar-se somente uma das 
hipóteses do aludido dispositivo legal, ou seja, a que implicasse maior majoração. 
HC 110960/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.8.2014. 
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27 - Estatuto do Desarmamento

Possibilidade de concurso material, quando, no mesmo  contexto, 
o agente incide nas condutas dos arts. 14 ( porte  ilegal de arma 
de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou  porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito) 
POSSE DE MAIS DE UMA ARMA DE FOGO, OU DE ARMA DE FOGO E MU-
NIÇÃO. AVENTADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. 
VIOLAÇÃO DE DOIS TIPOS PENAIS DISTINTOS. OCORRÊNCIA DE CON-
CURSO MATERIAL. 1. Não se desconhece a existência de julgados deste Sodalí-
cio no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou 
explosivo com o mesmo agente não caracteriza concurso de crimes, mas delito 
único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Todavia, tal enten-
dimento não pode ser aplicado no caso dos autos, pois as condutas praticadas pe-
los réus se amoldam a tipos penais distintos, sendo que um deles, o do artigo 16, 
além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do 
Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de cri-
me único e o afastamento do concurso material. (STJ, HC 211834/SP, Rel. Min. 
Jorge Mussi, 5ª T, j. 10/09/2013, DJE 18/09/2013)

Possibilidade de concurso formal, quando, no mesmo  contexto, 
o agente incide nas condutas dos arts. 14 (porte ilegal de arma 
de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito) 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE USO PERMI-
TIDO. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO 
FORMAL. (...) (4) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁ-
RIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES DIVERSAS: ARTS. 14 E 16, PÁR. ÚNICO DA 
LEI 10.826/93. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNICIDADE 
APENAS EM RELAÇÃO ÀS DUAS IMPUTAÇÕES PELO ART. 16, PÁR. ÚNI-
CO. PROVIDÊNCIA, CONTUDO, QUE REPERCUTE NEGATIVAMENTE AOS 
PACIENTES. NÃO INCIDÊNCIA (...). 4. O STJ firmou entendimento de que é 
possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, 
equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a 
pretensão não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de crime único dian-
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te de imputações distintas: arts. 14 e 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03. Todavia, 
tem-se como cabível, tão-somente, o reconhecimento entre as duas imputações 
do delito do art. 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03. Não obstante, a modificação 
na dosimetria, com dois acréscimos, na pena-base com um crime único do art. 
16, pár. único, e consequente aumento na pena-base da junção dos dois crimes 
mais, ainda, o acréscimo decorrente da ainda incidência da majorante do concur-
so formal conduz a situação menos benéfica ao paciente. (...) (STJ, HC 130797, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, j. 18/12/2012, DJE 01/02/2013)

Porte ilegal de arma de fogo dias depois do roubo  caracteriza 
delito autônomo
Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada tam-
bém em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de 
diferentes bens jurídicos em cada uma delas. Inocorrente o esgotamento do dano 
social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo 
porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 
(STF. RHC 106.067, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26-6-2012, 1ª T, DJE de 15-8-2012.)

Arma desmontada configura o crime
“A circunstância de encontrar-se desmontada a arma quando da apreensão não im-
pede a tipificação legal, desde que provada a eficácia do instrumento.” “Tanto isso 
é verdade que o art.14 buscou incriminar não só o porte de arma, mas também de 
acessório e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou re-
gulamentar, a demonstrar que a preocupação do legislador com a potencialidade lesi-
va do instrumento, independentemente de estar em condição de pronto uso” (MAR-
CÃO, Renato. Estatuto de Desarmamento. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.77)

Posse de silenciador prescinde de perícia para comprovar 
 potencialidade lesiva do acessório 
Posse de acessório de arma de fogo de uso restrito. Art. 16 da Lei 10.826/2003. 
(...) Presente laudo especificando o modelo do silenciador de uso restrito, desne-
cessária a realização de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do acessório 
para a configuração do delito. (STF. RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 
4-8-2015, 2ª T, DJE de 26-8-2015.)
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Posse de munição, por si só, caracteriza do crime
Art. 16 da Lei 10.826/2003. (...) O porte de munição de arma de fogo de uso res-
trito constitui crime de perigo abstrato; portanto, irrelevante a presença da arma 
de fogo para sua tipificação. (STF. RHC 118.304, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17-
12-2013, 1ª T, DJE de 14-2-2014.)

O tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, ao prever as condutas de portar, de-
ter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gra-
tuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma 
de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacor-
do com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, 
sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição. (STF. HC 119.154, Rel. 
Min. Teori Zavascki, j. 26-11-2013, 2ª T, DJE de 11-12-2013.)

Policial pode cometer os crimes de porte, posse, etc de arma ou 
acessórios se não possuir a autorização para o objeto  específico
A mera condição de policial militar não autoriza o porte de qualquer arma de fogo 
e em qualquer situação. Se o paciente, aspirante a oficial da Polícia Militar, porta-
va arma de fogo de uso restrito, para a qual não possuía autorização, dela fazen-
do uso indevido em local público, responde pelo crime de porte ilegal de arma de 
uso restrito, art. 16 da Lei 10.826/2003. (STF. HC 106.659, Rel. Min. Rosa We-
ber, j. 11-12-2012, 1ª T, DJE de 6-2-2013.)

Informativo nº 597 do STJ: Trata-se de recurso em habeas corpus em que se pre-
tende ver reconhecida a atipicidade da conduta imputada a delegado de polícia 
civil consistente na suposta prática dos delitos de posse irregular e porte ilegal de 
arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 c/c o 20, todos da Lei n. 10.826/2003). 
A denúncia imputa ao policial a prática de dois crimes: posse irregular e porte 
ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tais condutas consistiriam, em síntese, 
no seguinte: 1) posse e manutenção, em sua residência e sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal, de um revólver registrado apenas na Divisão 
de Fiscalização de Armas e Explosivos do Rio de Janeiro, além de 48 munições; 2) 
porte, mesmo na condição de Delegado de Polícia, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal, de um revólver igualmente registrado apenas na Divisão 
de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE). Em observância ao princípio da 
legalidade, foi promulgada a Lei n. 10.826/2003, depois de várias iniciativas em 
prol do desarmamento. A mens legis do denominado Estatuto do Desarmamento 
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foi proteger a incolumidade pública, por meio de tipos penais e de outros disposi-
tivos destinados ao maior controle de armas de fogo pelo governo. Nesse cenário, 
foi instituído o Sistema Nacional de Armas (SINARM), órgão competente para, 
entre outras atividades, identificar as características e a propriedade de armas de 
fogo. O art. 3° da Lei n. 10.826/2003 dispõe ser "obrigatório o registro de arma de 
fogo no órgão competente". Para adquirir arma de fogo, o interessado deverá de-
clarar a efetiva necessidade e preencher vários requisitos legais, entre eles a com-
provação de idoneidade – mediante apresentação de certidões negativas de ante-
cedentes criminais e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo 
criminal – e a apresentação de documentos comprobatórios de ocupação lícita, 
residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio do ar-
tefato. Mesmo depois de cumpridos os requisitos legais e expedida a autorização 
de compra de arma de fogo pelo SINARM, deverá ser requerido o certificado de 
registro, emitido pela Polícia Federal. O certificado federal – e não a autorização 
do SINARM – conferirá ao titular da arma de fogo o direito de possuí-la no inte-
rior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no local de 
trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento. 
Portanto, o cidadão previamente autorizado pelo SINARM, ao adquirir arma de 
fogo de uso permitido, somente poderá manter o artefato em sua residência me-
diante certificado expedido pela Polícia Federal, documento temporário e sujei-
to ao preenchimento de requisitos legais, que deverão ser comprovados periodi-
camente para fins de revalidação. Afasta-se, ainda, a alegação de que a condição 
de Delegado de Polícia autorizaria a posse e o porte das armas, pois essa autori-
zação deve ser complementada com a necessidade do cumprimento das formali-
dades legais previstas na Lei n. 10.826/2003. Por fim, não é possível a aplicação, 
à hipótese concreta, do princípio da adequação social, formulado por Hans Wel-
zel, vetor geral de hermenêutica, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e 
fragmentária do direito penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou 
omissão aceita ou tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a 
um tipo legal incriminador. Sem embargo de opiniões contrárias, mesmo na con-
dição de Delegado de Polícia, possuir armas de fogo e munições, de uso permiti-
do, sem registro no órgão competente e que somente são descobertas após cumpri-
mento de mandado judicial de busca e apreensão não é uma conduta socialmente 
tolerável e adequada no plano normativo penal. Por fim, sob a ótica do princípio 
da lesividade, tem-se, aqui, o perigo à incolumidade pública representado pelo 
agente que possui arma de fogo ou somente munições sem certificado. Em função 
dos próprios objetivos da Lei do Desarmamento, o postulado da insignificância 
deve ser aferido caso a caso, de forma excepcional, para verificar a presença dos 
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vetores já assinalados pelo Supremo Tribunal Federal. RHC 70.141-RJ, Rel. Min. 
Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 7/2/2017, DJe 16/2/2017. 

Configura crime a conduta de policial =civil que, mesmo  autorizado 
a portar ou possuir arma de fogo, não observa as imposições  legais 
previstas no Estatuto do  Desarmamento, que impõem  registro 
das armas no órgão competente
Informativo nº 597 do STJ: Trata-se de recurso em habeas corpus em que se pre-
tende ver reconhecida a atipicidade da conduta imputada a delegado de polícia 
civil consistente na suposta prática dos delitos de posse irregular e porte ilegal de 
arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 c/c o 20, todos da Lei n. 10.826/2003). 
A denúncia imputa ao policial a prática de dois crimes: posse irregular e porte 
ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tais condutas consistiriam, em síntese, 
no seguinte: 1) posse e manutenção, em sua residência e sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal, de um revólver registrado apenas na Divisão 
de Fiscalização de Armas e Explosivos do Rio de Janeiro, além de 48 munições; 2) 
porte, mesmo na condição de Delegado de Polícia, sem autorização e em desacor-
do com determinação legal, de um revólver igualmente registrado apenas na Divi-
são de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE). Em observância ao princípio 
da legalidade, foi promulgada a Lei n. 10.826/2003, depois de várias iniciativas 
em prol do desarmamento. A mens legis do denominado Estatuto do Desarma-
mento foi proteger a incolumidade pública, por meio de tipos penais e de outros 
dispositivos destinados ao maior controle de armas de fogo pelo governo. Nesse 
cenário, foi instituído o Sistema Nacional de Armas (SINARM), órgão competen-
te para, entre outras atividades, identificar as características e a propriedade de 
armas de fogo. O art. 3° da Lei n. 10.826/2003 dispõe ser "obrigatório o registro 
de arma de fogo no órgão competente". Para adquirir arma de fogo, o interessa-
do deverá declarar a efetiva necessidade e preencher vários requisitos legais, entre 
eles a comprovação de idoneidade – mediante apresentação de certidões negati-
vas de antecedentes criminais e de não estar respondendo a inquérito policial ou 
a processo criminal – e a apresentação de documentos comprobatórios de ocupa-
ção lícita, residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica para o ma-
nuseio do artefato. Mesmo depois de cumpridos os requisitos legais e expedida a 
autorização de compra de arma de fogo pelo SINARM, deverá ser requerido o 
certificado de registro, emitido pela Polícia Federal. O certificado federal – e não 
a autorização do SINARM – conferirá ao titular da arma de fogo o direito de pos-
suí-la no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ain-
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da, no local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo esta-
belecimento. Portanto, o cidadão previamente autorizado pelo SINARM, ao adquirir 
arma de fogo de uso permitido, somente poderá manter o artefato em sua residência 
mediante certificado expedido pela Polícia Federal, documento temporário e sujeito 
ao preenchimento de requisitos legais, que deverão ser comprovados periodicamente 
para fins de revalidação. Afasta-se, ainda, a alegação de que a condição de Delegado 
de Polícia autorizaria a posse e o porte das armas, pois essa autorização deve ser com-
plementada com a necessidade do cumprimento das formalidades legais previstas na 
Lei n. 10.826/2003. Por fim, não é possível a aplicação, à hipótese concreta, do prin-
cípio da adequação social, formulado por Hans Welzel, vetor geral de hermenêutica, 
segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, não se 
pode reputar como criminosa uma ação ou omissão aceita ou tolerada pela socieda-
de, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador. Sem embargo 
de opiniões contrárias, mesmo na condição de Delegado de Polícia, possuir armas de 
fogo e munições, de uso permitido, sem registro no órgão competente e que somente 
são descobertas após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão não é 
uma conduta socialmente tolerável e adequada no plano normativo penal. Por fim, 
sob a ótica do princípio da lesividade, tem-se, aqui, o perigo à incolumidade pública 
representado pelo agente que possui arma de fogo ou somente munições sem certifi-
cado. Em função dos próprios objetivos da Lei do Desarmamento, o postulado da in-
significância deve ser aferido caso a caso, de forma excepcional, para verificar a pre-
sença dos vetores já assinalados pelo Supremo Tribunal Federal. 6ª T, RHC 70.141-
RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 7/2/2017, DJe 16/2/2017.

Atipicidade temporária de possuir arma de fogo de uso  restrito 
ocorreu apenas no período compreendido entre  23-12-2003 e 
23-10-2005
No período compreendido entre 23-12-2003 e 23-10-2005, o possuidor de arma 
de fogo poderia providenciar a regularização do registro ou a devolução da arma 
aos órgãos competentes, razão pela qual, nesse espaço delimitado de tempo, a con-
duta de possuir arma de fogo de uso restrito era atípica (atipicidade temporária). 
Após o termo final desse prazo, aquele flagrado na posse de arma de fogo de uso 
restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamen-
tar, comete, em tese, o crime tipificado no art. 16 do Estatuto do Desarmamen-
to. O disposto nos arts. 30 e 32 do Estatuto, alterados pela Lei 11.706/2008, não 
se aplica aos possuidores de arma de fogo de uso restrito. (STF. HC 109.100, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, j. 7-2-2012, 1ª T, DJE de 24-2-2012.)
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Informativo 519 do STJ: Terceira Seção. DIREITO PENAL. TERMO FINAL DA 
ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA RELATIVA AO CRIME DE POSSE DE 
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA, SU-
PRIMIDA OU ADULTERADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC 
E RES. 8/2008-STJ). É típica a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido 
com numeração raspada, suprimida ou adulterada (art. 16, parágrafo único, IV, 
da Lei 10.826/2003) praticada após 23/10/2005. O STJ tem entendimento firme 
de que as regras contidas nos arts. 30 e 32 da Lei 10.826/2003, bem como nas su-
cessivas leis que prorrogaram a vigência da redação original desses dispositivos, 
implicam vacatio legis indireta das normas penais incriminadoras da “posse” ou 
“propriedade” de armas de fogo, tanto de uso permitido como de uso restrito. Sen-
do assim, enquanto aquelas leis tivessem vigência, tais condutas seriam conside-
radas atípicas, pela ocorrência de abolitio criminis temporária. Contudo, depois 
de ultrapassado o prazo final previsto na última prorrogação da redação origi-
nal dos arts. 30 e 32 da Lei 10.826/2003 (23/10/2005), a Lei 11.706/2008 deu a 
eles nova redação, sendo que, posteriormente, a Lei 11.922/2009, em seu art. 20, 
prorrogou o prazo previsto neste último diploma para 31/12/2009. Note-se, en-
tretanto, que não houve mera prorrogação de prazo pela Lei 11.706/2008, como 
nas vezes anteriores, mas uma modificação do conteúdo da lei. A propósito, na 
redação original do art. 32 da Lei 10.826/2003, o prazo era para que o proprietá-
rio ou possuidor da arma de fogo a “entregasse” à autoridade competente; já no 
tocante ao art. 30 da mesma lei, o prazo era para que fosse “solicitado o registro” 
da arma. Como se percebe, o art. 30 da Lei 10.826/2003, na nova redação, con-
tinuou a prever uma abolitio criminis para que se procedesse, exclusivamente, à 
“regularização” da arma por meio do seu “registro”. Contudo, diferentemente da 
redação original, mencionou expressamente que a benesse dizia respeito ao pro-
prietário ou possuidor de “arma de fogo de uso permitido”. Ocorre que uma arma 
com o número de série adulterado ou suprimido não é passível de regularização, 
uma vez que o art. 15, II, “j”, do Dec. 5.123/2004 estabelece como um dos requi-
sitos para o registro o "número de série gravado no cano da arma". Portanto, não 
sendo viável a regularização por meio do registro da arma de fogo de uso permi-
tido com numeração suprimida, adulterada ou raspada, o seu possuidor ou pro-
prietário não pode ser beneficiado com a abolitio criminis temporária prevista no 
art. 30 da Lei 10.826/2003, com a redação atribuída pela Lei 11.706/2008. Por 
fim, ressalte-se que a nova regra do art. 32 da Lei 10.826/2003 não mais suspen-
deu, temporariamente, a vigência da norma incriminadora ou instaurou uma 
abolitio criminis temporária — conforme operado pelo art. 30 da mesma lei —, 
mas instituiu uma causa permanente de exclusão da punibilidade, consistente 
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na “entrega espontânea” da arma. Assim, de maneira diversa da abolitio crimi-
nis temporária ou da vacatio legis indireta, em que os efeitos da norma incrimi-
nadora são temporariamente suspensos, com efeitos erga omnes, de modo que a 
conduta não é típica se praticada nesse período, a causa extintiva da punibilida-
de prevista no art. 32 da Lei 10.826/2003 não tem o condão de excluir a tipicida-
de em caráter geral. Como se vê, criou o legislador um meio jurídico para que, a 
qualquer tempo, o possuidor da arma de fogo de uso permitido, em situação ir-
regular, procedesse à sua devolução, sem que enfrentasse problemas com a justi-
ça criminal. REsp 1.311.408-RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/3/2013.

Portar arma de fogo não foi abarcado pela atipicidade  temporária 
estabelecida pela Lei
Porte de arma de fogo sem autorização e em oposição à determinação legal (art. 
14 da Lei 10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento). Vacatio legis especial. Ati-
picidade temporária apenas para o crime de posse. Inexistência de abolitio crimi-
nis para o crime de porte. Precedentes. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 
sentido de que as condutas “possuir” e “ser proprietário” foram abolidas, tempora-
riamente, pelos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, mas não a conduta de 
portar arma de fogo (fora da residência ou do local de trabalho). Ausente, portanto, 
o pressuposto fundamental para que se tenha por caracterizada a abolitio criminis. 
(STF. HC 94.213, Rel. Min. Menezes Direito, j. 18-11-2008, 1ª T, DJE de 6-2-2008.)

Transporte para local onde ocorreria regularização da arma, sem 
autorização, não acarreta atipicidade
A alegação de que a arma estaria sendo transportada para o local onde se daria 
a regularização não tem a virtude de tornar a conduta atípica. (...) Estando a 
arma próxima a um pente carregador provido de oito cartuchos intactos, a possi-
bilidade de rápido municiamento é evidente, não cabendo, portanto, falar-se em 
atipicidade da conduta. (STF. HC 91.193, Rel. Min. Eros Grau, j. 20-10-2009, 
2ª T, DJE de 12-2-2010.)

Arma desmuniciada configura crime
Arma. Porte. Estado físico. Diante da circunstância de perícia realizada nas ar-
mas haver concluído pela possibilidade de uso, de feitura de disparo, descabe co-
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gitar de atipicidade da conduta no que sustentado que seriam armas históricas. 
Porte de arma. Ausência de munição. Crime. Configuração. O fato de a arma es-
tar desprovida de munição não implica a descaracterização do crime de porte. 
Erro sobre a ilicitude do fato. Ante depoimento de testemunha no sentido de que 
fora contatada pelo acusado visando viabilizar o registro das armas, inadequa-
da surge a articulação quanto a erro sobre a ilicitude do fato, isso considerado o 
porte. (STF. HC 96.650 segundo julgamento, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22-11-
2011, 1ª T, DJE de 6-2-2012.)

Porte de arma de fogo desmuniciada. (...) A objetividade jurídica da norma penal 
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tu-
tela da liberdade individual e do corpo social como um todo, asseguradas ambas 
pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propicia. Mostra-se ir-
relevante, no caso, cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo pe-
nal em comento, isto é, se ela está ou não municiada ou se a munição está ou não 
ao alcance das mãos, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja 
caracterização desimporta o resultado concreto da ação. (STF. RHC 90.197, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 4-9-2009.)

Nulidade do exame pericial na arma de fogo não induz, 
 necessariamente, a atipicidade do crime 
Eventual nulidade do exame pericial na arma de fogo não descaracteriza o delito 
previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 quando existir um conjunto proba-
tório que permita ao julgador formar convicção no sentido da existência do crime 
imputado ao paciente, bem como da autoria do fato. (STF. HC 96.921, Rel. p/ o 
ac. Min. Dias Toffoli, j. 14-9-2010, 1ª T, DJE de 14-12-2010.)

Possibilidade de realização da perícia em arma de fogo por 
 policiais nomeados pelo Delegado de Polícia
A questão debatida no presente writ diz respeito à eventual nulidade do exame 
pericial de arma de fogo, que teria sido realizado por pessoas sem a qualifica-
ção necessária, em desacordo com os ditames legais do CPP. Os pacientes foram 
condenados pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 
10.826/2003. A pistola apreendida estava municiada e o laudo pericial concluiu 
que a arma se mostrou eficaz para produzir disparos. A perícia foi realizada por 
dois policiais, nomeados pelo delegado de polícia, que assumiram o compromis-
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so, sob as penas da lei, de bem e fielmente desempenharem o encargo. Ainda que 
o laudo pericial não tenha informado se os peritos nomeados para o exame ti-
nham ou não diploma de curso superior, é inegável que, enquanto policiais, pos-
suíam a necessária habilitação técnica para aferir a eficácia de uma arma de fogo. 
(STF. HC 98.306, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29-9-2009, 2ª T, DJE de 20-11-2009.)

Constitui crime tipificado no artigo 16, parágrafo único,  inciso 
IV, o fato da arma ter a numeração ou sinais  identificadores 
 adulterados, raspados ou suprimidos, não importando se é de 
uso permitido ou restrito
No julgamento do RHC 89.889, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, o Ple-
nário desta colenda Corte entendeu que o delito de que trata o inciso IV do pa-
rágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento é política criminal de va-
lorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam 
em nosso país. Isso porque a supressão do número, marca, ou qualquer outro si-
nal identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle. A fun-
ção social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo de arma de fogo; 
e não apenas armamento de uso restrito ou proibido. Tanto é assim que o porte 
de arma de fogo com numeração raspada constitui crime autônomo. Figura pe-
nal que, no caso, tem como circunstância elementar o fato de a arma (seja ela de 
uso restrito ou não) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identifica-
dor adulterado, raspado ou suprimido. (STF. HC 99.582, Rel. Min. Ayres Britto, 
j. 8-9-2009, 1ª T, DJE de 6-11-2009.)

Adequa-se à conduta tipificada no art. 14 da lei n. 10.826/2003 
a conduta do vigia que porta arma de fogo após o horário de 
 expediente
Informativo nº 581 do STJ: O fato de o empregador obrigar seu empregado a por-
tar arma de fogo durante o exercício das atribuições de vigia não caracteriza co-
ação moral irresistível (art. 22 do CP) capaz de excluir a culpabilidade do crime 
de “porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) 
atribuído ao empregado que tenha sido flagrado portando, em via pública, arma 
de fogo, após o término do expediente laboral, no percurso entre o trabalho e a 
sua residência. (STJ. REsp 1.456.633-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonse-
ca, j. 5/4/2016, DJe 13/4/2016).
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Tipicidade do crime de porte de munições independe da  quantidade 
ou tipo do projétil
Informativo 844 do STF: 1ª Turma. Porte ilegal de munição e princípio da insig-
nificância A Primeira Turma denegou a ordem em “habeas corpus”, no qual se 
pretendia o reconhecimento da atipicidade material da conduta do paciente, ca-
racterizada pelo porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14, “caput”, da Lei 
10.863/2003). No caso, o paciente foi condenado à pena de dois anos e dois me-
ses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, em razão do 
porte de projétil de arma de fogo. A pena privativa foi substituída por duas res-
tritivas de direito. A defesa alegava ser irrelevante a conduta praticada pelo pa-
ciente, bem como estarem presentes todos os requisitos exigidos pela Corte para a 
incidência do princípio da bagatela. Destacava a existência de precedentes deste 
Tribunal, nos quais assentada a aplicabilidade desse princípio a delitos de perigo 
abstrato (porte de drogas para consumo, desenvolvimento de atividade clandes-
tina de telecomunicações, pesca irregular e moeda falsa, por exemplo). Aponta-
va, ademais, a desproporcionalidade entre a conduta do paciente e a reprimenda 
imposta. Para o Colegiado, porém, a configuração da conduta tipificada no art. 
14, “caput”, da Lei 10.826/2003 (“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, 
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de 
uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou re-
gulamentar:”) não depende do tipo ou da quantidade da munição portada pelo 
agente. (HC 131771/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.10.2016.)  

Tipicidade da conduta do praticante de tiro desportivo que 
 transporta, municiada, arma de fogo de uso permitido em 
 desacordo com os termos de sua guia de tráfego, a qual  autorizava 
apenas o transporte de arma desmuniciada
Informativo nº 540 do STJ: É típica (art. 14 da Lei 10.826/2003) a conduta do 
praticante de tiro desportivo que transportava, municiada, arma de fogo de uso 
permitido em desacordo com os termos de sua guia de tráfego, a qual autorizava 
apenas o transporte de arma desmuniciada. De fato, as armas dos praticantes de 
tiro desportivo não integram rol dos “registros próprios” (art. 2º, § 1º, do Decreto 
5.123/2004), ao menos para o fim de lhes ser deferido porte de arma. Dispõe, na 
verdade, sobre guia de tráfego (art. 30, § 1º, do referido Decreto 5.123/2004), li-
cença distinta, a ser expedida pelo Comando do Exército. Poder-se-ia alegar que 
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a restrição de se ter que trafegar com a arma desmuniciada não constaria de lei 
ou regulamento, daí ser ela inócua mesmo que o Exército tenha expedido a guia 
com essa menção. Todavia, o legislador foi extremamente cuidadoso ao consignar, 
claramente, na Lei 10.826/2003, em seu art. 6º, que é "proibido o porte de arma 
de fogo em todo o território nacional", seguindo-se as ressalvas. Em relação aos 
atiradores, foi autorizado o porte apenas no momento em que a competição é re-
alizada. Nos indispensáveis trajetos para os estandes de tiro não se deferiu porte, 
mas específica guia de tráfego. Daí, a necessidade de cautelas no transporte. Nes-
se contexto, em consideração ao fato de que a prática esportiva de tiro é atividade 
que conta com disciplina legal, é plenamente possível o traslado de arma de fogo 
para a realização de treinos e competições, exigindo-se, porém, além do registro, 
a expedição de guia de tráfego (que não se confunde com o porte de arma) e res-
peito aos termos desta autorização. Não concordando com os termos da guia, a 
lealdade recomendaria que o praticante de tiro desportivo promovesse as medi-
das jurídicas cabíveis para eventualmente modificá-la, e não simplesmente que 
saísse com a arma municiada, ao arrepio do que vem determinando a autorida-
de competente sobre a matéria, o Exército. 6ªT. RHC 34.579-RS, Rel. Min. Ma-
ria Thereza de Assis Moura, j. 24/4/2014.
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28 - Lei de Drogas

A) Prova e tipificação

Depoimento de policiais é prova idônea
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: 
AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE 
PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença conde-
natória está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos au-
tos, expondo de forma exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à 
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por não observân-
cia das regras de fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou enten-
dimento no sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase judicial, os 
policiais que participaram das diligências serem ouvidos como testemunhas e de 
que a grande quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para 
fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Habeas corpus denegado. (STF. 
HC 91487, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 11/09/2007, DJe 18-10-2007)

(...) CONDENAÇÃO COM  BASE  NO  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS MI-
LITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECI-
DO. (...) 2.  O depoimento  dos policiais prestado em juízo constitui meio de pro-
va  idôneo  a  resultar  na  condenação  do paciente, notadamente quando   au-
sente   qualquer   dúvida   sobre  a  imparcialidade  das testemunhas,   cabendo   
à   defesa   o   ônus   de   demonstrar   a imprestabilidade da prova, fato que não 
ocorreu no presente caso. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 278.650, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, 6ª T, j. 02/06/2016, DJe 16/06/2016)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTI-
DAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFEN-
SA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA 
IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RE-
VISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 
De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justi-
ça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando subme-
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tidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e 
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (...) 4. Agravo regimental improvi-
do. (STJ. AgRg no Ag 1336609, Rel. Min. Maria Thereza se Assis Moura, 6ª T, 
j. 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Possibilidade de entrar em domicílio se houver fundada  suspeita 
de que no local são guardadas drogas
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. 
Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domi-
ciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A 
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residên-
cia em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrân-
cia se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso 
ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determina-
da por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para 
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabili-
dade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências 
arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso 
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada ju-
dicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execu-
ção da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a invio-
labilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerên-
cias arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle 
judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto 
da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direi-
tos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais 
de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. 
Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia 
conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de fla-
grância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais 
devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas ra-
zões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entra-
da forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período 
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a 
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante de-
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lito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de 
fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de 
provimento ao recurso. (STF. RE 603616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar 
Mendes. 05/11/2015, Repercussão Geral,  DJe 09-05-2016).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.  VIOLAÇÃO 
DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. DROGA EM DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE 
URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.   ART. 33, §4º.   REDUTORA.  REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.   INVIÁVEL.  HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO – (...) - Não há falar em nulidade e ilegalidade na apreensão da 
droga, porquanto, sendo o tráfico de  drogas  -  na  modalidade "ter em depó-
sito"  -  crime  de  natureza  permanente,  cuja  consumação  se prolonga  no  
tempo,  é  prescindível o mandado de busca e apreensão para  que  os  policiais  
adentrem  ao  domicílio  do acusado, com o intuito  de reprimir e fazer ces-
sar a prática delituosa (...) (STJ. HC 348095/SC, Rel. Min. Ericson Maranho 
(Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T, j. 17/03/2016, DJE 31/03/2016)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS COR-
PUS. ARTS. 33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03. TRANCAMENTO 
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREEN-
SÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.  INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFOR-
MATIVA. CULTIVO E DEPÓSITO DE MACONHA. CRIME PERMANENTE. 
RECURSO DESPROVIDO (...) II - In casu, não se constata ilegalidade no man-
dado de busca e apreensão expedido em razão de denúncia anônima acerca da 
existência de uma plantação de Cannabis Sativa ("maconha") na residência do 
recorrente, cujo conteúdo não se revela genérico a ponto de ensejar o tranca-
mento da ação penal. (...) IV - Verifica-se que o v. acórdão impugnado está de 
acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, que entende ser permanen-
te o crime de tráfico de drogas - na  modalidade  guardar ou ter em depósito  -,  
configurando-se  o  flagrante  enquanto o entorpecente estiver   em  poder  do  
infrator.  Incide, portanto, no caso, a excepcionalidade  do  art.  5º,  inciso  XI, 
da Constituição Federal (precedentes). (...) (STJ. RHC 061053, Rel. Min. Felix 
Fischer, 5ª T, j. 01/03/2016, DJE 28/03/2016)

Investigação policial que tem como finalidade obter  informações 
mais concretas acerca de determinado  traficante, sem pretensão 
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de identificar outros suspeitos, não  configura a ação controlada 
do art. 53, II, da Lei 11.343/2006, sendo dispensável a  autorização 
judicial para a sua realização
Informativo nº 570 do STJ: A investigação policial que tem como única finalidade 
obter informações mais concretas acerca de conduta e de paradeiro de determina-
do traficante, sem pretensão de identificar outros suspeitos, não configura a ação 
controlada do art. 53, II, da Lei 11.343/2006, sendo dispensável a autorização 
judicial para a sua realização. Como se extrai do art. 53, II, da Lei 11.343/2006, 
a ação controlada tem como finalidade “[...] identificar e responsabilizar maior 
número de integrantes de operações de tráfico [...]”. Nesse sentido, a doutrina afir-
ma que a ação controlada consiste em retardar a intervenção policial com a meta 
de atingir o “peixe graúdo”, sem que se dissemine a prisão dos meros carregado-
res de drogas ilícitas, atuando por ordem dos verdadeiros comandantes da ope-
ração, traficantes realmente perigosos. Assim, a investigação policial que almeja 
apenas obter informações mais concretas acerca de condutas e de paradeiro de de-
terminado traficante, sem pretensão de identificar outros suspeitos, não configura 
ação controlada, sendo dispensável a autorização judicial para a sua realização. 
RHC 60.251-SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/9/2015, DJe 9/10/2015.

O tráfico é delito de perigo abstrato
“Para existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio 
perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime 
que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos”. (GRECO FILHO, Vi-
cente, Tóxicos. 13ªed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.149)

Tipificação da atividade de “olheiro” como tráfico
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Informante. Tipicidade objetiva. Olheiro. Dis-
tinção. O intuito legal, ao adotar, no tipo penal do artigo 37 da Lei nº 11.343/03, 
a teoria pluralista do concurso de agentes, não foi a de alcançar aqueles que, no 
sítio frontal onde se pratica o tráfico e onde se localizam, estocam e negociam as 
drogas, exercem ali mesmo funções habituais no tráfico, como o fazem os chama-
dos olheiros, pois estes são autores concursivos da conduta descrita no artigo 33 
da referida lei, mas sim aqueles que normalmente não se enlaçam franca e dire-
tamente na prática criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, acabando, 
ainda que meramente à distância, colaborando com informações privilegiadas e 
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estratégicas para o exercício da traficância por associações ou grupos já distinta-
mente estabelecidos ou constituídos em caráter estável e permanente (TJ/SP. Ape-
lação 0000190-96.2016.8.26.0617, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sér-
gio Mazina Martins,  j. 06/03/2017, Publicação 10/03/2017).

TRÁFICO MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou 
positivo para a presença do elemento ativo comprovação de que o material apre-
endido é droga cocaína. AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão 
de droga em beco próximo do local onde o acusado vigiava  validade  depoimen-
to policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justifi-
car eventual abuso praticado  inocorrência no caso em tela. TRÁFICO destina-
ção a terceiros indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usu-
ário; apreensão de quantia em dinheiro e caderneta com contabilidade  tipo con-
gruente. INFORMANTE PARA O TRÁFICO delito não caracterizado acusado 
que em verdade é coautor do tráfico de drogas vigiava e conduzia as pessoas para 
a aquisição das drogas - o tipo especial do informante é uma exceção à teoria mo-
nista onde se apena de forma diversa o partícipe do tráfico que fornece informa-
ções para sua realização. (...) (TJ/SP. Apelação nº. 0000596-14.2012.8.26.0050. 
Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 23/10/2014)

Conduta de “fogueteiro do tráfico” não é indiferente penal, está 
tipificada no artigo 37, da Lei nº 11.343/06
A conduta do “fogueteiro do tráfico”, antes tipificada no art. 12, § 2º, da Lei 
6.368/1976, encontra correspondente no art. 37 da lei que a revogou, a Lei 
11.343/2006, não cabendo falar em abolitio criminis. (...) A revogação da lei pe-
nal não implica, necessariamente, descriminalização de condutas. Necessária se 
faz a observância ao princípio da continuidade normativo-típica, a impor a ma-
nutenção de condenações dos que infringiram tipos penais da lei revogada quan-
do há, como in casu, correspondência na lei revogadora. (STF. HC 106.155, Rel. 
p/ o ac. Min. Luiz Fux, j. 4-10-2011, 1ª T, DJE de 17-11-2011.)

Não incidência do princípio da insignificância para os  crimes de 
tráfico e porte para uso
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS COR-
PUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEQUENA QUANTIDADE 
DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLI-
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CAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não se aplica o princípio 
da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpe-
cente, pois trata-se de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante 
para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STJ. 
2. Recurso ordinário improvido. (STJ, RHC 057761, Rel. Min. Reynaldo Soares 
da Fonseca, 5ª T, j. 01/10/2015, DJE 07/10/2015)

Informativo nº 541 do STJ: Não é possível afastar a tipicidade material do por-
te de substância entorpecente para consumo próprio com base no princípio da 
insignificância, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida. A despeito 
da subsunção formal de determinada conduta humana a um tipo penal, é pos-
sível se vislumbrar atipicidade material da referida conduta, por diversos moti-
vos, entre os quais a ausência de ofensividade penal do comportamento em aná-
lise. Isso porque, além da adequação típica formal, deve haver uma atuação se-
letiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, conferindo-se maior relevân-
cia à proteção de valores tidos como indispensáveis à ordem social, a exemplo da 
vida, da liberdade, da propriedade, do patrimônio, quando efetivamente ofendi-
dos. A par disso, frise-se que o porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato 
ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que 
tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização 
do delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrên-
cia de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta 
proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir 
droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contribuindo 
para difusão dos tóxicos. Ademais, após certo tempo e grau de consumo, o usuá-
rio de drogas precisa de maiores quantidades para atingir o mesmo efeito obtido 
quando do início do consumo, gerando, assim, uma compulsão quase incontro-
lável pela próxima dose. Nesse passo, não há como negar que o usuário de dro-
gas, ao buscar alimentar o seu vício, acaba estimulando diretamente o comércio 
ilegal de drogas e, com ele, todos os outros crimes relacionados ao narcotráfico: 
homicídio, roubo, corrupção, tráfico de armas etc. O consumo de drogas ilícitas 
é proibido não apenas pelo mal que a substância faz ao usuário, mas, também, 
pelo perigo que o consumidor dessas gera à sociedade. Essa ilação é corroborada 
pelo expressivo número de relatos de crimes envolvendo violência ou grave ame-
aça contra pessoa, associados aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de 
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o ob-
jeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde pública, e não apenas a 
saúde do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, 
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mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de 
entorpecentes. Além disso, a reduzida quantidade de drogas integra a própria es-
sência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, vis-
to que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de 
drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 
28 da Lei 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consi-
go, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar depen-
dência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não pro-
duza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado. Por fim, não se pode ol-
vidar que o legislador, ao editar a Lei 11.343/2006, optou por abrandar as san-
ções cominadas ao usuário de drogas, afastando a possibilidade de aplicação de 
penas privativas de liberdade e prevendo somente as sanções de advertência, de 
prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de comparecimento 
a programa ou curso educativo, conforme os incisos do art. 28 do referido diplo-
ma legal, a fim de possibilitar a sua recuperação. Dessa maneira, a intenção do 
legislador foi a de impor ao usuário medidas de caráter educativo, objetivando, 
assim, alertá-lo sobre o risco de sua conduta para a sua saúde, além de evitar a 
reiteração do delito. Nesse contexto, em razão da política criminal adotada pela 
Lei 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substân-
cia entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de droga 
apreendida. Precedentes citados: HC 158.955-RS, Quinta Turma, DJe 30/5/2011; 
e RHC 34.466-DF, Sexta Turma, DJe 27/5/2013. RHC 35.920-DF, Rel. Min. Ro-
gerio Schietti Cruz j. 20/5/2014.

Entrada com droga em presídio por visitante não  configura  crime 
impossível 
TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMEN-
TO PRISIONAL COM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POTENCIALIDA-
DE LESIVA DA CONDUTA. CRIME QUE SE CARACTERIZA COM A PRÁ-
TICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INEXIS-
TÊNCIA DE ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADA. 1. Para que se configure o crime impossível pela absoluta im-
propriedade do objeto é necessário que o bem jurídico protegido pela norma pe-
nal não sofra qualquer risco. 2. A mera existência de rigorosa revista na entra-
da dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade 
da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falí-
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vel, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de in-
gressar no estabelecimento com as drogas. 3. O delito tipificado no artigo 33 da 
Lei 11.343/2006 se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, 
motivo pelo qual a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já 
é suficiente para a caracterização do ilícito, que independe da efetiva entrega das 
drogas ao destinatário. Precedentes. (STJ. HC 298618/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 
5ª T, j. 27/10/2015, DJE 04/11/2015)

Exercício ilegal da medicina não absorve o tráfico na  modalidade 
prescrição de drogas
Não se exige, para a configuração do exercício ilegal da medicina, a prescri-
ção de substância tida como droga para os fins da Lei 11.343/2006, o que 
afasta a alegação de absorção do crime de tráfico pelo primeiro delito cita-
do. (STF. HC 104.382, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1ª T, 
DJE de 9-11-2010)

Consumação do crime de tráfico de drogas na modalidade 
 adquirir, independentemente do recebimento
Informativo nº 569 do STJ: A conduta consistente em negociar por telefo-
ne a aquisição de droga e também disponibilizar o veículo que seria uti-
lizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de 
drogas em sua forma consumada – e não tentada –, ainda que a polícia, 
com base em indícios obtidos por interceptações telefônicas, tenha efeti-
vado a apreensão do material entorpecente antes que o investigado efeti-
vamente o recebesse. Inicialmente, registre-se que o tipo penal em análi-
se é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas 
de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, 
a prática de uma das ações ali previstas. Nesse sentido, a Segunda Turma 
do STF (HC 71.853-RJ, DJ 19/5/1995) decidiu que a modalidade de tráfi-
co “adquirir” completa-se no instante em que ocorre a avença entre com-
prador e vendedor. De igual forma, conforme entendimento do STJ, in-
cide no tipo penal, na modalidade “adquirir”, o agente que, embora sem 
receber a droga, concorda com o fornecedor quanto à coisa, não havendo 
necessidade, para a configuração do delito, de que se efetue a tradição da 
droga adquirida, pois que a compra e venda se realiza pelo consenso so-
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bre a coisa e o preço (REsp 1.215-RJ, Sexta Turma, DJ 12/3/1990). Con-
clui-se, pois, que a negociação com aquisição da droga e colaboração para 
seu transporte constitui conduta típica, encontrando-se presente a mate-
rialidade do crime de tráfico de drogas. (HC 212.528-SC, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, j. 1º/9/2015, DJe 23/9/2015).

Basta que substância tenha canabiódes para ser classificada como 
maconha, não sendo necessária a existência de THC 
Informativo nº 582 do STJ: Classifica-se como “droga”, para fins da Lei n. 11.343/2006 
(Lei de Drogas), a substância apreendida que possua canabinoides – característi-
ca da espécie vegetal Cannabis sativa –, ainda que naquela não haja tetrahidro-
canabinol (THC). Precedente citado do STF: HC 116.312-RS, Primeira Turma, 
DJe 3/10/2013. (STJ. REsp 1.444.537-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.  em 
12/4/2016, DJe 25/4/2016). 

Preso que solicita que o visitante traga drogas para o  presídio 
pratica tráfico 
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUR-
SO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE PROCES-
SUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TENTATIVA DE EN-
TREGA DE ENTORPECENTES DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRI-
SIONAL.  INTUITO DE MERCANCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME 
CONSUMADO.  COAUTORIA.  POSSIBILIDADE.  PLEITO DE ABSOL-
VIÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
(...) 4. O contexto fático-probatório delineado no acórdão a quo denota 
que  o  paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua compa-
nheira  que  lhe  entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 
76  gramas  de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais,  trazidas  
em  seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes 
penitenciárias. (...) 6. O delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 
se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo 
qual a simples conduta de  trazer consigo substância entorpecente já é su-
ficiente  para  a caracterização do ilícito,  que  independe da efetiva en-
trega das drogas ao destinatário. (...) (STJ. HC 298618/SP, Rel. Min. Jor-
ge Mussi, 5ª T, j. 27/10/2015, DJE 04/11/2015)
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Possibilidade de prática conjunta do crime de posse de  maquinário e 
do crime de tráfico de drogas quando as  condutas forem  autônomas
Informativo nº 531 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PENAL. AUTONOMIA 
DE CONDUTA SUBSUMIDA AO CRIME DE POSSUIR MAQUINÁRIO DES-
TINADO À PRODUÇÃO DE DROGAS. Responderá pelo crime de tráfico de dro-
gas – art. 33 da Lei 11.343/2006 – em concurso com o crime de posse de objetos e 
maquinário para a fabricação de drogas – art. 34 da Lei 11.343/2006 – o agente 
que, além de ter em depósito certa quantidade de drogas ilícitas em sua residên-
cia para fins de mercancia, possuir, no mesmo local e em grande escala, objetos, 
maquinário e utensílios que constituam laboratório utilizado para a produção, 
preparo, fabricação e transformação de drogas ilícitas em grandes quantidades. 
Nessa situação, as circunstâncias fáticas demonstram verdadeira autonomia das 
condutas e inviabilizam a incidência do princípio da consunção. Sabe-se que o 
referido princípio tem aplicabilidade quando um dos crimes for o meio normal 
para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito visado pelo agente, 
situação que fará com que este absorva aquele outro delito, desde que não ofen-
dam bens jurídicos distintos. Dessa forma, a depender do contexto em que os cri-
mes foram praticados, será possível o reconhecimento da absorção do delito pre-
visto no art. 34 – que tipifica conduta que pode ser considerada como mero ato 
preparatório – pelo crime previsto no art. 33. Contudo, para tanto, é necessário 
que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes 
aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Levando-se em con-
sideração que o crime do art. 34 visa coibir a produção de drogas, enquanto o 
art. 33 tem por objetivo evitar a sua disseminação, deve-se analisar, para fins de 
incidência ou não do princípio da consunção, a real lesividade dos objetos tidos 
como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transfor-
mação de drogas. Relevante aferir, portanto, se os objetos apreendidos são aptos 
a vulnerar o tipo penal em tela quanto à coibição da própria produção de dro-
gas. Logo, se os maquinários e utensílios apreendidos não forem suficientes para 
a produção ou transformação da droga, será possível a absorção do crime do art. 
34 pelo do art. 33, haja vista ser aquele apenas meio para a realização do tráfico 
de drogas (como a posse de uma balança e de um alicate – objetos que, por si sós, 
são insuficientes para o fabrico ou transformação de entorpecentes, constituindo 
apenas um meio para a realização do delito do art. 33). Contudo, a posse ou de-
pósito de maquinário e utensílios que demonstrem a existência de um verdadei-
ro laboratório voltado à fabricação ou transformação de drogas implica autono-
mia das condutas, por não serem esses objetos meios necessários ou fase normal 
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de execução do tráfico de drogas. AgRg no AREsp 303.213-SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, j. 8/10/2013.

O laudo definitivo escorreito supre a irregularidade do  laudo 
preliminar
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.  NULIDADE DECORRENTE DA 
AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR. LAUDO DEFINITIVO PRODUZIDO 
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. ENUN-
CIADOS N. 83 E 7 DESTA CORTE. - De acordo com a jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça, o laudo preliminar de constatação é peça meramente in-
formativa, ficando superadas eventuais irregularidades ocorridas na fase de inves-
tigação com a juntada do laudo definitivo. (HC 277.347/AM, Rel. Ministro Mar-
co Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 
500179, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª 
T, j. 23/06/2015, DJE 03/08/2015)

B) Pena base e regime prisional

Quantidade de droga autoriza aumento de pena-base
É legítimo o aumento da pena-base com fundamento na elevada quantidade de 
entorpecente encontrada em poder da paciente. (STF. HC 96.844, Rel. Min. Joa-
quim Barbosa, j. 4-12-2009, 2ª T, DJE de 5-2-2010.)

Possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso com base 
na natureza ou na quantidade da droga
É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na na-
tureza do entorpecente apreendido. (STF. RHC 125.077 AgR, Rel. Min. Roberto 
Barroso, j. 10-2-2015, 1ª T, DJE de 4-3-2015)

(...) TRÁFICO DE DROGAS.  PENA-BASE.  VALORAÇÃO NEGATIVA DA NA-
TUREZA, QUANTIDADE  E  DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. 
CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. (...) 2.  Infere-se dos autos que 
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os maus antecedentes não foram sopesados para  aumentar  a  pena-base,  pois  a  
Corte  estadual considerou a quantidade  e  a  natureza  das drogas apreendidas, 
aliada às demais condições  em  que  ocorreu  a  prisão  (apreensão  de apetre-
chos de fabricação  e  embalagem  de  drogas)  para fundamentar o aumento da 
reprimenda. 3.  Conforme jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça não se 
configura constrangimento ilegal o fato de as instâncias ordinárias levarem  em  
consideração, para exasperar a pena-base do paciente, a elevada  quantidade  de  
drogas  apreendidas  (in  casu, 322,08 g de maconha e 11 selos de LSD), em ob-
servância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4.  Concluído pelo Tribu-
nal de origem, com fulcro na quantidade e na variedade  e droga, assim com base 
nos demais elementos colhidos na instrução, que o  paciente  se  dedica  ao  tráfi-
co  de  drogas, a modificação  desse entendimento - a fim de fazer incidir a mino-
rante da  Lei  de  Drogas  -  enseja  o reexame do conteúdo probatório dos autos, 
o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Nos termos da ju-
risprudência desta Corte, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido 
estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, não se mostra ilegal a imposição 
do regime mais severo com fundamento  na   natureza  e  na  expressiva  quan-
tidade  de  droga apreendida (322,08 g de maconha e 11 selos de LSD), uma vez 
que tais circunstâncias   foram   elencadas   pelo  próprio  legislador  como pre-
valecentes,  nos  termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 
11.343/2006. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 (qua-
tro) anos,  é  inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por res-
tritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do 
Código Penal). 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 314102/TO, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, 5ª T, j. 12/04/2016, DJE 26/04/2016)

(...) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.  CONVERSÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  EM  RESTRITIVA  DE DIREITOS. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - 
Nos  termos  do  art. 111, da Lei de Execuções Penais, "quando houver  conde-
nação  por  mais  de  um crime, no mesmo processo ou em processos  distintos,  a  
determinação do regime de cumprimento será feita  pelo  resultado  da  soma ou 
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". VI -  
Nesse  contexto, considerando o somatório das penas aplicadas pelos  crimes  de  
tráfico  e  corrupção ativa - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão - poderia 
o paciente iniciar o cumprimento no  regime  semiaberto,  o  que  só  não ocorre-
rá pela existência de circunstância  judicial desfavorável (natureza e quantida-
de de droga - 43 g de cocaína), o que torna imperiosa a aplicação do regime mais 
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gravoso  em  sequência,  revelando-se escorreita, ainda que por vias transversas, 
a imposição do regime inicial fechado. VII  -  Em  decorrência  da  presença  de  
circunstância  judicial desfavorável, bem como pelo quantum de pena imposto, 
não há falar em possibilidade  de  substituição  da  pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, uma vez que, na presente hipótese, não estão preenchi-
dos os requisitos do art. 44, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Li-
minar cassada. (STJ. HC 325779/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, j. 05/04/2016, 
DJE 26/04/2016)

Regime inicial fechado para pena inferior a oito anos, no caso 
de circunstâncias judiciais desfavoráveis
Revela-se possível (...) a imposição de regime inicial fechado em condenações 
por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a oito 
anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do 
CP. (STF. HC 104.827, Rel. Min. Luiz Fux, j. 6-11-2012, 1ª T, DJE de 6-2-2013)

Pena não superior a 8 anos e fixação de regime fechado em  razão 
da quantidade e natureza da droga 
(...) REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA 
DO ENTORPECENTE APREENDIDO.   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.. (...) 
4.  O STF, no julgamento do HC  n.  111.840/ES,  declarou inconstitucionalidade  
do  § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com a redação  que  lhe  foi  dada pela Lei 
n. 11.464/07, afastando, dessa forma,  a  obrigatoriedade  do  regime  inicial  fe-
chado  para  os condenados  por  crimes  hediondos  e  equiparados.  Assim, o re-
gime prisional deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º 
e art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5.  Na hipótese dos autos, embora as cir-
cunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis e o paciente  seja  pri-
mário,  a quantidade  e  a natureza da droga apreendida - 121 pedras de crack, 
49  eppendorfs  de  cocaína,  6  tabletes  e  1  filete de maconha - utilizadas  na  
terceira fase da dosimetria para afastar a aplicação do  redutor previsto no art. 
33, § 4º da Lei de Drogas, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. 
Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 377.156/SP, Rel. Ministro 
Joel Ilan Paciornik, 5ª T, j. 15/12/2016, DJe 10/02/2017)

(...)   REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EN-
SEJAM A NECESSIDADE  DO  REGIME  INICIAL FECHADO. GRAVIDA-
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DE CONCRETA.  QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS.  (...) - O Ple-
nário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC 111.840/ES, por 
maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 
8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, des-
sa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes 
hediondos e equiparados. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que 
a pena comporta  é   necessário fundamentação  específica,  com  base  em elementos 
concretos extraídos dos autos. - No caso, embora a pena-base tenha sido fixada no mí-
nimo legal de 5 anos  de reclusão, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas 
são  circunstâncias  que  recomendam  o  regime  mais gravoso para a prevenção e a 
repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 
42 da Lei n. 11.343/2006. - Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 344.946/SP, Rel. 
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

(...) REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). NATUREZA E QUANTIDADE DE 
DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.   
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO 
ANOS. REQUISITO OBJETIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2.  Nos termos 
do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime 
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), 
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se 
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3.  No 
caso, o Tribunal a quo, dentro do critério de discricionariedade vinculada do jul-
gador na individualização da pena, reduziu a pena em 1/6, com fundamento na 
quantidade e na natureza  da droga apreendida (mais de 80g de crack e mais de 
88g de cocaína), o que não se mostra desproporcional. 4. Na definição do modo 
inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação aos  con-
denados pelo crime de tráfico de drogas, o julgador deve observar os critérios dos 
arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. 5.  Embora o paciente seja 
primário e o somatório das penas tenha ficado em 4 anos  e 10  meses de reclu-
são, o Tribunal de origem, diante do quantum da pena aplicada e da quantidade 
e da natureza das drogas   apreendidas,   fixou  motivadamente   o   regime   fe-
chado (imediatamente  mais grave segundo o quantum da sanção aplicada), em 
consonância com a jurisprudência desta Corte. 6.  Estabelecido o quantum da 
pena em patamar superior a 4 anos, é inadmissível  a  substituição  da  pena  pri-
vativa  de liberdade por restritiva  de  direitos,  pela  falta do preenchimento do 
requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 7. Habeas corpus não conhecido. 
(STJ. HC 360.686, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T, j. 20/09/2016, DJe 28/09/2016)
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Regime inicial semiaberto para pena inferior a quatro anos, no 
caso de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NATUREZA, QUANTIDADE E 
DIVERSIDADE DAS DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE 
DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A FIXAÇÃO DE RE-
GIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO E NEGAR A SUBSTITUIÇÃO POR RES-
TRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE PRIMÁRIA, CONDENADA A PENA NÃO 
SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INTERMEDIÁRIO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. A va-
loração negativa da quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constitui 
fator suficiente para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena pri-
vativa de liberdade mais gravoso, bem como para obstar a respectiva substituição 
por pena restritiva de direitos. Precedentes. 3. No caso, a natureza e a diversidade 
dos entorpecentes - 1 tablete de maconha (21,2 g), 15 porções de crack (4,7 g) e 15 
porções de maconha (19g) - foram ponderadas de forma negativa na primeira fase 
da dosimetria da pena, razão pela qual revela-se idônea a fixação de regime inicial 
mais gravoso e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restri-
tiva de direitos. 4. Não obstante, sendo a paciente primária, condenada à pena não 
superior a 4 anos, a quantidade de entorpecentes não justifica a fixação do regime 
inicial fechado, revelando-se suficiente e proporcional o regime intermediário, na es-
teira do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea b, e 3º, do Código Penal. 5. Habeas corpus 
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaber-
to. (STJ. HC 299199, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j 08/03/2016.)

Pena não superior a 4 anos e fixação de regime semiaberto e 
 afastamento da substituição por restritivas de direito em razão 
da quantidade e natureza da droga
Informativo 819 do STF: 2ª Turma. É legítima a fixação de regime inicial semia-
berto, tendo em conta a quantidade e a natureza do entorpecente, na hipótese 
em que ao condenado por tráfico de entorpecentes tenha sido aplicada pena in-
ferior a 4 anos de reclusão. Esse o entendimento da Segunda Turma ao indeferir 
a ordem em “habeas corpus”. O Colegiado destacou que, no caso, o acórdão re-
corrido fixara o regime inicial semiaberto baseando-se na quantidade e nature-
za do entorpecente, observado o quanto disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do 
CP c/c o art. 42 da Lei 11.343/2006, em harmonia com a jurisprudência consoli-
dada do STF (HC 131.887/SC, DJe de 7.3.2016). (HC 133308/SP, rel. Min. Cár-
men Lúcia, j. 29.3.2016.) 



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE EN-
TORPECENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA 
INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁ-
VEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME SEMIABERTO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EXTENSÃO DE 
EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA A CORRÉU. Apesar da primariedade do 
paciente e do quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, b, do Có-
digo Penal) permitirem, em tese, a fixação do regime aberto, a quantidade e na-
tureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei n. 11.343/06) justificam a imposi-
ção de regime mais gravoso, no caso o semiaberto, de acordo com o disposto no § 
3º do art. 33 do Código Penal. (...) Agravo regimental a que se nega provimento. 
Ordem estendida ao corréu (...). (STJ. AgRg no HC 313.973/SP, Rel. Min. Joel 
Ilan Paciornik, 5ª T, j. 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. REGI-
ME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JU-
DICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDA-
DE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. RAZOABILIDADE. 
PENA DE MULTA. REFORMATIO IN PEJUS, OCORRÊNCIA. NÃO CONHE-
CIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. Não obstante a reprimenda final seja 
inferior a 4 anos, é inviável a imposição do regime aberto, diante da existência de 
circunstância judicial desfavorável, a saber, a natureza das drogas apreendidas - 
ecstasy, LSD e cocaína - (art. 42 da Lei n.º 11.343/06). Desproporcional, entretan-
to, a fixação do regime inicial fechado ao paciente, condenado à pena de 3 anos e 
6 meses de reclusão, sendo razoável a imposição do regime inicial intermediário. 
2. Verificada a ocorrência de reformatio in pejus no acórdão guerreado, em ra-
zão da aplicação de multa em valor superior ao fixado na sentença condenatória, 
mister o restabelecimento do montante fixado em primeira instância. 3. Habeas 
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar o regime inicial 
semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente nos autos da Ação 
Penal n.º 0000699-53.2008.8.16.0013, bem como restabelecer o valor da multa 
fixada pelo Juízo de primeira instância. (STJ. HC 372.695, Rel. Min. Maria The-
reza de Assis Moura, 6ª T, j. 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

(...) Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta  
é   necessário  fundamentação  específica,  com  base  em elementos concretos ex-
traídos dos autos. - O regime inicial fechado, excessivamente mais severo do que a 
pena de 1 ano e 8 meses de reclusão comporta revela-se desproporcional. Sendo o 



Teses Criminais para o Ministério Público

333

paciente primário, com circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade e  a  di-
versidade  dos  entorpecentes  apreendidos, justificam a fixação do regime inter-
mediário, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.- Quanto  
à substituição, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto não recomen-
dam, tendo em vista a variedade e quantidade das drogas apreendidas. - Habe-
as corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime inicial 
semiaberto. (STJ. HC 377.031, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 
15/12/2016, DJe 01/02/2017)

(...) - Para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do 
que comporta a pena, é necessário fundamentação específica, com base em ele-
mentos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas 440/STJ e 718 e 
719/STF. - Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior de Jus-
tiça, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem 
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Na hipótese, 
o acórdão recorrido fundamentou a necessidade do regime fechado com base na 
quantidade, variedade e na nocividade das drogas apreendidas (crack, cocaína 
e maconha). - Embora válido o fundamento para o recrudescimento do regime 
prisional, não se justifica a imposição do regime inicial fechado, ao réu primá-
rio, condenado à pena reclusiva não superior a 4 anos (pena de 2 anos e 6 meses 
de reclusão), cuja pena-base foi estabelecida no mínimo legal, fazendo jus o pa-
ciente ao regime intermediário, qual seja, o semiaberto. Precedentes desta Corte. 
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para fixar o 
regime inicial semiaberto. (STJ. HC 382.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, 5ª T, j. 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

(...) 5. Valorada negativamente uma das circunstâncias judiciais (a natureza da 
droga), o regime inicial semiaberto (imediatamente mais grave segundo o quan-
tum da sanção aplicada) é o cabível para o cumprimento da pena de 2 anos e 9 
meses de reclusão, nos exatos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, c/c o art. 59, am-
bos do Código Penal. Precedentes. 6. A substituição da pena privativa de liberda-
de por restritiva de direitos não se mostra suficiente, pela falta do atendimento do 
pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), uma vez que desfavoráveis as circuns-
tâncias do delito. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem con-
cedida, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 
na fração de 1/2, ficando a reprimenda final da paciente em 2 anos e 9 meses de 
reclusão, mais pagamento de 275 dias-multa, em regime semiaberto. (STJ. HC 
368.281, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T, j. 15/12/2016, DJe 01/02/2017)
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 (...) - Na espécie, consigne-se que, embora o paciente seja primário e a pena de 2  
anos  e  5  meses de reclusão comporte, em princípio, o regime  aberto, o regime 
intermediário, qual seja, o semiaberto, é o que  mais  se  amolda  ao  caso  con-
creto,  ante  a  quantidade  e a nocividade   das   drogas  apreendidas,  elemen-
tos  que,  inclusive, justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
Precedentes. - No que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos, ao analisar o HC n. 97.256/RS, o Supremo 
Tribunal Federal passou  a  admitir  tal possibilidade, nos termos do art. 44 do 
Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade  da  parte  final  do art. 33, 
§ 4º, da Lei de Drogas,  que  posteriormente  teve sua execução suspensa pelo Se-
nado Federal, através da Resolução n. 5/2012. - Ainda que o quantum de pena 
fixado seja inferior a 4 anos, a quantidade e a nocividade do entorpecente apre-
endido não recomendam a  substituição da pena privativa de liberdade por pe-
nas restritivas de direitos. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido.  Ordem 
concedida de ofício, redimensionando as penas do paciente  para  2  anos e 5 me-
ses de reclusão,  em  regime  inicial  semiaberto,  mais o pagamento de 483 dias-
-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ. HC 359.875, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 23/08/2016, DJe 29/08/2016)

PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNI-
MO LEGAL EM VIRTUDE DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.  
REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DE PENA. POS-
SIBILIDADE. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quan-
tidade e natureza da droga apreendida, na linha do disposto no art. 42 da Lei nº 
11.343/2006, pode ensejar, como no caso, a fixação de regime mais gravoso e  a 
vedação à substituição da pena por restritiva de direitos. (Precedentes). Agravo 
regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 644.493/MG, Rel. Min. Felix Fis-
cher, 5ª T, j. 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

Possibilidade da utilização da reincidência como agravante e 
 circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena 
do crime de tráfico  (não há bis in idem)
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPE-
CIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA 
NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE-
LITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. 
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A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com me-
nor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de 
drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, agente deve 
preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar 
a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 3. Hipótese em que a 
reincidência delitiva do paciente afasta a aplicação daquele redutor, ao passo que al-
terar a conclusão de que o tráfico privilegiado não se verificou implicaria incursão no 
acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 4. É 
firme a jurisprudência desta Corte em não reconhecer bis in idem na utilização da 
reincidência como agravante genérica e para afastar a aplicação da causa especial de 
diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, "porquanto é possível 
que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da 
pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica" (HC 302.328/SP, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
04/12/2014, DJe 17/12/2014). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318078/SP, 
Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T, j. 25/08/2015, DJE 11/09/2015)

A vedação à concessão de sursis é constitucional
O óbice, previsto no art. 44 da Lei 11.343/2006, à suspensão condicional da pena 
imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei 8.072/1990 e com o 
disposto no inciso XLIII do art. 5º da CF. (STF. HC 101.919, Rel. Min. Marco 
Aurélio, j. 6-9-2011, 1ª T, DJE de 26-10-2011)

Suposta falta de pureza da droga é irrelevante para cálculo da pena
Informativo 818 do STF: 2ª Turma. Pureza da droga e dosimetria da pena O 
grau de pureza da droga é irrelevante para fins de dosimetria da pena. Essa a 
conclusão da Segunda Turma, que indeferiu a ordem em “habeas corpus” impe-
trado em favor de denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 33, 
“caput”, c/c o art. 40, I e III, todos da Lei 11.343/2006. A defesa sustentava que 
deveria ser realizado laudo pericial a aferir a pureza da droga apreendida, para 
que fosse possível verificar a dimensão do perigo a que exposta a saúde pública, 
de modo que a reprimenda fosse proporcional à potencialidade lesiva da condu-
ta. A Turma entendeu ser desnecessário determinar a pureza do entorpecente. De 
acordo com a lei, preponderam apenas a natureza e a quantidade da droga apre-
endida para o cálculo da dosimetria da pena. (HC 132909/SP, rel. Min. Cármen 
Lúcia, j. 15.3.2016.) 
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C) Causas de aumento de pena

Proximidade de estabelecimento de ensino como causa de  aumento 
independentemente da ciência do autor
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO PERTO DE ESTA-
BELECIMENTO DE ENSINO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA 
PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. RESPONSABILIDADE 
PENAL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. ALEGADA IGNORÂN-
CIA DO FATO PELOS AGENTES. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGA-
DO. 1. Incide a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso III, da Lei de Tó-
xicos quando o crime tiver sido praticado nos locais designados no aludido dispositivo. 
A pena é elevada exclusivamente em função do lugar do cometimento da infração, ten-
do em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa. 2. A juris-
prudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a simples prática 
do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.º 
11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que 
o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. 3. Ordem de habeas corpus dene-
gada. (STJ, HC 219.589, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª T, j. 21/02/2013, DJe de 28/02/2013)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 40, III, 
DA LEI Nº 11.343/06. OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL 
DE AUMENTO DE PENA. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABE-
LECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico neste Tribunal o entendimento de que 
a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 é de índole objetiva, 
prescindindo, portanto, da análise da intenção do agente criminoso em comercializar 
entorpecentes diretamente com os alunos do estabelecimento educacional. 2. Agravo re-
gimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 1346137/SC, Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, 6ª T, j. 10/06/2014, DJe 27/06/2014)

Tráfico cometido na imediações de estabelecimentos de  ensino 
não precisa visar aos frequentadores do local para configurar a 
causa de aumento
O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para 
incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, 
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independente de os agentes visarem ou não aos frequentadores daquele local. 
(STF. HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013.)

Tráfico cometido na imediações de prisional não precisa  visar 
aos frequentadores ou reclusos do local para  configurar a  causa 
de aumento
Informativo nº 858 do STF: 2ª Turma. A Segunda Turma denegou a ordem de 
“habeas corpus” em que se pretendia afastar a aplicação da causa de aumento 
prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 em condenaçã o por tráfico de dro-
gas realizado nas imediações de estabelecimento prisional. No caso, o STJ deu 
provimento a recurso especial, interposto pelo Ministério Público, para determi-
nar a incidência da mencionada causa de aumento.  A defesa insurgia-se contra 
a não aplicação o Enunciado 7 da Súmula do STJ . Além disso, alegava não ter 
sido demonstrado que o paciente comercializava qualquer tipo de entorpecen-
te com frequentadores do estabelecimento prisional. A Turma asseverou que a 
jurisprudência do STF está sedimentada na impossibilidade do uso de “habeas 
corpus” para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interpos-
to noSTJ. A suposta contradição seria adequadamente solucionada em embar-
gos de declaração dirigidos ao STJ, e não em “habeas corpus” diretamente ao 
STF. Ademais, salientou que a aplicação da referida causa de aumento se justi-
fica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabe-
lecimentos prisionais, sendoirrelevante se o agente infrator visa ou não aos fre-
quentadores daquele local. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.3.2017.

A causa de aumento pela transnacionalidade não exige a  travessia 
de fronteira
Para configuração da majorante da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da 
Lei 11.343/2006, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que 
o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar 
as fronteiras que dividem as nações. (STF. HC 108.716, Rel. Min. Teori Zavas-
cki, j. 5-11-2013, 2ª T, DJE de 21-11-2013.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍ-
CITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO PREJUDICA-
DO. ALVARÁ DE SOLTURA. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA 
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DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. NECESSÁRIA ANÁLISE FÁTICO 
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE 
EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. HABEAS CORPUS NÃO CO-
NHECIDO. (...) As instâncias ordinárias entenderam configurada a transnacio-
nalidade do delito de tráfico de drogas, notadamente em razão de a prisão em 
flagrante ter ocorrido no Aeroporto Internacional de Belém, após o check-in do 
paciente em voo destinado a Portugal, havendo despachado malas em cujo inte-
rior foram encontrados entorpecentes. Diante das assertivas firmadas na origem, 
tem-se que entendimento diverso, no sentido do afastamento do caráter interna-
cional do delito, demandaria aprofundado reexame dos elementos fático-proba-
tórios dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus. Precedentes. 
- Ainda que assim não fosse, esta Corte Superior adota o entendimento de que a 
configuração da transnacionalidade do delito de tráfico de entorpecentes prescin-
de do efetivo rompimento de fronteiras, bastando que se verifique que a droga se-
ria destinada para fora do país, o que resta consignado nos autos. (...) (STJ. HC 
303259, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª 
T, j. 17/09/2015, DJE 09/10/2015)

A causa de aumento pelo tráfico interestadual não exige a  travessia 
de divisa estadual
Tráfico de entorpecentes. Causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 
11.343/2006. Desnecessidade da efetiva transposição da fronteira estadual. (STF. 
HC 99.452, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010.)

Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é des-
necessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo 
suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interesta-
dual. (Súmula nº587 do STJ)

Utilização de transporte público como meio para prática do 
 tráfico faz incidir a causa de aumento
A utilização do transporte público como meio para a prática do tráfico de drogas 
é suficiente para o reconhecimento da causa especial de aumento de pena previs-
ta no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, porque a majorante é de natureza objetiva 
e aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indica-
do, independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do in-
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frator. (STF. HC 109.411, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11-10-2011, 1ª T, DJE de 
26-10-2011).

Informativo nº 481 do STJ: (...). Ademais, consignou-se que, o fato de a droga ter 
sido encontrada na mala do paciente localizada no interior de transporte coleti-
vo (ônibus) mostrou-se suficiente para a caracterização da majorante prevista no 
art. 40, III, da mencionada lei. Precedentes citados do STF: HC 99.452-MS, DJe 
8/10/2010; do STJ: HC 157.630-SP, DJe 13/12/2010; REsp 1.199.567-MS, DJe 
28/6/2011; HC 100.644-MS, DJe 28/6/2011, e HC 184.419-MS, DJe 13/12/2010. 
HC 109.724-MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23/8/2011.

Aplicação da causa de aumento para o tráfico e para a  associação 
ao tráfico não configura bis in idem
 (...) 3. Não se observa violação ao princípio do non bis in idem a aplicação da 
causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, cumulativamente, 
para os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de drogas) e de tráfico 
de drogas (art. 33 da mesma legislação), haja vista tratarem-se de delitos autô-
nomos. 4. É cabível a aplicação da majorante de o crime envolver ou visar a atin-
gir criança ou adolescente (art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) em delito de associa-
ção para o tráfico de drogas com menor de idade. (...) (STJ. HC 250455/RJ, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, 6ª T, j. 17/12/2015, DJE 05/02/2016)

Aplicação de causa de aumento de pena prevista no art.40, inc.
VI ao crime de associação para o tráfico de drogas com criança 
ou adolescente
Informativo no 576 do STJ: A participação do menor pode ser considerada para 
configurar o crime de associação para o tráfico (art. 35) e, ao mesmo tempo, para 
agravar a pena como causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 
De acordo com a Lei n. 11.343/2006: “Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 
37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática 
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qual-
quer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determi-
nação”. Assim, é cabível a aplicação da majorante se o crime envolver ou visar 
a atingir criança ou adolescente em delito de associação para o tráfico de dro-
gas configurado pela associação do agente com menor de idade. Precedentes ci-
tados: (RHC 237.782-SP, Quinta Turma, DJe 21/8/2014; e REsp 1.027.109-SC, 
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Quinta Turma, DJe 16/2/2009. STJ. HC 250.455-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 
17/12/2015, DJe 5/2/2016).

Aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, VI em  patamar 
acima do mínimo quando o agente envolve o  menor na prática 
do tráfico e, ainda o retribui com drogas ( gravidade em concreto)
Informativo nº 576 do STJ: O fato de o agente ter envolvido um menor na prática 
do tráfico e, ainda, tê-lo retribuído com drogas, para incentivá-lo à traficância ou 
ao consumo e dependência, justifica a aplicação, em patamar superior ao mínimo, 
da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, ainda que haja 
fixação de pena-base no mínimo legal. Isso porque a jurisprudência do STJ posi-
ciona-se no sentido de que a aplicação da causa de aumento em patamar acima do 
mínimo é plenamente válida desde que fundamentada na gravidade concreta do 
delito. (STJ. HC 250.455-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j.17/12/2015, DJe 5/2/2016).

A aplicação da causa de aumento de pena pela  transnacionalidade 
para as condutas de importar e  exportar não configura bis in idem
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PENA-BA-
SE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORAN-
TE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDA-
DE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  TRASNACIONALI-
DADE DO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO.  BIS IN IDEM.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IM-
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.  Ainda que 
o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 preveja as condutas de "importar" e "exportar", 
não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacio-
nalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), porquanto o simples fato de o agente 
"trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime 
de tráfico. Precedentes. (...) (STJ. REsp 1290846/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, 6ª T, j. 15/03/2016,DJE 28/03/2016)

Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar 
previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo cri-
me de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses 
artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a 
majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
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Informativo nº 595 do STJ: O debate consistiu no enquadramento da conduta de 
adulto que pratica tráfico em concurso eventual com criança ou adolescente. Para 
configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), basta a participação de menor de 18 anos no cometimento do deli-
to, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, o crime é formal e, por isso, in-
depende da prova da efetiva corrupção do menor (Súmula n. 500/STJ). Por sua 
vez, para incidir a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, faz-se necessário 
que, ao praticar os delitos previstos nos arts. 33 a 37, o réu envolva ou vise atin-
gir criança, adolescente ou quem tenha capacidade de entendimento e determi-
nação diminuída. Não se compartilha do entendimento no sentido de que, se a 
criança ou adolescente já estiverem corrompidos, não há falar em corrupção de 
menores e de que responde o agente apenas pelo crime de tráfico majorado, pois, 
de acordo com o entendimento do STJ, é irrelevante a prova da efetiva corrup-
ção do menor para que o acusado seja condenado pelo crime do ECA. A solução 
deve ser encontrada no princípio da especialidade. Assim, se a hipótese versar so-
bre concurso de agentes envolvendo menor de dezoito anos com a prática de qual-
quer dos crimes tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, afigura-se juridi-
camente correta a imputação do delito em questão, com a causa de aumento do 
art. 40, VI. Para os demais casos, aplica-se o art. 244-B, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, conforme entendimento doutrinário. REsp 1.622.781-MT, Rel. 
Min. Sebastião Reis Júnior, v.u., j. 22/11/2016, DJe 12/12/2016. 

D) Causa de diminuição de pena

Afastamento da causa de diminuição (art.33, §4º) com base na 
quantidade e variedade das drogas apreendidas 
(...) 2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos le-
gais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a ativida-
des criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser 
reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do 
caso em concreto. 3. In casu, o Tribunal de origem afastou aquele redutor consi-
derando que a paciente, embora tecnicamente primária, em razão do local em 
que foi presa e pela quantidade e variedade de drogas que trazia, dedicava-se a 
atividades ilícitas. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao 
julgar o HC 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucio-
nalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada 
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pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regi-
me inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 
5. Considerando a quantidade de pena imposta (5 anos), a primariedade da 
condenada e o fato de todas as circunstâncias judiciais terem sido considera-
das favoráveis, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, a teor do contido 
no art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal. 6. Habeas corpus não co-
nhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o 
cumprimento da pena. (STJ, HC 320278/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª T, 
j. 01/09/2015,DJE 15/09/2015)

Afastamento da causa de diminuição (art.33, §4º) com base na 
quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas 
Na espécie, os fatos que ensejaram a não aplicação da causa de diminuição prevista 
na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são 
hígidos e suficientes para atestar a dedicação do recorrente às atividades crimino-
sas. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os 
apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus 
antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 
(STF. HC 98.167, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 14-5-2010.)

Afastamento da causa de diminuição (art.33, §4º) com base nas 
circunstâncias que envolveram a prisão em  flagrante,  quantidade 
e diversidade das drogas e no encontro de  balança de precisão e 
dinheiro em espécie
“Embora o paciente seja primário, portador de bons antecedentes e tenha sido ab-
solvido pelo Tribunal de Origem do delito de associação para o tráfico, revela-se 
inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 
da Lei 11.343/06 porquanto as circunstâncias que envolveram sua prisão em fla-
grante, somadas à quantidade e à diversidade de entorpecentes encontrados em 
seu estabelecimento comercial - balanças de precisão, dinheiro em espécie, 195,3 
g de cocaína e 35,7 g de maconha - levaram a conclusão de que não se tratava de 
traficante ocasional, mas sim que fazia do tráfico seu meio de vida, ou seja, que se 
dedicaria a atividades delituosas”. (STJ, HC 210627, Min. Rel. Min. Jorge Mus-
si, 5ª T, j. 14/02/2012, DJe 29/02/2012)
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Afastamento da causa de diminuição (art.33, §4º) com base na 
quantidade das drogas apreendidas 
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Aumento da pena base nos termos do arti-
go 42 da Lei nº 11.343/06. Possibilidade. Considerável quantidade de droga apre-
endida. Afastamento do redutor de pena previsto no § 4º do artigo 33 da mesma 
Lei Especial. Possibilidade. Redutor não indicado ao Réu. Modificação do regime 
prisional inicial para o fechado. Possibilidade. Crime de consequências graves que 
recomenda regime prisional severo. Provimento ao recurso.”, sendo que no cor-
po do v. acordão consta “O Réu guardava e mantinha em depósito considerável 
quantidade de “crack” (43,4g em 150 porções acondicionadas individualmente). 
(TJ/SP, Apelação n° 0002287-66.2013.8.26.0361, 3ª Câmara Criminal Extraor-
dinária, Rel. Des. Zorzi Rocha, V.U., j. 12/06/2015).

Aquele que exerce função de “mula” integra  organização  criminosa, 
o que justifica o afastamento da causa de  diminuição de pena 
(art.33, §4º)
(...) a “mula”, de fato, integra a organização criminosa “na medida em que seu 
trabalho é uma condição sine qua non para a narcotraficância internacional”. 
Pressupondo, assim, que toda organização criminosa estrutura-se a partir de uma 
divisão de tarefas que objetiva um fim comum, é inegável que esta tarefa — de 
transporte — está inserida nesse contexto como essencial. E, em princípio, dife-
rentemente da referência à “atividade criminosa” em que o legislador exigiu “de-
dicação”, ou seja, habitualidade, reiteração de condutas, tal condição não é es-
sencial no caso do “integrar organização criminosa”. Aliás, se assim fosse, desne-
cessário o próprio requisito, pois já contido na “atividade criminosa”. Além dis-
so, não me parece verdadeiro pressupor que o legislador intencionou com a regra 
dispensar tratamento menos rigoroso ao “traficante mula” ou, ainda, aos outros 
com “participação de menor importância” e não diretamente ligados ao núcleo 
da organização. Se essa fosse a intenção, certamente, consubstanciaria uma ele-
mentar do tipo. Teríamos, então, um tipo penal derivado. (STF. HC 101.265, Rel. 
p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, voto do Min. Gilmar Mendes, j. 10-4-2012, 2ª 
T, DJE de 6-8-2012)

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPE-
RAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABI-
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LIDADE. AGENTE QUE  TRANSPORTA  ENTORPECENTES  NO  EXERCÍ-
CIO  DA  FUNÇÃO DE "MULA". REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME 
INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEVA-
DA QUANTIDADE DE DROGA. (...) 4.  A jurisprudência desta Corte Superior 
de Justiça é no sentido de que o  acusado,  enquanto  no  exercício da função de 
transportador ("mula"), integra organização criminosa e, portanto, não preen-
che os requisitos  exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena des-
crita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...) (STJ. AgRg no REsp 1288284/
SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 19/04/2016, DJE 29/04/2016)

A função de “mula” , embora não denote  necessariamente que 
o agente integra organização criminosa, justifica a  diminuição 
mínima na terceira fase do cálculo de pena  (art.33, §4º)
Informativo n° 602 do STJ: Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de 
reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qua-
lidade de 'mula' do tráfico. Inicialmente, convém anotar que a Quinta e a Sex-
ta Turmas deste Superior Tribunal de Justiça têm entendimento oscilante sobre 
a matéria. Diante da jurisprudência hesitante desta Corte, entende-se por bem 
acolher e acompanhar o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal, 
no sentido de que a simples atuação como "mula" não induz automaticamente a 
conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, 
para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o 
grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição prevista no § 4° 
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expres-
samente os fatos concretos que comprovem que a “mula” integre a organização 
criminosa (HC 132.459, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2017). Ainda 
sobre a matéria, firmou-se também no Pretório Excelso o entendimento de que a 
atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para deno-
tar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, configura 
circunstância concreta e idônea para se valorar negativamente na terceira fase da 
dosimetria, modulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo 
tráfico privilegiado (HC 120.985, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/6/2016). Logo, 
devidamente comprovado que a conduta do paciente se reveste de maior grau de 
reprovabilidade, pois tinha conhecimento de estar a serviço do crime organiza-
do no tráfico internacional, o percentual de redução, pela incidência da mino-
rante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo le-
gal. HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 6/4/2017, DJe 17/4/2017.



Teses Criminais para o Ministério Público

345

A configuração de associação criminosa afasta a causa de 
 diminuição de pena (art.33, §4º)
Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a 
grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da 
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (STF. HC 104.134, Rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 9-11-2011)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADE-
QUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA  O  TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE 
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 
INADMISSIBILIDADE.  ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTI-
TUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE DI-
REITOS. PLEITOS PREJUDICADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALI-
DADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal 
pacificaram orientação no sentido de  que  não  cabe  habeas  corpus  substitutivo 
do recurso legalmente  previsto  para a hipótese, impondo-se o não conhecimento 
da  impetração,  salvo  quando  constatada a existência de flagrante ilegalidade 
no ato judicial impugnado. 2.  "Não se  aplica  a  causa  especial  de  diminuição  
de pena do parágrafo  4º  do  artigo  33  da  Lei n.º 11.343/2006 ao réu também 
condenado  pelo  crime  de  associação  pra  o  tráfico  de  drogas, tipificado no 
artigo 35 da mesma lei. Precedentes." (HC  321.272/SP,  Rel.  Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado  em  15/12/2015,  DJe  
01/02/2016.) 3. Os pedidos de alteração do regime prisional e de substituição da 
pena privativa de liberdade  por  restritiva de direitos ficam prejudicados, dian-
te da manutenção  do  quantum  da  condenação  em  11  anos  e  8 meses de re-
clusão,  pelos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. 4. Habe-
as corpus não conhecido. (STJ. HC 348024/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., 
j. 17/03/2016, DJE 29/03/2016)

Possibilidade da utilização de inquéritos policiais e/ou ações  penais 
em curso para formação da convicção de que o réu se  dedica a 
atividades criminosas, de modo a afastar causa de  redução de 
pena do artigo 33, § 4º
Informativo n° 596 do STJ: Terceira Seção. A divergência existente no âmbito da 
Terceira Seção do STJ consiste na possibilidade (ou não) de utilização de inqué-
ritos e processos penais em tramitação para avaliar a possível dedicação do réu a 
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atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no ar-
tigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Enquanto a Quinta Turma entende plenamente 
possível a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para afastar a 
causa de diminuição, a Sexta Turma tem entendimento oposto. A Lei 11.343/06 
inovou na ordem jurídica em diversos fatores, dentre eles, inseriu uma causa de 
diminuição de pena para o delito de tráfico de drogas e equiparados, prevista no 
§ 4º do artigo 33. Os requisitos cumulativos previstos para diminuição de pena 
são: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não se dedicar às atividades cri-
minosas; iv) não integrar organização criminosa. A inserção no ordenamento 
dessa causa de diminuição teve por escopo diferenciar aquele que não é dedica-
do a ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com 
maior potencialidade lesiva à sociedade. Assim, a regra não deve ser a aplicação 
da benesse de forma desmedida, mas sua aplicação somente deve ocorrer em ca-
sos singulares, quando preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação 
restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena. É 
consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como 
maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias 
judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumen-
tar a pena-base. Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou 
ações penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas 
como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concre-
tos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestioná-
vel que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais 
em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do ma-
gistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de 
forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da 
inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais im-
peçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do Réu em ati-
vidade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, 
da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeras ações penais ou seja in-
vestigado, é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com 
as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Fe-
deral de individualização da pena. Por fim, mister salientar que não se pretende 
tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o benefício em to-
das as situações, mas sua avaliação para concluir se o réu é dedicado a ativida-
des criminosas também não pode ser vedada de forma irrestrita, de modo a per-
mitir a avaliação pelo magistrado em cada caso concreto. EREsp 1.431.091-SP, 
Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, j. 14/12/2016, DJe 1/2/2017.
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Redutor do art.33, §4º: Possibilidade de redução de apenas 1/6 
em razão da quantidade, variedade e nocividade das drogas
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUA-
ÇÃO DA VIA ELEITA.  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, 
CAPUT, DA LEI 11.343/2006.  PACIENTE CONDENADO À PENA DE  4  ANOS 
E 2 MESES DE RECLUSÃO,  EM  REGIME  FECHADO. PLEITO DE AUMEN-
TO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO 
NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE.  QUANTIDADE, 
VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTI-
FICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. PEDIDO DE 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PREJUDICADO. REGIME PRISIO-
NAL.  MODIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA  PELO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHE-
CIDO. (...) - Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e 
a nocividade da droga apreendida evidenciam a dedicação à atividade crimino-
sa  e,  em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Deve ser mantida a fração 
redutora de 1/6, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 
da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido, dentro da discricionariedade 
permitida por lei, fundamenta  o  patamar  escolhido,  concretamente,  na  quan-
tidade, variedade e  nocividade das drogas  apreendidas (cocaína, crack e maco-
nha).  Ademais, alterar a conclusão a que chegou as instâncias ordinárias implica, 
sem dúvida, revolver o acervo fático-probatório, inviável na estreita via do habe-
as corpus. - Mantida a fração  pelo  tráfico privilegiado e, em decorrência, inalte-
rada   a   pena   corporal,   fica  prejudicado  o  pleito  de substituição  da  pena, 
uma vez que o patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão  não  atende ao requisito 
objetivo do art. 44, I, do Código Penal. (...) (STJ. HC 322414/SP, Rel. Min. Rey-
naldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 12/04/2016, DJE 19/04/2016)

Redutor do art.33, §4º: Quantidade de maconha justifica a não 
aplicação do redutor máximo e o regime inicial fechado
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. 
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. ELEMENTO IDÔNEO PARA 
JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO 
PATAMAR MÍNIMO E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IM-
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA SUPERIOR A 4  ANOS  POR  
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RESTRITIVA  DE DIREITOS (ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP). WRIT 
NÃO CONHECIDO. (...) - A quantidade e a natureza da droga (142 gramas de 
maconha) constituem elementos idôneos para justificar a aplicação da causa de 
diminuição  de pena (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06) em patamar diverso do 
máximo (art. 42 da Lei n. 11.343/06). Precedentes. - O regime fechado  foi  fixa-
do com base na gravidade concreta do delito, revelada especialmente pela quan-
tidade de drogas apreendida, a  qual  justifica  o  regime mais gravoso nos casos 
de aplicação de pena  final  igual  ou  inferior a 8 (oito) anos de reclusão ou, até 
mesmo,  inferior  a  4  (quatro)  anos  de  reclusão  (quando  há  a incidência do § 
4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06). - Incabível a substituição de pena privativa de 
liberdade superior a 4  anos  por  restritivas  de direitos, nos termos do art. 44, I, 
do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 332375/RS, Rel. Min. 
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T, j. 05/04/2016, 
DJE 19/04/2016)

Ocupação lícita, por si só, não justifica a incidência da  minorante 
prevista no art.33, §4º da Lei de Drogas 
Informativo nº 582 do STJ: Ainda que a dedicação a atividades criminosas ocor-
ra concomitantemente com o exercício de atividade profissional lícita, é inapli-
cável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006 (Lei de Drogas). (STJ. REsp 1.380.741-MG, Rel. Min. Rogerio Schiet-
ti Cruz, j. 12/4/2016, DJe 25/4/2016)
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29 - Código de trânsito

Constitucionalidade do tratamento mais gravoso do  homicídio 
culposo na direção de veículo automotor em relação ao  homicídio 
do Código Penal
A questão central, objeto do recurso extraordinário interposto, cinge-se à constitu-
cionalidade (ou não) do disposto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/1997 
(CTB), eis que passou a ser dado tratamento mais rigoroso às hipóteses de homi-
cídio culposo causado em acidente de veículo. É inegável a existência de maior ris-
co objetivo em decorrência da condução de veículos nas vias públicas — conforme 
dados estatísticos que demonstram os alarmantes números de acidentes fatais ou 
graves nas vias públicas e rodovias públicas —, impondo-se aos motoristas maior 
cuidado na atividade. O princípio da isonomia não impede o tratamento diversi-
ficado das situações quando houver elemento de discrímen razoável, o que efeti-
vamente ocorre no tema em questão. A maior frequência de acidentes de trânsi-
to, com vítimas fatais, ensejou a aprovação do projeto de lei, inclusive com o tra-
tamento mais rigoroso contido no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/1997. 
A majoração das margens penais — comparativamente ao tratamento dado pelo 
art. 121, § 3º, do CP — demonstra o enfoque maior no desvalor do resultado, no-
tadamente em razão da realidade brasileira envolvendo os homicídios culposos 
provocados por indivíduos na direção de veículo automotor. (STF. RE 428.864, 
Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14-10-2008, 2ª T, DJE de 14-11-2008.)

Para a incidência da causa de aumento do homicídio  culposo co-
metido na direção de veículo automotor referente ao   agente que, 
no exercício de sua profissão ou atividade,  esteja  conduzindo ve-
ículo de transporte de passageiros é  irrelevante que o agente es-
teja transportando passageiros no  momento do crime
Informativo nº 537 do STJ: Para a incidência da causa de aumento de pena prevista 
no art. 302, parágrafo único, IV, do CTB, é irrelevante que o agente esteja transpor-
tando passageiros no momento do homicídio culposo cometido na direção de veí-
culo automotor. Isso porque, conforme precedente do STJ, é suficiente que o agente, 
no exercício de sua profissão ou atividade, esteja conduzindo veículo de transporte 
de passageiros. Precedente citado: REsp 1.358.214-RS, 5ª T, DJe 15/4/2013. AgRg 
no REsp 1.255.562-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 4/2/2014.



O prazo prescricional da pena de suspensão de habilitação para 
dirigir é o mesmo da pena privativa de liberdade
Condenação por crime de trânsito. Art. 302 do CTB. (...) Sendo a suspensão de 
habilitação para dirigir espécie de pena restritiva de direitos, aplica-se o mesmo 
prazo de prescrição previsto para as privativas de liberdade, nos termos do pa-
rágrafo único do art. 109 do CP. Nos termos do art. 118 do CP, penas mais leves 
prescrevem com as mais graves; desse modo, o cálculo da prescrição para a pena 
restritiva de direitos será aquele aplicado para a privativa de liberdade. O art. 302 
do CTB prevê a aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade com a res-
tritiva de direitos, sendo certo que a prescrição para ambas regula-se pela pena 
privativa de liberdade aplicada. (STF. HC 104.234, Rel. Min. Ricardo Lewan-
dowski, j. 28-9-2010, 1ª T, DJE de 15-10-2010.)

Crime do artigo 310 do CTB (entrega de direção de  veículo 
 automotor a pessoa não habilitada) é de perigo abstrato e  prescinde 
de resultado naturalístico
A permissão ou entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilita-
da, tipificada no art. 310 do CTB, classifica-se como crime de perigo abstrato, que 
prescinde do resultado naturalístico. (STF. HC 129.818, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
22-9-2015, 2ª T, DJE de 21-10-2015.

Informativo nº 563 do STJ: É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do 
Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do 
crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem 
permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habili-
tada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a 
quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja 
em condições de conduzi-lo com segurança. Ao contrário do que estabelece o cri-
me imediatamente anterior (art. 309), ou mesmo o posterior (art. 311), nos quais 
o tipo exige que a ação se dê “gerando perigo de dano”, não há tal indicação na 
figura delitiva prevista no art. 310. Pode parecer uma incoerência que se exija a 
produção de perigo de dano para punir quem dirige veículo automotor, em via 
pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação (art. 309) e se dis-
pense o risco concreto de dano para quem contribui para tal conduta, entregando 
o automóvel a quem sabe não habilitado ou, o que é pior, a quem notoriamente 
não se encontra em condições físicas ou psíquicas, pelas circunstâncias indicadas 
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no tipo penal, de conduzir veículo automotor. Duas considerações, porém, enfra-
quecem essa aparente contradição. Em primeiro lugar, o legislador foi claro, com 
a redação dada aos arts. 309 e 311, em não exigir a geração concreta de risco na 
conduta positivada no art. 310. Poderia fazê-lo, mas preferiu contentar-se com a 
deliberada criação de um risco para um número indeterminado de pessoas por 
quem permite a outrem, nas situações indicadas, a condução de veículo automo-
tor em via pública. Em segundo lugar, não há total identidade das situações pre-
vistas nos arts. 309 e 310. Naquela, cinge-se o tipo a punir quem dirige sem habi-
litação; nesta, pune-se quem permite, confia ou entrega a direção de veículo au-
tomotor tanto a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito 
de dirigir suspenso quanto a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou 
por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Trata-se, 
na verdade, de uma visão que deve repousar mais corretamente no incremento do 
risco ocasionado com a entrega da direção de veículo para pessoa não habilitada 
ou em quaisquer das outras hipóteses legais. Conforme entendimento doutrinário, 
em todas essas situações, a definição do risco permitido delimita, concretamente, 
o dever de cuidado para realizar a ação perigosa de dirigir veículo automotor em 
vias urbanas e rurais, explicando o atributo objetivo contido no dever de cuida-
do objetivo. A violação da norma constitui a criação de um risco não permitido, 
culminando, com o desvalor da ação, na lesão ao dever de cuidado objetivo. Por 
todo exposto, afigura-se razoável atribuir ao crime materializado no art. 310 a 
natureza de crime de perigo abstrato, ou, sob a ótica ex ante, de crime de perigo 
abstrato-concreto, em que, embora não baste a mera realização de uma conduta, 
não se exige, a seu turno, a criação de ameaça concreta a algum bem jurídico e 
muito menos lesão a ele. Basta a produção de um ambiente de perigo em poten-
cial, em abstrato, de modo que a atividade descrita no tipo penal crie condições 
para afetar os interesses juridicamente relevantes, não condicionados, porém, à 
efetiva ameaça de um determinado bem jurídico. Embora seja legítimo aspirar a 
um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática penal descurar 
de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, assim entendi-
dos, na dicção de Claus Roxin, como “interesses humanos necessitados de prote-
ção penal”, qual a segurança do tráfego viário. Não se pode, assim, esperar a con-
cretização de danos ou exigir a demonstração de riscos concretos a terceiros para 
a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a 
pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público. O sub-
sistema social do tráfego viário exige o respeito a regras de observância genera-
lizada, sem o qual se enfraquece o princípio da confiança (aqui entendido, con-
forme o pensamento de Roxin, como princípio de orientação capaz de indicar os 
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limites do cuidado objetivo esperado ou do risco permitido), indispensável para o 
bom funcionamento do trânsito e a segurança de todos. Não se exclui, por óbvio, a 
possibilidade de ocorrerem situações nas quais a total ausência de risco potencial 
à segurança viária afaste a incidência do direito penal, como se poderia concluir 
do exemplo de quem, desejando carregar uma caminhonete com areia, pede ao seu 
ajudante, não habilitado, que realize uma manobra de poucos metros, em área ru-
ral desabitada e sem movimento, para melhor posicionar a carroceria do automó-
vel. Faltaria tipicidade material a tal comportamento, absolutamente inidôneo para 
pôr em risco a segurança de terceiros. Portanto, na linha de entendimento de auto-
rizada doutrina, o art. 310, mais do que tipificar uma conduta idônea a lesionar, 
estabelece um dever de garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso, es-
tabelece-se um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automó-
vel a determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, com 
problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral que encerra a 
condução de um veículo nessas condições. Precedentes citados: RHC 48.817-MG, 
Quinta Turma, DJe 28/11/2014; e AgRg no RHC 41.922-MG, Quinta Turma, DJe 
15/4/2014. (REsp 1.485.830-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acór-
dão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 11/3/2015, DJe 29/5/2015).

Para a caracterização do crime de embriaguez ao  volante (art.306 
do CTB) é irrelevante a ocorrência ou não de  perigo de dano
Delito de embriaguez ao volante. Art. 306 do CTB. (...) A objetividade jurídica 
do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da inco-
lumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo so-
cial, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públi-
cas. Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agen-
te atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a 
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. (...) 
No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veí-
culo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue 
igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o peri-
go ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. Por opção legislati-
va, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela condu-
ta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade 
em tal previsão legal. (STF. HC 109.269, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-
9-2011, 2ª T, DJE de 11-10-2011.) (* obs: julgado antes da alteração do artigo 
306 do CTB pela Lei nº 12.760/12)



Teses Criminais para o Ministério Público

353

30 - Juizado Especial Criminal

Possibilidade de oferecer denúncia no caso de  descumprimento 
da transação penal
A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coi-
sa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possi-
bilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante ofereci-
mento de denúncia ou requisição de inquérito policial (Sùmula Vinculante nº 35 do STF)

Homologada a transação penal, cumprida as condições e não 
prevista perda do bem utilizada na prática delituosa, é vedado 
o confisco posterior
(...) os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do CP são decorrentes de sentença penal 
condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da 
Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo so-
bre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da 
transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo. Solução 
do caso: tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cum-
primento das cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o 
confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O confis-
co constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os encargos que 
assumiu na transação penal celebrada (fornecimento de cinco cestas de alimentos). 
(STF. RE 795.567, rel. min. Teori Zavascki, j. 28-5-2015, P, DJE de 9-9-2015, rg.)

Condenação anterior, com pena cumprida há mais de  cinco 
anos, não impede concessão de transação penal ou  suspensão 
 condicional do processo 
Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. Des-
caracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais de cinco 
anos. Impedimento inexistente. Habeas corpus deferido. Inteligência dos arts. 76, § 2º, 
III, e 89 da Lei 9.099/1995. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite tempo-
ral de cinco anos, previsto no art. 64, I, do CP, aplica-se, por analogia, aos requisitos 
da transação penal e da suspensão condicional do processo. (STF. HC 86.646, Rel. 
Min. Cezar Peluso, j. 11-4-2006, P, DJ de 9-6-2006.)
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31 - Contravenções Penais

Porte de arma branca (art.19 da LCP) permanece típico
RECURSO ESPECIAL. PENAL.  ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PE-
NAIS. REVOGAÇÃO PARCIAL. ART. 10 DA LEI n.º 9.437/97. SUBSISTÊNCIA 
DA CONTRAVENÇÃO QUANTO AO PORTE DE ARMA BRANCA. 1. Com a 
edição da Lei  n.º 9.437/97 (diploma que instituiu o Sistema Nacional de Armas 
e tipificou como crime o porte não autorizado de arma de fogo), o art. 19 da Lei 
das Contravenções Penais foi apenas derrogado, subsistindo a contravenção quan-
to ao porte de arma branca. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 
549056, Min. Laurita Vaz, v.u., j.09.12.2003).

“não existe órgão que expeça autorização (...). Daí por que todo o porte de arma 
branca é proibido”. (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Legislação penal especial. 
3.ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007, p.505).

Exercício ilegal da advocacia caracteriza a contravenção do artigo 47 tanto nos 
casos de não inscrito quanto de suspenso, impedido ou com inscrição cancelada 
na OAB

Pretendido reconhecimento de atipicidade penal do comportamento atribuído ao 
paciente. Improcedência (...). A jurisprudência dos Tribunais — inclusive aque-
la emanada do STF — tem assinalado, tratando-se de exercício ilegal da advo-
cacia, que a norma inscrita no art. 47 da LCP aplica-se tanto ao profissional não 
inscrito nos quadros da OAB quanto ao profissional que, embora inscrito, encon-
tra-se suspenso ou impedido, estendendo-se, ainda, essa mesma cláusula de tipi-
ficação penal, ao profissional com inscrição já cancelada. (STF. HC 74.471, rel. 
min. Celso de Mello, j. 18-3-1997, 1ª T, DJE de 20-3-2009.)
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32 - Crimes Tributários

A possibilidade de o procurador da Fazenda Nacional  pleitear, 
temporariamente, o arquivamento do executivo fiscal ( Lei 
10.522/2002) não autoriza a conclusão de tratar-se de  crime de 
bagatela
União. Descaminho. Insignificância. Há de ser observado o bem protegido. A pos-
sibilidade de o procurador da Fazenda Nacional pleitear, temporariamente, o ar-
quivamento do executivo fiscal — Lei 10.522/2002 —, por si só, não autoriza a 
conclusão de tratar-se de crime de bagatela. (STF. HC 100.986, rel. min. Marco 
Aurélio, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-8-2011)

Inaplicabilidade do patamar estabelecido no art. 20 da Lei 
10.522/2002 (R$ 10 mil), para se afastar a tipicidade  material, 
de delitos concernentes a tributos que não sejam da  competência 
da União
Informativo nº 540 do STJ: É inaplicável o patamar estabelecido no art. 20 da 
Lei 10.522/2002, no valor de R$ 10 mil, para se afastar a tipicidade material, 
com base no princípio da insignificância, de delitos concernentes a tributos 
que não sejam da competênciada União. De fato, o STJ, por ocasião do jul-
gamento do REsp 1.112.748-TO, Terceira Seção, DJe 13/10/2009, submetido 
à sistemática do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que deve 
ser aplicado o princípio da insignificância aos crimes referentes a débitos tri-
butários que não excedam R$ 10 mil, tendo em vista o disposto no art. 20 da 
Lei 10.522/2002. Contudo, para a aplicação desse entendimento aos delitos 
tributários concernentes a tributos que não sejam da competência da União, 
seria necessária a existência de lei do ente federativo competente, porque a 
arrecadação da Fazenda Nacional não se equipara à dos demais entes fede-
rativos. Ademais, um dos requisitos indispensáveis à aplicação do princípio 
da insignificância é a inexpressividade da lesão jurídica provocada, que pode 
se alterar de acordo com o sujeito passivo, situação que reforça a impossibili-
dade de se aplicar o referido entendimento de forma indiscriminada à sone-
gação dos tributos de competência dos diversos entes federativos. Precedente 
citado: HC 180.993-SP, 5ª T, DJe 19/12/2011. HC 165.003-SP, Rel. Min. Se-
bastião Reis Júnior, j. 20/3/2014.
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Extensão do dano pode justificar elevação da pena base
(...) em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do 
dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério 
para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. (STF. HC 
128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2015, 2ª T, DJE de 29-9-2015.)

Extensão do dano e fraude além das descritas nos incisos do 
 artigo 1º, da Lei nº 8.137/90, permitem o aumento da pena-base
A Segunda Turma denegou a ordem em “habeas corpus” impetrado em face de deci-
são que condenara o paciente à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática do 
crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 (“Art. 1° Constitui crime contra a or-
dem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessó-
rio, mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração fal-
sa às autoridades fazendárias”). O impetrante alegava que as circunstâncias e as con-
sequências do crime, no caso, constituiriam elementares do tipo penal de sonegação 
fiscal, não devendo ser valoradas para majorar a pena. A Turma afirmou que o ardil 
utilizado pelo paciente — omissão do seu nome do quadro societário da empresa —, 
valorado quando da fixação da pena-base, tivera como objetivo acobertar sua real 
condição de administrador da empresa investigada e, com isso, furtar-se de possível 
aplicação da lei penal. Esse fato não possuiria relação necessária com as declarações 
falsas apresentadas à Receita Federal, meio empregado para a prática do crime pre-
visto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. O ardil considerado, portanto, não seria aque-
le inerente ao tipo penal do crime contra a ordem tributária. Ademais, nos delitos de 
sonegação — como ocorreria em outras infrações penais que provocassem lesão ao 
erário — a extensão do dano causado poderia ser utilizada na primeira fase da dosi-
metria, como critério para exasperação da pena-base, sem que isso implicasse “bis in 
idem”. HC 128446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 15.9.2015.

Crime previsto no art. 3º, II, da Lei nº 8.137/90 não exige que 
funcionário tenha atribuição específica de  lançamento tributário
O tipo penal do art. 3º, II, da Lei 8.137/1990 descreve crime de mão própria pra-
ticado por funcionário público, mas não exige que o servidor tenha a atribuição 
específica de lançamento tributário. Subsunção da conduta ao tipo penal impu-
tado. (STF. RHC 108.822, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19-2-2013, 2ª T, DJE de 
19-2-2013.)
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Caracteriza crime do artigo 1º, da Lei nº 8.137/90 a  supressão ou 
redução de tributo ainda que incidentes sobre valores  decorrentes 
de atividade ilícita
Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. (...) Alegada ati-
picidade da conduta baseada na circunstância de que os valores movimentados 
nas contas bancárias do paciente seriam provenientes de contravenção penal. (...) 
A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do CTN, assentou entendimento de 
ser possível a tributação de renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que 
a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurí-
dica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos 
seus efeitos. Princípio do non olet. Vide o HC 77.530/RS, Primeira Turma, rel. 
min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18-9-1998. (STF. HC 94.240, rel. min. Dias To-
ffoli, j. 23-8-2011, 1ª T, DJE de 13-10-2011.)

A prescrição tributária em execução fiscal não repercute na ação 
penal por crime contra a ordem tributária 
Informativo nº 579 do STJ: O reconhecimento de prescrição tributária em exe-
cução fiscal não é capaz de justificar o trancamento de ação penal referente aos 
crimes contra a ordem tributária previstos nos incisos II e IV do art. 1° da Lei n. 
8.137/1990. Precedente citado do STJ: AgRg no AREsp 202.617-DF, Quinta Tur-
ma, DJe 16/4/2013. Precedente citado do STF: HC 116.152-PE, Segunda Tur-
ma, DJe de 7/5/2013. (RHC 67.771-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/3/2016, 
DJe 17/3/2016). 

O requerimento de inclusão no parcelamento de débito  tributário, 
sem demonstração da correspondência dos  débitos tributários 
sonegados com os débitos objeto do  requerimento, não  acarreta 
a suspensão da execução de pena aplicada por crime contra a 
 ordem tributária
Informativo nº 533 do STJ: O simples requerimento de inclusão no parcelamento 
instituído pela Lei 11.941/2009, sem demonstração da correspondência dos dé-
bitos tributários sonegados com os débitos objeto do requerimento, não acarre-
ta a suspensão da execução de pena aplicada por crime contra a ordem tributá-
ria. O fato de já ter havido trânsito em julgado da condenação não impede que 
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haja a suspensão do feito em caso de concessão do parcelamento. Isso se justifica 
pela possibilidade, sem qualquer limitação de tempo, de haver extinção da puni-
bilidade pelo pagamento integral dos débitos tributários, segundo o art. 69 da Lei 
11.941/2009 (“Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quan-
do a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos 
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tive-
rem sido objeto de concessão de parcelamento”). No entanto, pela análise conjun-
ta dos arts. 1º, § 11 (“A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste 
artigo deverá indicar pormenorizadamente, no respectivo requerimento de par-
celamento, quais débitos deverão ser nele incluídos”), e 68, caput (“É suspensa a 
pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da 
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-
-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão 
aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não 
forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os arts. 1º a 3º desta Lei, ob-
servado o disposto no art. 69 desta Lei”), da Lei 11.941/2009, é necessária a com-
provação de que o débito objeto de parcelamento diga respeito à ação penal ou 
execução que se pretende ver suspensa, sendo insuficiente a mera adesão ao Pro-
grama de Recuperação Fiscal III. Precedente citado: REsp 1.165.914-ES, Sexta 
Turma, DJe 7/3/3012. REsp 1.234.696-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17/12/2013.

Constitui crime a omissão na apresentação de declaração ao fisco
Informativo nº 579 do STJ: A omissão na entrega da Declaração de Informa-
ções Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) consubstancia conduta apta a 
firmar a tipicidade do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º, I, da Lei n. 
8.137/1990, ainda que o FISCO disponha de outros meios para constituição do 
crédito tributário. (STJ. REsp 1.561.442-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 
23/2/2016, DJe 9/3/2016).

A investigação preliminar de crimes tributários não  depende do 
lançamento definitivo do tributo
Informativo 819 do STF: 1ª Turma. Quanto ao argumento de nulidade da investi-
gação porquanto iniciada antes da existência de lançamento tributário definitivo, 
a Turma citou a atual jurisprudência do STF, que condicionaria a persecução por 
crime contra a ordem tributária à realização do lançamento fiscal. O lançamento 
definitivo do crédito tributário constituiria atividade privativa da autoridade ad-
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ministrativa e, sem tributo constituído, não haveria como caracterizar o crime de 
sonegação tributária (HC 81.611/DF, DJU de 13.5.2005). Apesar de a jurispru-
dência do STF condicionar a persecução penal à existência do lançamento tribu-
tário definitivo, o mesmo não ocorreria relativamente à investigação preliminar. 
Crimes poderiam ser tentados e consumados e jamais se entendera pela impos-
sibilidade da investigação preliminar durante a execução de um crime e mesmo 
antes da consumação. A afirmação seria válida tanto para crimes contra a ordem 
tributária como para qualquer outra modalidade delitiva. O Colegiado ressaltou 
que o tema do encontro fortuito de provas no âmbito de interceptação telefônica 
fora abordado em alguns julgados da Corte. A validade da investigação não es-
taria condicionada ao resultado, mas sim à observância do devido processo legal. 
Na espécie, as provas dos crimes de corrupção fortuitamente colhidas no curso da 
interceptação não pareceriam se revestir de ilicitude, pelo menos no exame que 
comportam na via estreita do “habeas corpus”, independentemente do resultado 
obtido quanto aos crimes contra a ordem tributária que motivaram o início da 
investigação. HC 106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.3.2016.

Aplicação de Súmula Vinculante nº 24 a fatos anteriores a sua 
 publicação não caracteriza aplicação retroativa “in  malam partem”
Informativo 786 do STF: 1ª Turma. Não há que se falar em aplicação retroati-
va “in malam partem” do Enunciado 24 da Súmula Vinculante (“Não se tipifica 
crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da 
Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”) aos fatos ocorridos 
anteriormente à sua edição, uma vez que o aludido enunciado apenas consoli-
dou interpretação reiterada do STF sobre a matéria. Com base nessa orientação, 
a Primeira Turma, em conclusão de julgamento, desproveu recurso ordinário em 
“habeas corpus” no qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição da preten-
são punitiva estatal em razão da alegada impossibilidade de incidência retroa-
tiva do referido enunciado. Na espécie, o recorrente fora denunciado pela supos-
ta prática do crime previsto no art. 1º, I, II e III, da Lei 8.137/1990, em virtude 
de condutas que teriam sido perpetradas entre 1990 e 1992. Após o recebimento 
da denúncia em 18.9.2009, o ora recorrente fora condenado à pena de três anos 
e nove meses de reclusão, por sentença proferida em 2.5.2012 — v. Informativo 
753. A Turma afirmou que o Enunciado 24 da Súmula Vinculante não teria ino-
vado no ordenamento jurídico. Com o julgamento do HC 81.611/DF (DJU de 
13.5.2005), o Plenário teria assentado sua jurisprudência no sentido de que “a 
consumação do crime tipificado no art.1º da Lei 8.137/1990 somente se verifica 



com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescri-
ção” (HC 85.051/MG, DJU de 1º.7.2005). Assim, a prescrição não estaria carac-
terizada, tendo em conta que os crimes imputados ao recorrente teriam como ter-
mo de constituição o momento em que finalizado o processo administrativo tri-
butário, em 24.9.2003. HC85.051/MG, DJU de 1º.7.2005). RHC 122774/RJ, rel. 
Min. Dias Toffoli, j. 19.5.2015.

Sonegação fiscal e reconhecimento de majorante:  irrelevante a 
não menção expressa na inicial de eventuais causas de  aumento 
ou diminuição
Informativo n° 747 do STF: 1ª Turma. A 1ª Turma, em julgamento conjunto, as-
sentou a extinção de “habeas corpus” e, por maioria, negou provimento a recur-
so ordinário em “habeas corpus” em que discutida a aplicabilidade da majorante 
prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, bem como do concurso formal, em face 
de condenação imposta ao paciente. No caso, o réu fora condenado pela prática 
do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990, c/c os artigos 71 e 69 do CP, 
por haver deixado de recolher IRPJ, contribuição para o PIS e CSLL, e por haver 
inserido despesas operacionais e custos de serviços vendidos inexistentes na de-
claração de rendimentos apresentada ao Fisco. A defesa sustentava, em prelimi-
nar, o cabimento da impetração formalizada no STJ, que não fora conhecida. No 
mérito, alegava que a causa de aumento referente ao art. 12, I, da Lei 8.137/1990 
não poderia incidir, pois não teria constado da denúncia, bem assim que seria in-
viável reconhecer o concurso formal, porquanto não haveria crimes distintos com 
resultados autônomos, uma vez que não seria possível reduzir o IRPJ sem redu-
zir também a contribuição para o PIS e a CSLL. No que se refere à causa de au-
mento, a Turma consignou que, apesar da ausência de capitulação expressa na 
inicial, a Corte fixara entendimento no sentido de que o acusado defender-se-ia 
dos fatos descritos na denúncia. Assim, seria necessária apenas a correlação en-
tre o fato descrito na peça acusatória e o fato que ensejara a condenação, e seria 
irrelevante a menção expressa na exordial de eventuais causas de aumento ou di-
minuição. Quanto à assertiva de impossibilidade de reconhecimento do concurso 
formal, a Turma registrou que a tese não poderia ser analisada, porque não teria 
sido aventada nas instâncias inferiores. Destacou, ainda, que seria inadmissível 
a impetração de “habeas corpus” em caráter substitutivo de recurso ordinário, e 
que o STJ, ao não conhecer da impetração lá apresentada com esse fundamen-
to, teria examinado a possibilidade de concessão da ordem de ofício e a rejeita-
do. Vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, no tocante ao recurso ordinário 
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em “habeas corpus”, para conceder a ordem de ofício. Afastava a incidência do 
concurso formal, por vislumbrar a existência de prática única. HC 120587/SP e 
RHC 119962/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.5.2014. 

Não ofende o princípio constitucional da presunção de  inocência 
a exigência de comprovação da origem de valores estabelecida 
no art. 42 da Lei 9.430/1996
Informativo n° 750 do STF: 2ª Turma. Não ofende o princípio constitucional da 
presunção de inocência a exigência de comprovação da origem de valores estabe-
lecida no art. 42 da Lei 9.430/1996 (“Caracterizam-se também omissão de receita 
ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento 
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física 
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação há-
bil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”). Com base nesse 
entendimento, a 2ª Turma denegou “habeas corpus” no qual discutida a legalida-
de da condenação do paciente pelo crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 
(“Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, 
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - 
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias”), em 
continuidade delitiva (CP, art. 71). Na espécie, o paciente, regularmente intima-
do no âmbito de processo administrativo fiscal para declinar a origem de valores 
creditados em sua conta corrente, informara que estaria impossibilitado de pres-
tar os esclarecimentos solicitados. A Turma consignou que, ao assim proceder, o 
paciente criaria presunção, ainda que relativa, de que houvera omissão de rendi-
mentos a dar ensejo, eventualmente, à persecução penal pelo crime em análise. 
Asseverou que, por se tratar de procedimento legalmente estabelecido, não have-
ria ofensa ao postulado da presunção de inocência. Consignou que entendimen-
to contrário somente seria possível ao se assentar a inconstitucionalidade do pró-
prio tipo penal de sonegação fiscal. Quanto à alegação de ocorrência de “refor-
matio in pejus” — tendo em conta afirmação do STJ no sentido de que o ajuiza-
mento de ação anulatória não teria o condão de obstar o trâmite da ação penal 
—, consignou que essa assertiva apenas reforçaria a afirmação daquele tribunal 
de que a constituição definitiva do crédito tributário seria suficiente à configura-
ção de indícios de materialidade para o início da persecução penal. Aduziu que 
a mera existência da mencionada ação em nada alteraria a situação do pacien-
te. Acrescentou, ademais, que apenas a inclusão do contribuinte em parcelamen-
to tributário possuiria o condão de suspender a pretensão punitiva do Estado nos 
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crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137/1990, conforme o disposto no art. 
83, § 2º, da Lei 9.430/1996. (“§ 2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado re-
ferente aos crimes previstos no ‘caput’, durante o período em que a pessoa física 
ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver inclu-
ída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formaliza-
do antes do recebimento da denúncia criminal”). HC 121125/PR, rel. Min. Gil-
mar Mendes, j. 10.6.2014. 

O pagamento da multa imposta ao contribuinte que deixa de 
atender às exigências da autoridade tributária  estadual  quanto à 
exibição de livros e documentos fiscais não se  adequa a  nenhuma 
das hipóteses de extinção de  punibilidade  previstas no   parágrafo 
2º do artigo 9º da Lei n. 10.864/03
Informativo n° 898 do STJ: Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se o paga-
mento da multa sancionatória imposta pelo descumprimento de obrigação tri-
butária acessória gera ou não a extinção da punibilidade nos termos parágrafo 
2º do art. 9º da Lei n. 10.864/03. De acordo com o artigo 3º do CTN, os tributos 
– por serem prestações pecuniárias compulsórias, não sancionatórias, instituídas 
ex lege – são inconfundíveis com as multas, porquanto estas têm natureza sancio-
natória. Quando o art. 113 do CTN estatui que a obrigação tributária principal 
tem por objeto o pagamento de tributo "ou penalidade pecuniária", tal disposição 
significa apenas que os valores devidos em razão de eventuais sanções decorren-
tes do inadimplemento da prestação tributária devem ser exigidos conjuntamente 
com a prestação tributária. A "obrigação tributária principal", portanto, compre-
ende o tributo e eventuais acréscimos legais, dentre os quais a multa decorrente 
do inadimplemento da prestação tributária. As obrigações tributárias acessórias, 
por sua vez, são as obrigações de fazer ou não fazer fixadas na legislação tribu-
tária, existentes independentemente de uma prestação tributária. Desse modo, 
também o § 3º do artigo 113 do CTN significa, somente, que os valores devidos 
em razão de eventuais sanções decorrentes do inadimplemento dessa obrigação 
tributária acessória devem ser exigidos, ainda que isoladamente, como se consti-
tuíssem "obrigação principal". Assim, a penalidade pecuniária imposta ao contri-
buinte que deixa de atender a requisição da autoridade fiscal constitui obrigação 
tributária principal, mas não configura 'tributo' por força do comando expresso 
da norma contida no artigo 3º do Código Tributário Nacional que exclui inequi-
vocamente do conceito de tributo a sanção decorrente de ato ilícito. Destarte, o 
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pagamento da penalidade pecuniária imposta ao contribuinte que deixa de aten-
der às exigências da autoridade tributária estadual quanto à exibição de livros e 
documentos fiscais não se adequa a qualquer das hipóteses previstas no parágra-
fo 2º do artigo 9º da Lei n. 10.864/03. Por fim, há de se atentar, ainda, para a in-
tenção do legislador em prestigiar o interesse arrecadatório do Estado na institui-
ção da causa de extinção da punibilidade do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei n. 
10.864/03. Com efeito, a par das críticas doutrinárias acerca de tal modalidade 
de exclusão da punibilidade, visto que o Direito Penal não constitui instrumento 
de coerção de inadimplentes, o certo é que quis o legislador anistiar o contribuin-
te que efetua o pagamento integral do débito tributário com o objetivo de apla-
car a sonegação fiscal. E no delito do artigo 1º, inciso V, parágrafo único, da Lei 
n. 8.137/90 não há supressão ou a redução de tributos, mas, sim, desobediência 
das requisições da autoridade fiscal pelo contribuinte que não cumpre com obri-
gação de fazer, deixando de exibir livros ou documentos necessários à atividade 
fiscalizatória do Estado. No delito em questão, o bem jurídico tutelado é a pre-
servação da própria função institucional do Fisco. REsp 1.630.109-RJ, Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, v.u., j. 14/2/2017, DJe 22/2/2017.
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33 - Crimes Ambientais

Responsabilidade penal da pessoa jurídica
“A Constituição brasileira, inquestionavelmente adotou a responsabilidade pena 
da empresa. Ela o fez nos artigos 173, §5º, e 225, §3º. É, portanto, para esses casos 
que se recomenda a responsabilização da empresa no plano jurídico-penal. Não 
obstante alguns autores aina não admitirem seu reconhecimento, qualquer que 
seja o critério adotoda, com uma interpretação literal, lógico-sistemática ou tele-
ológica, histórico-comparativa ou evolutiva, sempre há de se concluir pela consa-
gração da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos dispositivos menciona-
dos.” (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 
2ª ed. São Paulo: Método, 2003, p.195). 

Responsabilidade penal de pessoa jurídica independe da  imputação 
de responsabilidade penal da pessoa física
O art. 225, § 3º, da CF não condiciona a responsabilização penal da pessoa ju-
rídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em 
tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a ne-
cessária dupla imputação. As organizações corporativas complexas da atualida-
de se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e respon-
sabilidades, sendo inerentes a esta realidade as dificuldades para imputar o fato 
ilícito a uma pessoa concreta. Condicionar a aplicação do art. 225, § 3º, da Car-
ta Política a uma concreta imputação também a pessoa física implica indevida 
restrição da norma constitucional, expressa a intenção do constituinte originá-
rio não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a 
impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individu-
alização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela 
do bem jurídico ambiental. A identificação dos setores e agentes internos da em-
presa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser busca-
da no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atu-
aram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à socieda-
de, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da en-
tidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado 
delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a responsabi-
lização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pesso-
as físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas 



pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a im-
putação de responsabilidade penal individual. (STF. RE 548.181, rel. min. Rosa 
Weber, j. 6-8-2013, 1ª T, DJE de 30-10-2014.)

Informativo nº 566 do STJ: É possível a responsabilização penal da pessoa jurídi-
ca por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante 
da pessoa física que agia em seu nome. Conforme orientação da Primeira Tur-
ma do STF, “O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a respon-
sabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea perse-
cução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma 
constitucional não impõe a necessária dupla imputação” (RE 548.181, Primeira 
Turma, DJe 29/10/2014). Diante dessa interpretação, o STJ modificou sua ante-
rior orientação, de modo a entender que é possível a responsabilização penal da 
pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização 
concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Precedentes citados: (RHC 
53.208-SP, Sexta Turma, DJe 1º/6/2015; HC 248.073-MT, Quinta Turma, DJe 
10/4/2014); e (RHC 40.317-SP, Quinta Turma, DJe 29/10/2013. RMS 39.173-
BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/8/2015, DJe 13/8/2015).

Para configuração do crime do art. 48 da Lei 9.605/98  prescinde-se 
de a área ser de preservação permanente
Informativo nº 570 do STJ. A tipificação da conduta descrita no art. 48 da Lei 
9.605/1998 prescinde de a área ser de preservação permanente. Isso porque o re-
ferido tipo penal descreve como conduta criminosa o simples fato de “impedir ou 
dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação”. (Pre-
cedente citado: REsp 849.423-SP, Quinta Turma, DJ 16/10/2006. AgRg no REsp 
1.498.059-RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convo-
cado do TJ/PE), j. 17/9/2015, DJe 1º/10/2015).

O crime do art. 56 da Lei 9.605/98, por se tratar e crime de  perigo 
abstrato,  prescinde de perícia para atestar a  nocividade ou a 
 periculosidade dos produtos transportados, bastando que estes 
estejam elencados na Resolução n. 420/2004 da ANTT 
Informativo nº 613 do STJ: Cinge-se a controvérsia a definir a natureza jurídi-
ca do crime positivado no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, cujo preceito legal 
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dispõe que está sujeito a pena de um a quatro anos de reclusão, e multa, aquele que 
"produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa 
ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos". Inicialmente, é de se ponderar que 
a conduta ilícita prevista no dispositivo supracitado é norma penal em branco, cuja 
complementação depende da edição de outras normas, que definam o que venha a 
ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde pública ou ao meio ambiente". No caso específico de transporte de tais produtos 
ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
(Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres - ANTT, constituem a referida norma integradora, por inequivoca-
mente indicar os produtos e substâncias cujo transporte rodoviário é considerado pe-
rigoso. Outrossim, cumpre salientar que, por razões de política criminal, o legislador 
prevê, no Código Penal e em leis extravagantes, condutas tais cujo aperfeiçoamento 
se dá com a mera ocorrência do comportamento típico, independentemente da efeti-
va produção de risco ou dano dele decorrente. No que se refere ao art. 56, caput, da 
Lei n. 9.605/1998, o legislador foi claro em não exigir a geração concreta de risco na 
conduta ali positivada. Poderia fazê-lo, mas preferiu contentar-se com a deliberada 
criação de um risco para o meio ambiente ou mesmo a um número indeterminado 
de pessoas por quem transporta produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas 
em leis ou nos seus regulamentos. Em outras palavras, o conceito de nocividade no 
crime ambiental examinado se esgota na própria capitulação normativa do produto 
ou substância como tóxica, perigosa ou nociva ao ecossistema. Logo, o crime materia-
lizado no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, possui a natureza de crime de perigo 
abstrato, ou, de crime de perigo abstrato-concreto, em que, embora não baste a mera 
realização de uma conduta, não se exige, a seu turno, a criação de ameaça concreta 
a algum bem jurídico e muito menos lesão a ele. Basta a produção de um ambiente 
de perigo em potencial, em abstrato - in casu, com o transporte dos produtos ou subs-
tâncias em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamen-
tos, de modo que a atividade descrita no tipo penal crie condições para afetar os inte-
resses juridicamente relevantes, não condicionados, porém, à efetiva ameaça de um 
determinado bem jurídico. Deste modo, desnecessária se faz a constatação, via laudo 
pericial, da impropriedade, perigo ou nocividade do produto transportado, bastando, 
para tanto, que o "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde hu-
mana ou o meio ambiente", esteja elencado na Resolução n. 420/2004 da ANTT. REsp 
1.439.150-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 05/10/2017, DJe 16/10/2017 
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34 - Crimes Eleitorais 

Falsificação de documentos para fins eleitorais: é autor quem 
participa organizando grupo que apunha assinatura no  campo 
reservado ao portador
Comete o crime do art. 348 do Código Eleitoral (falsificação de documento pú-
blico para fins eleitorais) aquele que participa da falsificação de títulos de elei-
tor, organizando grupo que apunha assinatura no campo reservado ao portador. 
Cada título falsificado corresponde a uma infração. (STF. AP 572, Rel. Min. Gil-
mar Mendes, j. 11-11-2014, 2ª T, DJE de 10-2-2015)

O crime do art.350 do Código Eleitoral (omissão ou  declaração 
falsa para fins eleitorais) é formal
Penal. Habeas corpus. Crime do art. 350 do Código Eleitoral. Delito formal. Consumação 
independentemente da ocorrência de prejuízo. Declaração falsa. Potencialidade lesiva. 
Ordem denegada. Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a ação omissi-
va ou comissiva, independentemente da ocorrência de prejuízo, bastando para sua con-
figuração a potencialidade de dano decorrente da falsidade do conteúdo do documento. 
A impugnação apresentada pelo paciente tinha a potencialidade de colocar em risco o 
processo eleitoral, sendo que a falsidade da declaração que lhe dava suporte somente foi 
verificada após toda a instrução realizada no processo judicial instaurado para apura-
ção dos fatos. (STF. HC 96.233, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 7-5-2009, P, DJE de 5-6-2009)

Declaração falsa de doação configura o crime do art.350 do 
 Código Eleitoral
O candidato que, ao prestar contas à Justiça Eleitoral, declara ter recebido doação 
que de fato não ocorreu incide, em tese, no tipo do art. 350 do Código Eleitoral. 
(STF. Inq 3.676, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30-9-2014, 1ª T, DJE de 15-10-2014)

Configura crime qualquer espécie de propaganda política no 
dia do pleito
A liberdade de manifestação eleitoral é restringida pela lei em dados períodos, 
com o intuito de preservar a legitimidade do pleito, para que o voto seja exercido 
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de forma consciente e informada, bem como no intuito de assegurar que o trans-
curso das eleições ocorra sem distúrbios de qualquer sorte. A criminalização da 
divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus 
candidatos no dia do pleito, na forma do art. 39, § 5º, III, da Lei 9.504/1997, tu-
tela a liberdade do voto, impedindo que o eleitor seja importunado, enganado ou 
coagido para votar neste ou naquele candidato, e protege, também, a regulari-
dade dos trabalhos eleitorais. (STF. AP 609, Rel. Min. Luiz Fux, j. 3-10-2013, P, 
DJE de 30-10-2014).

Corrupção ativa eleitoral é crime formal
Corrupção ativa — art. 299 do Código Eleitoral (oferecimento de vantagem direito 
penal eleitoral sumário 419 pecuniária em troca de voto). (...) O crime tipificado 
no art. 299 é formal e, por isso consuma-se com o oferecimento da vantagem in-
devida, cujo recebimento constitui mero exaurimento do delito, vale dizer, ainda 
que não fosse possível incriminar  eleitor que se recusou a receber tal vantagem, a 
responsabilidade penal do corrupto resta configurada. (STF. RHC 111.211, Rel. 
Min. Luiz Fux, j. 30-10-2012, 1ª T, DJE de 20-11-2012)

Indícios e presunções podem justificar condenação por  corrupção 
eleitoral
Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). 
Oferta de vantagem a eleitoras, consistente na realização de cirurgia de esteri-
lização, com o intuito de obter votos. Reconhecimento. (...) Ainda que não haja 
comprovação de que o réu tenha feito pessoalmente qualquer oferta às eleitoras e 
que, sob o crivo do contraditório, nenhuma das testemunhas tenha afirmado ha-
ver sido pessoalmente abordada pelo denunciado na oferta para a realização de 
cirurgias de esterilização, o conjunto dos depoimentos coligidos aponta nesse sen-
tido, indicando que o réu foi o principal articulador desse estratagema, visando 
à captação ilegal de votos em seu favor no pleito que se avizinhava, no qual pre-
tendia, como de fato ocorreu, concorrer ao cargo de prefeito municipal. Estando 
presente o dolo, resta satisfeita a orientação jurisprudencial no sentido da exigên-
cia do referido elemento subjetivo para a tipificação do crime em apreço. Frau-
de eleitoral que tem sido comumente praticada em nosso país, cometida, quase 
sempre, de forma engenhosa, sub-reptícia, sutil, velada, com um quase nada de 
risco. O delito de corrupção via de regra permite que seus autores, mercê da fal-
ta de suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia 
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do fantasma da impunidade, e com sério e grave comprometimento do proces-
so eleitoral. Bem por isso, vem se entendendo que indícios e presunções, anali-
sados à luz do princípio do livre convencimento, quando fortes, seguros, indu-
tivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem auto-
rizar o juízo de culpa do agente. (STF. AP 481, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 8-9-
2011, P, DJE de 29-6-2012)

A imunidade parlamentar não beneficia o candidato 
A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, 
art. 53, caput) — destinada a viabilizar a prática independente, pelo mem-
bro do Congresso Nacional, do mandato legislativo de que é titular — não se 
estende ao congressista, quando, na condição de candidato a qualquer car-
go eletivo, vem a ofender, moralmente, a honra de terceira pessoa, inclusive 
a de outros candidatos, em pronunciamento motivado por finalidade exclu-
sivamente eleitoral, que não guarda qualquer conexão com o exercício das 
funções congressuais. (...) O postulado republicano — que repele privilégios e 
não tolera discriminações — impede que o parlamentar-candidato tenha, so-
bre seus concorrentes, qualquer vantagem de ordem jurídico-penal resultan-
te da garantia da imunidade parlamentar, sob pena de dispensar-se, ao con-
gressista, nos pronunciamentos estranhos à atividade legislativa, tratamen-
to diferenciado e seletivo, capaz de gerar, no contexto do processo eleitoral, 
inaceitável quebra da essencial igualdade que deve existir entre todos aque-
les que, parlamentares ou não, disputam mandatos eletivos. (STF. Pet 4.444 
AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26-11-2008, P, DJE de 19-12-2008). No 
mesmo sentido, STF. Pet 4.617, Rel. Min. Cármen Lúcia, dec. monocrática, 
j. 3-8-2009, DJ de 7-8-2009.

A compra de votos para eleição é crime mesmo que o autor seja 
apenas pré-candidato
A compra de votos por pré-candidato no ano de eleição para prefeito torna 
irrelevante o fato de o denunciado já ter sido, ou não, escolhido como candi-
dato em convenção partidária para efeito da tipificação do crime de corrup-
ção eleitoral previsto no art. 299 do Código Eleitoral. (STF. Inq 2.197, Rel. 
Min. Menezes Direito, j. 13-12-2007, P, DJE de 28-3-2008). No mesmo sen-
tido, STF. AP 481, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 8-9-2011, P, DJE de 29-6-2012.
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35 - Outros Crimes 

Calúnia: retratação pode ser desconsiderada se ela for  tardia, 
parcial e exclusivamente no interesse do agente
Calúnia contra magistrado (art. 138, c/c 141, II, do CP). Direito de retratação. 
A declaração tardia, parcial, que atende exclusivamente ao interesse do pacien-
te, não pode prevalecer, sob pena de privilegiar a mera invocação do art. 143 do 
CP ao próprio bem jurídico que se visa a tutelar com a norma penal. (STF. HC 
107.206, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 6-3-2012, 2ª T, DJE de 22-5-2012.)

Crimes contra a honra: apenas a não inclusão intencional de 
eventuais suspeitos na queixa-crime configura renúncia tácita 
ao direito de queixa
Informativo nº 562 do STJ: A não inclusão de eventuais suspeitos na queixa-cri-
me não configura, por si só, renúncia tácita ao direito de queixa. Com efeito, o di-
reito de queixa é indivisível, é dizer, a queixa contra qualquer dos autores do crime 
obrigará ao processo de todos (art. 48 do CPP). Dessarte, o ofendido não pode li-
mitar a este ou aquele autor da conduta tida como delituosa o exercício do jus ac-
cusationis, tanto que o art. 49 do CPP dispõe que a renúncia ao direito de queixa, 
em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Portanto, o princípio 
da indivisibilidade da ação penal privada torna obrigatória a formulação da quei-
xa-crime em face de todos os autores, coautores e partícipes do injusto penal, sendo 
que a inobservância de tal princípio acarreta a renúncia ao direito de queixa, que 
de acordo com o art. 107, V, do CP, é causa de extinção da punibilidade. Contudo, 
para o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa, exige-se a demons-
tração de que a não inclusão de determinados autores ou partícipes na queixa-crime 
se deu de forma deliberada pelo querelante (HC 186.405-RJ, Quinta Turma, DJe de 
11/12/2014). RHC 55.142-MG, Rel. Min. Felix Fischer, j.12/5/2015, DJe 21/5/2015.

Crimes contra o consumidor: na hipótese de venda de  medicamentos 
vencidos é aplicável a causa de aumento  prevista no art. 12, III, 
da Lei 8.137/90
Informativo nº 574 do STJ: Quando o produto vendido for medicamento ven-
cido, será possível aplicar a causa de aumento prevista no art. 12, III, da Lei n. 
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8.137/1990 na dosimetria da pena do crime previsto no art. 7º, IX, da mesma 
Lei (“vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer for-
ma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consu-
mo”). Salienta-se, inicialmente, que a melhor hermenêutica do art. 12, III, da Lei 
n. 8.137/1990 (“Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um ter-
ço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: [...] III - ser o crime 
praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à 
vida ou à saúde”) não se resolve com a mera contraposição dos conceitos de “re-
serva legal” e “lei penal em branco”. A hipótese, a toda evidência, é de norma pe-
nal em aberto. Assim, ao prever que merece maior censura penal aquele que pra-
tica o crime contra a economia popular por meio de bens ou serviços “essenciais 
à saúde ou à vida”, a Lei n. 8.137/1990, sem perder a taxatividade, proposital-
mente convocou o intérprete a dar o alcance da referida expressão, cabendo ao 
julgador, caso a caso, fundamentar eventual recrudescimento da pena. Afinal, 
em vista da crescente multiplicidade de produtos e serviços em uma economia de 
mercado, seria de todo inconveniente a utilização de qualquer expressão que li-
mitasse a abrangência da majorante a determinadas situações ou produtos, ou, 
ainda, que a sua incidência dependesse de norma penal complementar a versar 
sobre quais seriam os bens ou serviços essenciais à saúde ou à vida. Nesse con-
texto, não há esforço exegético capaz de infirmar que medicamento seja bem es-
sencial, no mínimo, à saúde. Basta dizer, por exemplo, que o Estado exerce forte 
atividade regulatória sobre esse setor, justamente por conta de sua relação dire-
ta com a saúde e o bemestar da população. Portanto, a venda de medicamentos 
vencidos pode ensejar a causa de aumento de pena prevista no art. 12, III, da Lei 
n. 8.037/1990, porquanto medicamentos, primo ictu oculi, são bens essenciais à 
vida e à saúde. (STJ. REsp 1.207.442-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 1º/12/2015, 
DJe 11/12/2015).

Estatuto do torcedor: configuração do crime de cambismo (art. 
41-F da Lei 10.671/2003) independe de comprovação de que, no 
momento da oferta, não havia ingressos  disponíveis na bilheteria
Informativo nº 554 do STJ: Para a configuração do crime de cambismo (Vender 
ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete), previs-
to no art. 41-F da Lei 10.671/2003, não há necessidade de comprovação de que, 
no momento da oferta, não havia ingressos disponíveis na bilheteria. Trata-se de 
comportamento dotado de reprovabilidade penal, pela simples razão de envol-
ver a exploração, artificiosa, de um bem finito: a quantidade de lugares nos está-
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dios. Dessa maneira, abusando de certo privilégio decorrente de se chegar antes 
ao guichê, adquirem-se mais unidades, que são vendidas com ágio. É desinfluen-
te a circunstância, eventual, de ainda existirem ingressos à venda nas bilheterias. 
A uma porque o tipo penal, expressamente, a tal não se refere. A duas porque, 
pela simples conduta enunciada no modelo incriminador, o bem jurídico já é afe-
tado, porquanto se materializa exploração do preço, em mercado de bem finito, 
operado por um único fornecedor. Gera-se indevida especulação, promovendo a 
daninha quebra da isonomia, que seria assegurada pela exclusividade nas ven-
das. (RHC 47.835-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j, 9/12/2014, 
DJe 19/12/2014).

Invasão de domicílio: invasão de gabinete de autoridade  pública 
configura 
Informativo nº 549 do STJ: Configura o crime de violação de domicílio (art. 150 
do CP) o ingresso e a permanência, sem autorização, em gabinete de Delegado 
de Polícia, embora faça parte de um prédio ou de uma repartição públicos. O § 
4º do art. 150 do CP, em seu inciso III, dispõe que a expressão “casa” compreen-
de o “compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou ati-
vidade”. Ora, se o compartimento deve ser fechado ao público, depreende-se que 
faz parte de um prédio ou de uma repartição públicos, ou então que, inserido em 
ambiente privado, possua uma parte conjugada que seja aberta ao público. As-
sim, verifica-se que, sendo a sala de um servidor público – no caso, o gabinete de 
um Delegado de Polícia – um compartimento com acesso restrito e dependente 
de autorização, e, por isso, um local fechado ao público, onde determinado indi-
víduo exerce suas atividades laborais, há o necessário enquadramento no concei-
to de “casa” previsto no art. 150 do Estatuto Repressivo. Com efeito, entendimen-
to contrário implicaria a ausência de proteção à liberdade individual de todos 
aqueles que trabalham em prédios públicos, já que poderiam ter os recintos ou 
compartimentos fechados em que exercem suas atividades invadidos por terceiros 
não autorizados a qualquer momento, o que não se coaduna com o objetivo da 
norma penal incriminadora em questão. Ademais, em diversas situações o servi-
ço público ficaria inviabilizado, pois bastaria que um cidadão ou que grupos de 
cidadãos desejassem manifestar sua indignação ou protestar contra determinada 
situação para que pudessem ingressar em qualquer prédio público, inclusive nos 
espaços restritos à população, sem que tal conduta caracterizasse qualquer ilícito, 
o que, como visto, não é possível à luz da legislação penal em vigor. HC 298.763-
SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 7/10/2014.
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Omissão de socorro: Recusa de socorro pelo sujeito passivo não 
afasta responsabilidade do sujeito ativo
“Pode o sujeito passivo recusar o socorro, o que não eximirá o ativo do dever le-
gal, pois se trata de bem-interesse irrenunciável, a menos que a oposição daquele 
impossibilite o auxílio.” (NORONHA, Magalhães. Direito penal, v. 2, p. 95 apud 
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial. 8ª ed. Sal-
vador: Juspodivm, 2016, p. 154)

Tortura: Não há violação a individualização da pena a  fixação, 
por lei, de regime inicial fechado no crime de tortura
Informativo nº 789 do STF: 1ª Turma O condenado por crime de tortura inicia-
rá o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do disposto no § 7º do 
art. 1º da Lei 9.455/1997 - Lei de Tortura. Com base nessa orientação, a Primei-
ra Turma denegou pedido formulado em “habeas corpus”, no qual se pretendia o 
reconhecimento de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação, em sen-
tença penal transitada em julgado, do cumprimento das penas impostas aos pa-
cientes em regime inicialmente fechado. Alegavam os impetrantes a ocorrência de 
violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que desrespeitados 
os artigos 33, § 3º, e 59 do CP. Apontavam a existência de similitude entre o dis-
posto no artigo 1º, § 7º, da Lei de Tortura e o previsto no art. 2º, § 1º, da Lei de 
Crimes Hediondos, dispositivo legal que já teria sido declarado inconstitucional 
pelo STF no julgamento do HC 111.840/ES (DJe de 17.12.2013). Salientavam, 
por fim, afronta ao Enunciado 719 da Súmula do STF. O Ministro Marco Auré-
lio (relator) denegou a ordem. Considerou que, no caso, a dosimetria e o regime 
inicial de cumprimento das penas fixadas atenderiam aos ditames legais. Asse-
verou não caber articular com a Lei de Crimes Hediondos, pois a regência espe-
cífica (Lei 9.455/1997) prevê expressamente que o condenado por crime de tor-
tura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, o que não se confundi-
ria com a imposição de regime de cumprimento da pena integralmente fechado. 
Assinalou que o legislador ordinário, em consonância com a CF/1988, teria feito 
uma opção válida, ao prever que, considerada a gravidade do crime de tortura, a 
execução da pena, ainda que fixada no mínimo legal, deveria ser cumprida ini-
cialmente em regime fechado, sem prejuízo de posterior progressão. Os Ministros 
Roberto Barroso e Rosa Weber acompanharam o relator, com a ressalva de seus 
entendimentos pessoais no sentido do não conhecimento do “writ”. O Ministro 
Luiz Fux, não obstante entender que o presente “habeas corpus” faria as vezes de 
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revisão criminal, ante o trânsito em julgado da decisão impugnada, acompanhou 
o relator. (HC 123316/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.6.2015.) 

Tortura: quando o crime é perpetrado contra criança em que há 
prevalência de relações domésticas e de  coabitação, não  configura 
bis in idem a aplicação conjunta da causa de  aumento de pena 
prevista no art. 1º, § 4º, II, da Lei n. 9.455/1997 e da agravante 
genérica estatuída no art. 61, II, f, do CP
Informativo nº 589 do STJ: No caso de crime de tortura perpetrado contra crian-
ça em que há prevalência de relações domésticas e de coabitação, não configura 
bis in idem a aplicação conjunta da causa de aumento de pena prevista no art. 
1º, § 4º, II, da Lei n. 9.455/1997 (Lei de Tortura) e da agravante genérica esta-
tuída no art. 61, II, f, do Código Penal. A causa de aumento prevista pela legis-
lação especial (art. 1º, § 4º, II, da Lei de Tortura) está descrita nos seguintes ter-
mos: "§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: [...] II - se o crime é co-
metido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 
60 (sessenta) anos". A seu turno, a circunstância agravante prevista no Código 
Penal possui a seguinte redação: "Art. 61 - São circunstâncias que sempre agra-
vam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: [...] II - ter o agen-
te cometido o crime: [...] f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de re-
lações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a 
mulher na forma da lei específica". De fato, a citada majorante prevista na Lei 
de Tortura busca punir de forma mais rígida o autor de crime que demonstrou 
maior covardia e facilidade no cometimento da infração penal, justamente pela 
menor capacidade de resistência das vítimas ali elencadas. Há, pois, um nexo ló-
gico entre a conduta desenvolvida e o estado de fragilidade da vítima. Em sentido 
diametralmente oposto, descortina-se a referida agravante prevista pelo Código 
Penal, punindo com maior rigor a violação aos princípios de apoio e assistência 
que deve haver nas situações em que há relação de autoridade entre a vítima e o 
agressor, bem como a maior insensibilidade moral do agente, que viola o dever 
de apoio mútuo existente entre parentes e pessoas ligadas por liames domésticos, 
de coabitação ou hospitalidade, sem prejuízo dos crimes praticados com violên-
cia doméstica contra a mulher. Em suma, a majorante tem por finalidade punir 
de forma mais severa aquele que se favorece da menor capacidade de resistência 
da vítima, ao passo que a agravante tem por desiderato a punição mais rigoro-
sa do agente que afronta o dever de apoio mútuo existente entre parentes e pes-
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soas ligadas por liames domésticos, de coabitação ou hospitalidade, além dos ca-
sos de violência doméstica praticada contra a mulher. Portanto, em se tratando 
de circunstâncias e objetivos distintos, não há falar na ocorrência de bis in idem. 
HC 362.634-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, v.u., j. 16/8/2016, DJe 
29/8/2016 (6ª Turma)
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36 - Execução Penal

A) Execução provisória

Possibilidade de execução provisória da pena na pendência de 
recurso de natureza extraordinária 
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTI-
TUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓR-
DÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDA-
DE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIR-
MADA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão 
penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso espe-
cial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 
de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Re-
curso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da reper-
cussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF. 
Tribunal Pleno. ARE 964246 RG / SP repercussão geral no recurso extraordi-
nário com agravo, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10-11-2016, DJe-251 DIVULG 
24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016)

Informativo nº 814 do STF: A execução provisória de acórdão penal condenató-
rio proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou 
extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de ino-
cência. Esse o entendimento do Plenário, que, por maioria, denegou a ordem em 
habeas corpus que visava à desconstituição de acórdão que, em sede de apelação, 
determinara a imediata prisão do paciente por força de sentença condenatória 
de primeiro grau. (...) A Corte destacou, outrossim, que, com relação à previsão 
constitucional da presunção de não culpabilidade, ter-se-ia de considerá-la a si-
nalização de um instituto jurídico, ou o desenho de garantia institucional, sendo 
possível o estabelecimento de determinados limites. Assim, a execução da pena 
na pendência de recursos de natureza extraordinária não comprometeria o nú-
cleo essencial do pressuposto da não culpabilidade, na medida em que o acusado 
tivesse sido tratado como inocente no curso de todo o processo ordinário crimi-
nal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como respeitadas 
as regras probatórias e o modelo acusatório atual. (STF. HC 126.292, Rel. Min. 
Teori Zavascki, j. 17-2-2016.)
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Informativo no 582 do STJ: Pendente o trânsito em julgado do acórdão condena-
tório apenas pela interposição de recurso de natureza extraordinária, é possível 
a execução de pena. Numa mudança vertiginosa de paradigma, o STF, no julga-
mento do HC 126.292-SP (Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016), mudou sua orienta-
ção para permitir, sob o status de cumprimento provisório da pena, a expedição 
de mandado de prisão depois de exaurido o duplo grau de jurisdição. Em verda-
de, pelas razões colhidas do voto condutor, o exaurimento da cognição de maté-
ria fática é o balizador determinante a autorizar a execução provisória da pena. 
Não se cogita, portanto, de prisão preventiva. Em outros termos, pendente o trân-
sito em julgado apenas pela interposição de recurso de natureza extraordinária, 
é possível iniciar-se o cumprimento da pena, sem ofensa ao direito fundamental 
inserto no art. 5º, LVII, da CF. Nesses moldes, é possível iniciar-se o cumprimen-
to da pena, pendente o trânsito em julgado, porque eventual recurso de natureza 
extraordinária não é, em regra, dotado de efeito suspensivo. (QO na APn 675-
GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 6/4/2016, DJe 26/4/2016).

Possibilidade de execução provisória de pena em ação  penal 
 originária
Informativo nº 581 do STJ: É possível a execução provisória de pena imposta em 
acordão condenatório proferido em ação penal de competência originária de tri-
bunal. Inicialmente, ao que tudo está a indicar, a decisão proferida pela compo-
sição plena do STF no HC 126.292-SP (julgado em 17/2/2016, ainda não publi-
cado) sufragou pensamento de que o direito é disciplina prática, necessariamen-
te ancorada na realidade. Deveras, em diversos pontos dos votos dos eminentes 
Ministros que participaram da sessão, assinalou-se, como móvel para a referida 
guinada jurisprudencial, a gravidade do quadro de “desarrumação” do sistema 
punitivo brasileiro, máxime por permitir a postergação da definição do juízo de 
condenação, mercê dos inúmeros recursos previstos na legislação processual pe-
nal. Diante dessa pletora de meios impugnativos, que engendra, a cada instân-
cia inaugurada no curso processual, uma infindável reapreciação dos mesmos te-
mas já anteriormente debatidos, a Suprema Corte acabou assumindo, na dicção 
de Ministro daquela Corte, “papel decisivo nessa rearrumação”. Em verdade, a 
possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, quando se es-
gota a análise dos fatos e das provas, é coerente com praticamente todos os trata-
dos e convenções internacionais que versam direitos humanos. Atenta-se, ainda, 
à previsão contida no art. 283 do CPP (“Ninguém poderá ser preso senão em fla-
grante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária com-
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petente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no 
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão 
preventiva”), cuja redação dada pela Lei n. 12.403/2011 veio encampar a juris-
prudência até então consolidada do STF, no sentido de que toda prisão, antes do 
trânsito em julgado, teria natureza cautelar. Ora, é fato que a redação desse arti-
go encontra sua essência no princípio constitucional da presunção de não culpa-
bilidade. Logo, se o próprio Pretório Excelso, ao interpretar esse princípio consti-
tucional, entendeu pela possibilidade de execução provisória da pena após a pro-
lação de acórdão condenatório, não se verifica como uma interpretação a regra 
infraconstitucional possa contraditar o alcance de sentido que foi emprestado ao 
princípio que dá sustentação a essa própria regra infraconstitucional, porquanto, 
sob a perspectiva kelseniana, as normas inscritas na Carta Maior se encontram 
no topo da pirâmide normativa, à qual todo o sistema jurídico deve se confor-
mar. Diante disso, não há como pretender que sejam sobrepostas a interpretação 
e o alcance do art. 283 do CPP à espécie, de modo a afastar o entendimento ma-
nifestado pelo STF, porquanto, ao fim e ao cabo, as normas infraconstitucionais é 
que devem se harmonizar com a Constituição, e não o contrário. A compreensão 
externada pelo Supremo, por ocasião do julgamento do HC 126.292-SP, poderia 
ser resumida na conclusão de que o recurso especial, tal como o recurso extraor-
dinário, por ser desprovido de efeito suspensivo, não obsta o início da execução 
provisória da pena, sem que isso importe em inobservância ao princípio da não 
culpabilidade, porquanto “o acusado foi tratado como inocente no curso de todo 
o processo ordinário criminal, observados os direitos e as garantias a ele ineren-
tes, bem como respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. Não 
é incompatível com a garantia constitucional autorizar, a partir daí, ainda que 
cabíveis ou pendentes de julgamento de recursos extraordinários, a produção dos 
efeitos próprios da responsabilização criminal reconhecida pelas instâncias ordi-
nárias” (excerto de voto de Ministro daquela Corte). Como o mencionado acór-
dão ainda não foi publicado, é possível que ele venha a ser integrado e modela-
do, de modo a fornecer elementos mais precisos e objetivos para se saber, efeti-
vamente, a partir de qual momento poderá ser autorizado o início da execução 
da pena, confirmada (ou imposta) em acórdão condenatório. Contudo, isso não 
implica afastar a possibilidade de o julgador, dentro de seu inerente poder geral 
de cautela, atribuir, no exercício da jurisdição extraordinária, efeito suspensivo 
ao REsp ou RE e, com isso, obstar a execução provisória da pena. Isso seria pos-
sível, por exemplo, em situações excepcionais, nas quais estivesse caracterizada a 
verossimilhança das alegações deduzidas na impugnação extrema, de modo que 
se pudesse constatar, à vol d'oiseau, a manifesta contrariedade do acórdão com a 
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jurisprudência consolidada da Corte a quem se destina a impugnação. Por fim, é 
necessário se ressaltar que nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamen-
to do sistema de justiça criminal resulta da não vinculação de magistrados à cla-
ra divisão de competências entre os diversos órgãos judiciários, com base na qual 
cabe ao STJ a interpretação do direito federal e ao STF a interpretação da CF, mo-
tivo pelo qual se deve dar efetivo e imediato cumprimento à nova interpretação 
dada, pelo STF, aos limites e ao alcance da presunção de não culpabilidade (art. 
5º, inc. LVII). (EDcl no REsp 1.484.415-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 
3/3/2016, DJe 14/4/2016).

Desnecessidade de prisão especial para advogado preso por 
 decisão de segundo grau
Informativo nº 865 do STF: A Segunda Turma, por unanimidade, negou provi-
mento a agravo regimental em reclamação no qual se pretendia a transferência 
do agravante de cela comum de estabelecimento prisional para sala de estado-
-maior em razão da sua condição de advogado preso provisoriamente. A defesa 
sustentou que o agravante teria direito a permanecer custodiado em sala de es-
tado-maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei 8.906/1994 (1). A constitucionali-
dade dessa norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no jul-
gamento da ADI 1.127/DF (2). O Colegiado pontuou que a execução em debate 
diz respeito a acórdão penal condenatório proferido em segundo grau. Dessa for-
ma, seguindo a orientação jurisprudencial do STF (3), ainda que não transita-
da em julgado a condenação do agravante, a prisão não mais se reveste de natu-
reza cautelar, mas sim das características de prisão-pena, a qual exige a formu-
lação de juízo de culpabilidade em título judicial condenatório. Salientou ainda 
que a Corte não discutiu, na ADI 1.127/DF, se o direito de o advogado permane-
cer recolhido em sala de estado-maior se estenderia, ou não, ao preso em razão 
de acórdão penal condenatório de segundo grau. Nesse contexto, a Turma repu-
tou ausente a estrita aderência do objeto do ato reclamado ao conteúdo da ação 
direta paradigma e concluiu pela impropriedade da reclamação constitucional. 
(1) Lei 8.906/1994: “Art. 7º São direitos do advogado: (...) V – não ser recolhido 
preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, 
com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar”. 
(2) ADI 1.127/DF, DJE de 11.6.2010. (3) HC 126.292/SP, Pleno, rel. min. Teori 
Zavascki, DJE de 17.5.2016: “(...) a execução provisória de acórdão penal con-
denatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou 
extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de ino-
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cência afirmado pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal”. Rcl 25111 AgR/PR, 
rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.5.2017. (RCL-25111)

B) Disciplina

Posse de partes de celular constitui falta grave
Pena. Execução. Falta grave. (...) O disposto no inciso VII do art. 50 da LEP al-
cança a introdução de chips de telefone celular em penitenciária. (STF. HC 99.896, 
Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23-11-2010, 1ª T, DJE de 1º-2-2011.)

(...) (2) POSSE DE BATERIA DE APARELHO CELULAR APÓS A ENTRADA 
EM VIGOR DA LEI Nº 11.466/2007. FALTA GRAVE. PRECEDENTES. (3) IN-
TERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO 
DE REGIME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELA TERCEIRA 
SEÇÃO. (4) PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. EFETIVA FUNDAMEN-
TAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (5) WRIT NÃO 
CONHECIDO. (...) 2. Esta Corte, ao interpretar o artigo 50, inciso VII, da Lei 
de Execuções Penais, firmou o entendimento de que, após o advento da Lei n.º 
11.466/2007, constitui falta disciplinar de natureza grave a posse de aparelho ce-
lular, bem como a de seus componentes essenciais, como bateria, carregador, chip 
ou placa eletrônica, considerados indispensáveis ao funcionamento daquele apa-
relho. Precedentes. 3. Não fere o princípio da legalidade a interrupção do lapso 
temporal para a concessão de progressão de regime, em razão do cometimento de 
falta disciplinar de natureza grave, conforme orientação da Terceira Seção des-
ta Corte (EResp 1.133.804/RS, Eresp 1.176.486/SP). Ressalva da Relatora. Prece-
dentes. 4. A perda dos dias remidos em sua fração máxima (1/3 - um terço) exige 
fundamentação idônea do juízo da execução, o que se verifica no caso. 5. Habe-
as corpus não conhecido. (STJ. HC 278584/SP, Rel. Min. Maria Thereza de As-
sis Moura, 6ª T, j. 07/11/2013, DJE 20/11/2013)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE "CHIPS" 
DE APARELHO CELULAR. CONDUTA PRATICADA APÓS A ENTRADA 
EM VIGOR DA LEI N.º 11.466, DE 29 DE MARÇO DE 2007. PROCEDIMEN-
TO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. FALTA GRAVE RE-
CONHECIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APENADO ACOMPANHADO 
DE ADVOGADO DURANTE PROCEDIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME. 
POSSIBILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 



N.º 12.433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PE-
NAIS. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PRINCÍPIO DA 
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE.  OR-
DEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Com a edição 
da Lei n.º 11.466, de 29 de março de 2007, passou-se a considerar falta grave tanto a 
posse de aparelho celular, como a de seus componentes, tendo em vista que a ratio es-
sendi da norma é proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio exter-
no. Entender em sentido contrário, permitindo a entrada fracionada do celular, seria 
estimular uma burla às medidas disciplinares da Lei de Execução Penal. 2. O come-
timento de falta grave pelo condenado acarreta a regressão de regime e, consequen-
temente, o reinício da contagem do prazo para obter o benefício da progressão, além 
da perda dos dias remidos, sem que se vislumbre ofensa ao direito adquirido ou à coi-
sa julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A penalidade consistente 
na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passa a ter nova disciplina, 
não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 
1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem 
de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta "a natureza, os motivos, 
as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tem-
po de prisão", consoante o disposto no art. 57 da LEP. E, por se tratar de norma pe-
nal mais benéfica, deve a nova regra incidir retroativamente, em obediência ao art. 
5.º, inciso XL, da Constituição da República. 4. Ordem parcialmente concedida para 
determinar o retorno dos autos ao Juízo das Execuções Penais, a fim de estabelecer a 
quantidade de perda dos dias remidos, aferindo novo patamar da penalidade, à luz 
da superveniente disciplina do art. 127 da Lei de Execuções Penais. (STJ. HC 230659/
SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T, j. 05/11/2013,DJE 19/11/2013)

Posse de drogas para uso próprio é crime e constitui falta grave
(...). EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DE FALTA 
GRAVE. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO 
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FAL-
TA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - Esta Corte possui jurispru-
dência no sentido de que a posse de drogas no interior do estabelecimento prisio-
nal, ainda que para o uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, 
à luz do art. 52 da Lei de Execução Penal, não sendo requisito para o seu reco-
nhecimento o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Precedentes. 
(...) (STJ. HC 301684/RS, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convo-
cado do TJ/SP), 6ª T, j. 06/08/2015, DJE 28/08/2015)



Teses Criminais para o Ministério Público

387

Recusa injustificada do apenado ao trabalho constitui  falta grave
Informativo no 567 do STJ: Constitui falta grave na execução penal a recusa injus-
tificada do condenado ao exercício de trabalho interno. O art. 31 da Lei 7.210/1984 
(LEP) determina a obrigatoriedade do trabalho ao apenado condenado à pena 
privativa de liberdade, na medida de suas aptidões e capacidades, sendo sua exe-
cução, nos termos do art. 39, V, da referida Lei, um dever do apenado. O art. 50, 
VI, da LEP, por sua vez, classifica como falta grave a inobservância do dever de 
execução do trabalho. Ressalte-se, a propósito, que a pena de trabalho forçado, 
vedada no art. 5º, XLVIII, "c", da CF, não se confunde com o dever de trabalho 
imposto ao apenado, ante o disposto no art. 6º, 3, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica), segundo o qual os trabalhos 
ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença 
ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente não consti-
tuem trabalhos forçados ou obrigatórios vedados pela Convenção. (HC 264.989-
SP, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 4/8/2015, DJe 19/8/2015).

Para configuração da falta grave pela prática de crime não é 
 necessário o trânsito em julgado da decisão 
Informativo nº 832 do STF: Condenado que pratica fato definido como crime do-
loso deverá sofrer regressão de regime mesmo antes do trânsito em julgado. O in-
ciso I do art. 118 da LEP afirma que o apenado deverá regredir de regime se "pra-
ticar fato definido como crime doloso". Não é necessário que o juiz das execuções 
penais aguarde que a pessoa seja condenada com trânsito em julgado para deter-
minar a sua regressão. A regressão de regime pela prática de fato definido como 
crime doloso, durante a execução da pena, não depende do trânsito em julgado 
da condenação. STJ. 5ª Turma. HC 333.615/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, julgado em 15/10/2015. STF. Plenário. EP 8 ProgReg-AgR/DF, Rel. 
Min. Roberto Barroso, j. 1º/7/2016.

A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defe-
sa, em regressão de regime. A prática de “fato definido como crime doloso”, para 
fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito 
em julgado da ação penal respectiva. A natureza jurídica da regressão de regime 
lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da LEP é sancionatória, enquanto aque-
la baseada no inciso II tem por escopo a correta individualização da pena. A re-
gressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao 
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princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pes-
soa humana. Incidência do teor da Súmula Vinculante 9 do STF quanto à per-
da dos dias remidos. (STF. HC 93.782, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16-9-
2008, 1ª T, DJE de 17-10-2008)

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como 
crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sen-
tença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 
(Súmula nº 526 do STJ).

A prática de falta grave interrompe o prazo para a  progressão 
de regime
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de re-
gime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa 
infração. (Súmula nº 534 do STJ)

O prazo prescricional de infrações disciplinares é regrado, por 
analogia, pelo Código Penal
Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disci-
plinar, utiliza-se, por analogia, o CP. Abandonar o cumprimento do regime im-
posto configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III, do 
CP. (STF. HC 92.000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13-11-2007, 1ª T, DJE 
de 30-11-2007.)

Prazo prescrional da falta grave é de 3 anos para fatos  ocorridos 
após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010, ou de 2 anos 
se a falta tiver ocorrido antes dessa data
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FALTA 
GRAVE. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. LAPSO NÃO TRANSCORRIDO 
ENTRE A DATA DO FATO E A PRESENTE DATA. 1. Na via especial, a dis-
cussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a in-
cidência da Súmula 7/STJ. 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal 
de Justiça é no sentido de que - diante da ausência de um prazo prescricional 
específico para apuração de falta disciplinar - deve ser adotado o menor pra-
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zo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, ou seja, o de 3 anos para 
fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010, ou de 2 
anos se a falta tiver ocorrido antes dessa data. 3. O agravo regimental não me-
rece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de 
infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental 
improvido. (STJ. AgRg no REsp 1414267, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª 
T, j. 05/11/2013, DJE 25/11/2013)

Possibilidade de revogação do sursis se ocorrido  descumprimento 
durante período de prova, mesmo que a constatação seja após 
seu término 
Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova 
do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão 
venha a ser proferida após o término do período de prova. (STF. HC 91.562, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, j. 9-10-2007, 2ª T, DJE de 30-11-2007.)

Isolamento e perda de dias remidos tem naturezas  diferentes, 
não existindo óbice para aplicação simultânea
A imposição de isolamento tem caráter disciplinar, enquanto a perda dos dias re-
midos é sanção com efeitos penais, não se incorrendo em bis in idem na aplica-
ção simultânea. (STF. HC 94.177, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE 
de 23-4-2010.)

Perda dias remidos em razão de cometimento de falta  grave é 
compulsória
Informativo nº 559 do STJ: A prática de falta grave impõe a decretação da perda 
de até 1/3 dos dias remidos, devendo a expressão “poderá” contida no art. 127 
da Lei 7.210/1984, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 12.432/2011, 
ser interpretada como verdadeiro poder-dever do magistrado, ficando no juí-
zo de discricionariedade do julgador apenas a fração da perda, que terá como 
limite máximo 1/3 dos dias remidos. Precedentes citados: (AgRg no REsp 
1.424.583-PR, Sexta Turma, DJe 18/6/2014; e REsp 1.417.326-RS, Sexta Tur-
ma, DJe 14/3/2014); (AgRg no REsp 1.430.097-PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 
19/3/2015, DJe 6/4/2015).
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C) Progressão/Regressão de regime e livramento condicional

A regressão de regime, em razão de falta grave, interrompe o 
tempo para progressão de regime
Falta grave. Regressão. Contagem de novo período. Alcance. A regressão ao re-
gime mais gravoso implica termo inicial para voltar-se a progredir no regime de 
cumprimento da pena. Ante o princípio da legalidade, essa óptica não pode ser es-
tendida a benefícios diversos, em relação aos quais a LEP mostra-se silente. (STF. 
HC 109.389, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 6-11-2012, 1ª T, DJE de 10-12-2012.)

Inadimplemento da pena de multa cumulativamente  aplicada 
 impede a progressão de regime, salvo impossibilidade  econômica 
para o cumprimento da pena de multa
Informativo 780 do STF: Plenário. O inadimplemento deliberado da pena de mul-
ta cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime pri-
sional. Essa regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impos-
sibilidade econômica do apenado em pagar o valor, ainda que parceladamente. 
Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, negou provimento a agravo regi-
mental interposto em face de decisão monocrática que indeferira o pedido de pro-
gressão de regime prisional — tendo em vista o inadimplemento da multa impos-
ta — de condenado, nos autos da AP 470/MG (DJe de 22.4.2013), à pena de seis 
anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem assim à sanção 
pecuniária de 330 dias-multa, pela prática de corrupção passiva e lavagem de di-
nheiro. Alegava-se que o prévio pagamento da pena de multa não seria requisito 
legal para a progressão de regime, porquanto inexistente prisão por dívida (CF, 
art. 5º, LXVII), bem assim que o art. 51 do CP proibiria a conversão da multa 
em detenção. De início, o Colegiado, por decisão majoritária, indeferiu pleito de 
sustentação oral formulado pela defesa. Sustentava-se, no ponto, que o agravo te-
ria por fundamento o art. 197 da LEP e, por isso, estaria sujeito à mesma siste-
mática do recurso em sentido estrito. O Plenário reputou, na linha da jurispru-
dência do STF, e conforme deliberado ao longo do julgamento da AP 470/MG, 
que qualquer impugnação de decisão monocrática desafiaria agravo regimental 
(RISTF, art. 131, § 2º), inexistente, portanto, o direito de a defesa sustentar oral-
mente. Não caberia à Corte criar situação excepcional. Ademais, a situação dos 
autos não se assemelharia às hipóteses de cabimento de recurso em sentido estri-
to, pois o agravo não seria dirigido a outro tribunal, uma vez que o relator traria 
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sua decisão para que fosse homologada pelo próprio Plenário do qual faz parte. 
Vencido o Ministro Marco Aurélio, que admitia a sustentação oral da defesa. No 
mérito, o Plenário rememorou que o art. 51 do CP, em sua redação original, pre-
via a possibilidade de conversão da multa em pena de detenção, quando o conde-
nado, deliberadamente, deixasse de honrá-la. Posteriormente, a Lei 9.268/1996 
dera nova redação ao dispositivo, para não mais admitir essa conversão, bem como 
para permitir a correção monetária e a cobrança da sanção como dívida ativa. A 
referida alteração legislativa não retirara da multa o seu caráter de pena, confor-
me disposição constitucional (CF, art. 5º, XLVI) e legal (CP, art. 32, III). Acres-
centou que, em matéria de criminalidade econômica, a multa desempenharia pa-
pel proeminente. Mais até do que a pena de prisão, caberia à sanção pecuniária 
o papel retributivo e preventivo geral, para desestimular a conduta prevista pe-
nalmente. Por essa razão, deveria ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, 
sobretudo, ser efetivamente paga. Assinalou que o art. 33 do CP e os artigos 110 
e seguintes da LEP disciplinariam três regimes diversos de cumprimento de pena 
privativa de liberdade: fechado, semiaberto e aberto. Para cada uma dessas fases, 
haveria estabelecimentos penais próprios. De outro lado, o art. 112 da LEP dis-
poria sobre os requisitos gerais para que o julgador autorizasse a progressão de 
regime. Como regra geral, condenados com bom comportamento poderiam pro-
gredir de um regime para outro após o cumprimento de um sexto da pena no re-
gime anterior. Não obstante, a jurisprudência do STF demonstraria que a análise 
dos requisitos necessários para progressão não se restringiria ao art. 112 da LEP, 
pois outros elementos deveriam ser considerados pelo julgador para individuali-
zar a pena. O Colegiado sublinhou que, especialmente em matéria de crimes con-
tra a Administração Pública, a parte verdadeiramente severa da pena haveria de 
ser a de natureza pecuniária, que teria o poder de funcionar como real fator de 
prevenção, capaz de inibir a prática de crimes a envolver apropriação de recur-
sos públicos. Nessas condições, não seria possível a progressão de regime sem o 
pagamento da multa fixada na condenação. O condenado teria o dever jurídico 
— e não a faculdade — de pagar integralmente o valor. Essa seria uma modali-
dade autônoma de resposta penal expressamente prevista no art. 5º, XLVI, c, da 
CF, a exigir cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente 
de execução judicial. A obrigatoriedade também adviria do art. 50 do CP. O não 
recolhimento da multa por condenado que tivesse condições econômicas de pa-
gá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua fa-
mília, constituiria deliberado descumprimento de decisão judicial e deveria im-
pedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se o não pagamento da multa 
configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado que espontane-
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amente pagasse a sanção pecuniária. Ademais, a passagem para o regime aber-
to exigiria do sentenciado autodisciplina e senso de responsabilidade (LEP, art. 
114, II), a pressupor o cumprimento das decisões judiciais aplicadas a ele. Essa 
interpretação seria reforçada pelo art. 36, § 2º, do CP e pelo art. 118, § 1º, da LEP, 
que estabelecem a regressão de regime para o condenado que não pagar, poden-
do, a multa cumulativamente imposta. Assim, o deliberado inadimplemento da 
multa sequer poderia ser comparado à vedada prisão por dívida (CF, art. 5º, LX-
VII), configurando apenas óbice à progressão no regime prisional. Ressalvou que 
a exceção admissível ao dever de pagar a multa seria a impossibilidade econômi-
ca absoluta de fazê-lo. Seria cabível a progressão se o sentenciado, veraz e com-
provadamente, demonstrasse sua total insolvabilidade, a ponto de impossibilitar 
até mesmo o pagamento parcelado da quantia devida, como autorizado pelo art. 
50 do CP. Ressaltou que o acórdão exequendo fixara o “quantum” da sanção pe-
cuniária especialmente em função da situação econômica do réu (CP, art. 60), 
de modo que a relativização dessa resposta penal dependeria de prova robusta 
por parte do sentenciado. No caso, entretanto, não houvera mínima comprova-
ção de insolvabilidade, incabível, portanto, a exceção admissível ao dever de pa-
gar a multa. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o agravo para admi-
tir a progressão de regime, independentemente do recolhimento da multa. Consi-
derava que seria dever da Fazenda Pública executar a dívida, se necessário. (EP 
12 ProgReg-AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 8.4.2015.) 

O inadimplemento injustificado de pena de multa autoriza a 
 regressão no regime prisional
Informativo nº 832 do STF: Regressão de regime: inadimplemento de pena de 
multa e cometimento de novo crime. O Plenário, em julgamento conjunto e por 
maioria, negou provimento a agravos regimentais em execuções penais referentes 
a condenados nos autos da AP 470/MG (DJe de 22.4.2013). No primeiro caso, o 
agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, fora conde-
nado pela justiça comum em outro processo, tendo em conta crimes praticados 
concomitantemente ao cumprimento da reprimenda. Insurgia-se, então, contra 
a decisão que determinara a regressão de regime. O Colegiado aduziu que a prá-
tica de fato definido como crime doloso no curso da execução penal acarreta a 
regressão de regime. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o agravo. Re-
putava que o processo-crime ainda estaria em curso na justiça comum, sem po-
der repercutir, portanto, no cumprimento de pena já formalizada. No segundo 
caso, a progressão de regime da sentenciada fora condicionada ao adimplemento 
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da pena de multa. Para obter esse direito, a agravante realizara acordo de parce-
lamento do valor, razão pela qual progredira. Posteriormente, deixara de pagar 
as parcelas, a implicar a regressão. O Tribunal entendeu que o inadimplemento 
injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão no regime pri-
sional. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o agravo, ao fundamento 
de que o descumprimento de pena de multa não implicaria a sua transformação 
em reprimenda restritiva de liberdade. EP 8 ProgReg-AgR/DF, rel. Min. Rober-
to Barroso, 1º.7.2016. (EP 8) EP 16 Agr-terceiro/DF, rel. Min. Roberto Barro-
so, j. 1º.7.2016. (Plenário)

Desnecessidade de oitiva do preso para regressão cautelar de 
 regime
(...) (2) SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE (FUGA). REGRESSÃO CAU-
TELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO REEDU-
CANDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHE-
CIDO. (...) 2.  Não há constrangimento ilegal em acórdão de prévio writ, uma vez 
que este Superior Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, cometida 
falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regi-
me prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regres-
são definitiva. Precedentes do STJ. 3. Ordem não conhecida. (STJ. HC 184988/RJ, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, j. 05/02/2013, DJE 18/02/2013)

Data do trânsito em julgado de nova condenação é o termo  inicial 
para contagem de concessão de benefícios
A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sem-
pre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido co-
metido antes do início do cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da 
nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que pas-
sa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. (STF. 
HC 101.023, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9-3-2010, 1ª T, DJE de 26-3-2010.)

Possibilidade de exame criminológico
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hedion-
do, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 



2º da lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado 
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo deter-
minar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológi-
co. (Súmula Vinculante nº 26 do STF)

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em de-
cisão motivada. (Súmula nº 439 do STJ)

O requisito subjetivo para o livramento condicional não é  apenas 
aferível pelo atestado de conduta carcerária,  podendo outros 
 elementos formar o convencimento
A interpretação da nova redação dada pela Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP 
deve ser sistemática, sob pena de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel 
de mero homologador de atestados de boa conduta exarados pelas autoridades 
administrativas. Se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às 
conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, confor-
me estabelece o art. 182 do CPP, do mesmo modo, na fase da execução penal, ele 
não está vinculado ao atestado de conduta carcerária. Não se afastou, portanto, 
a necessidade da verificação de comprovado comportamento satisfatório duran-
te a execução da pena previsto no art. 83, III, do CP, inocorrente no caso, em es-
pécie, pelas reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do esta-
belecimento prisional. (STF. HC 95.884, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26-
5-2009, 1ª T, DJE de 12-6-2009.)

Em execução provisória, pendente julgamento de recurso da 
 acusação, o tempo de pena para progressão é baseado na pena 
 máxima que se pode alcançar com eventual  provimento do  recurso 
da acusação ou na pena máxima cominada em abstrato
(...) a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal (...) não admite — 
enquanto pendente de julgamento a apelação interposta pelo Ministério Público 
com a finalidade de agravar a pena do réu — a progressão de regime prisional 
sem o cumprimento do lapso temporal necessário, segundo a pena atribuída em 
abstrato ao crime ou o máximo que se poderia alcançar se eventualmente provi-
do o recurso da acusação (...). (STF. HC 93.302, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25-
3-2008, 1ª T, DJE de 9-5-2008.)
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A jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre a execução provi-
sória admite a progressão de regime prisional a partir da comprovação de cum-
primento de pelo menos 1/6 de pena máxima atribuída em abstrato ao crime, 
enquanto pendente de julgamento a apelação interposta pelo Ministério Público 
com a finalidade de agravar a pena do paciente. Incidência, na espécie, da Súmu-
la 716 deste Supremo Tribunal (...). (STF. HC 90.893, rel. min. Cármen Lúcia, j. 
5-6-2007, 1ª T, DJ de 17-8-2007.)

Progressão de regime vinculada a devolução do  produto do  crime 
nos casos de crime contra a administração é  constitucional,  sendo 
indiferente a falta de recursos para tanto
Informativo n° 772 do STF: Plenário. É constitucional o § 4º do art. 33 do CP, 
que condiciona a progressão de regime de cumprimento da pena de condenado 
por crime contra a administração pública à reparação do dano que causou, ou à 
devolução do produto do ilícito praticado, facultado o parcelamento da dívida. 
Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a agra-
vo regimental interposto em face de decisão que indeferira pedido de progressão 
de regime a condenado nos autos da AP 470/MG (DJe de 22.4.2013) pela prática 
dos crimes de peculato e corrupção passiva. O Colegiado, inicialmente, rejeitou 
assertiva segundo a qual seria ilíquido o valor devido pelo sentenciado a título de 
reparação do dano causado em decorrência do crime de peculato, dado que, em 
sucessivos pronunciamentos do Plenário, teria sido demonstrado que o valor de-
vido, para fins do art. 33, § 4º, do CP, seria de R$ 536.440,55. Quanto à alegada 
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a Corte destacou que, em ma-
téria de crimes contra a administração pública — como também nos crimes de 
colarinho branco em geral —, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser exe-
cutada com rigor, haveria de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, teria o po-
der de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes 
que envolvessem apropriação de recursos públicos. Por outro lado, a imposição da 
devolução do produto do crime não constituiria sanção adicional, mas, apenas 
a devolução daquilo que fora indevidamente apropriado ou desviado. Ademais, 
não seria o direito fundamental à liberdade do condenado que estaria em ques-
tão, mas, tão somente, se a pena privativa de liberdade a ser cumprida deveria 
se dar em regime mais favorável ou não, o que afastaria a alegação quanto à su-
posta ocorrência, no caso, de prisão por dívida. Outrossim, a norma em comento 
não seria a única, prevista na legislação penal, a ter na reparação do dano uma 
importante medida de política criminal. Ao contrário, bastaria uma rápida lei-
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tura dos principais diplomas penais brasileiros para constatar que a falta de 
reparação do dano: a) pode ser causa de revogação obrigatória do “sursis”; 
b) impede a extinção da punibilidade ou mesmo a redução da pena, em de-
terminadas hipóteses; c) pode acarretar o indeferimento do livramento con-
dicional e do indulto; d) afasta a atenuante genérica do art. 65, III, b, do CP, 
entre outros. EP 22 ProgReg-AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 17.12.2014. 
(EP-22) O Colegiado destacou que, na espécie, o sentenciado fora condenado, 
individualizadamente, ao pagamento de R$ 536.440,55. Apesar da existên-
cia de corréus — devedores solidários —, o valor integral da dívida poderia 
ser exigido de cada um, nada a impedir que, eventualmente, rateassem en-
tre eles o pagamento devido. Embora se devesse lamentar a não instauração 
da execução pela Fazenda, ocorre que, sendo do sentenciado o interesse de 
quitar a dívida para o fim de progressão de regime, caberia a ele, espontane-
amente, tomar as providências nesse sentido. A este propósito, e como regra, 
decisões judiciais deveriam ser cumpridas voluntariamente, sem necessidade 
de se aguardar a execução coercitiva. Não haveria impedimento, contudo, a 
que o agravante firmasse com a União acordo de parcelamento, nos moldes 
adotados para outros devedores, aplicando-se, por analogia, o art. 50 do CP. 
A celebração do acordo e o pagamento regular das parcelas ajustadas impor-
tariam em satisfação da exigência de reparação do dano. Eventual descum-
primento de ajuste sujeitaria o sentenciado à regressão ao regime anterior. O 
Ministro Dias Toffoli, ao assentar a constitucionalidade do art. 33, § 4°, do 
CP, ressalvou seu entendimento quanto à admissão da possibilidade de pro-
gressão de regime, desde que aquele que pleiteasse o benefício viesse efetiva-
mente a comprovar a total impossibilidade de reparação do dano, numa lei-
tura conjugada do dispositivo em análise com o inciso IV do art. 83 do CP. 
No ponto, foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes 
e Ricardo Lewandowski (Presidente). Vencido o Ministro Marco Aurélio, que 
assentava a inconstitucionalidade do art. 33, § 4°, do CP. Ressaltava não ser 
possível condicionar a progressão no regime de cumprimento da pena à ques-
tão alusiva à reparação do dano, isso porque seria impróprio mesclar a pena 
— que envolveria a liberdade de ir e vir —, com a reparação do dado — que 
envolveria o patrimônio. EP 22 ProgReg-AgR/DF, rel. Min. Roberto Barro-
so, j. 17.12.2014.

A progressão de regime para os condenados por crime  hediondo 
dar-se-á, se o sentenciado for reincidente, após o cumprimento 
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de 3/5 da pena, ainda que a reincidência não seja específica em 
crime hediondo ou equiparado
Informativo nº 563 do STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE 
REGIME DO REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. A pro-
gressão de regime para os condenados por crime hediondo dar-se-á, se o senten-
ciado for reincidente, após o cumprimento de 3/5 da pena, ainda que a reincidên-
cia não seja específica em crime hediondo ou equiparado. Isso porque, conforme 
o entendimento adotado pelo STJ, a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção 
entre a reincidência comum e a específica. Desse modo, havendo reincidência, ao 
condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de 
progressão do regime. Precedentes citados: HC 173.992-MS, Quinta Turma, DJe 
10/5/2012, HC 273.774-RS, Rel. Quinta Turma, DJe 10/10/2014, HC 310.649-
RS, Sexta Turma, DJe 27/2/2015. HC 301.481-SP, Rel. Min. Ericson Maranho 
(Desembargador convocado do TJ-SP), j. 2/6/2015, DJe 11/6/2015,

Fuga de condenado prejudica o pedido de progressão por ser 
 falta grave e ter como consequência a regressão
Pedido de progressão de regime (art. 112 da Lei 7.210/1984). Paciente foragido. (...) 
Considerando que a fuga do paciente “que se encontrava em regime semiaberto” 
é considerada falta disciplinar de natureza grave (art. 50, II, da Lei 7.210/1984), 
não há mais sentido na discussão do mérito acerca da progressão, uma vez que 
a regressão de regime pelo cometimento de falta grave é a consequência natural 
que se impõe, conforme previsto na LEP. (STF. HC 101.818, Rel. Min. Dias Tof-
foli, j. 18-5-2010, 1ª T, DJE de 25-6-2010)

O cumprimento de pena em penitenciária federal de  segurança 
máxima por motivo de segurança pública não é compatível com 
a progressão de regime prisional
Informativo nº 838 do STF: Execução Penal - Cumprimento pena em peniten-
ciária federal de segurança máxima e progressão de regime. O cumprimento de 
pena em penitenciária federal de segurança máxima por motivo de segurança 
pública não é compatível com a progressão de regime prisional. Com base nesse 
entendimento, a Segunda Turma, por maioria, não conheceu de “habeas corpus” 
em que se discutia a possibilidade da concessão do benefício em face de seu defe-
rimento por juiz federal sem que houvesse a impugnação da decisão pela via re-
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cursal. No caso, o juízo da execução penal, ao ser comunicado de que a benesse 
da progressão de regime fora concedida ao paciente, suscitara conflito de compe-
tência. O STJ, ao resolver o conflito, cassara a progressão. A Turma afirmou que 
a transferência do apenado para o sistema federal geralmente teria como funda-
mento razões que atestassem que, naquele momento, o condenado não teria mé-
rito para progredir de regime. Observou que a transferência seria cabível no inte-
resse da segurança pública ou do próprio preso (Lei 11.671/2008, art. 3º). Frisou 
que o paciente seria líder de organização criminosa. Ademais, mesmo que não 
cometesse infrações disciplinares, o preso que pertencesse à associação criminosa 
não satisfaria aos requisitos subjetivos para a progressão de regime. A pertinên-
cia à sociedade criminosa seria crime e também circunstância reveladora da fal-
ta de condições de progredir a regime prisional mais brando. Registrou que a ma-
nutenção do condenado em regime fechado, com base na falta de mérito do ape-
nado, não seria incompatível com a jurisprudência do STF. Vencida a Ministra 
Cármen Lúcia, que concedia a ordem para que fosse assegurado ao condenado 
o regime semiaberto. Pontuava configurar constrangimento ilegal o afastamento 
pelo STJ, em conflito de competência, da decisão transitada em julgado que defe-
rira ao paciente a progressão de regime. HC 131649/RJ, rel. orig. Min. Cármen 
Lúcia, red. p/o acórdão Min. Dias Toffoli, 6.9.2016. 

Benefícios prisonais devem ser calculados com base no  montante 
total da pena
A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, deter-
minado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de ou-
tros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de exe-
cução. (Súmula nº 715 do STF).

Influência da reincidência no cálculo do livramento  condicional
Informativo nº 561 do STJ: Na definição do requisito objetivo para a con-
cessão de livramento condicional, a condição de reincidente em crime do-
loso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ain-
da que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo 
sentenciante em algumas das condenações. Isso porque a reincidência é cir-
cunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente 
nas penas em que ela foi reconhecida. Precedentes citados: (HC 95.505-RS, 
Quinta Turma, DJe 1º/2/2010; e EDcl no HC 267.328-MG, Quinta Turma, 
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DJe de 6/6/2014. HC 307.180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/4/2015, DJe 
13/5/2015).

Livramento condicional no caso de associação para o  tráfico (art. 
35 da Lei 11.343/06) necessita do cumprimento de 2/3 da pena, 
se o condenado não for reincidente específico
Informativo nº 568 do STJ: O condenado por associação para o tráfico (art. 35 da 
Lei 11.343/2006), caso não seja reincidente específico, deve cumprir 2/3 da pena 
para fazer jus ao livramento condicional. Isso porque a própria Lei 11.343/2006, 
no parágrafo único do art. 44, prevê requisito objetivo específico para a concessão 
do livramento condicional ao delito de associação para o tráfico: “Os crimes pre-
vistos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis 
de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas 
penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput des-
te artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da 
pena, vedada sua concessão ao reincidente específico”. Assim, em observância ao 
Princípio da Especialidade, aplica-se o disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei 
11.343/2006 em detrimento dos incisos I e II do art. 83 do CP. Ressalte-se que o 
lapso temporal de cumprimento de pena para obtenção do livramento condicional 
quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 independe da análise do caráter he-
diondo do crime. Precedentes citados: (AgRg no REsp 1.484.138-MS, Sexta Tur-
ma, DJe de 15/6/2015; e HC 292.882-RJ, Sexta Turma, DJe de 18/8/2014). (HC 
311.656-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25/8/2015, DJe 2/9/2015).

A falta de presídio adequado não autoriza a manutenção do 
 condenado em regime prisional mais gravoso
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do con-
denado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, 
os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. (Súmula Vinculante nº 56 do STF).

Possibilidade de cumprimento de pena em regime  semiaberto 
e aberto em ala separada de presídio que também possui presos 
em regime fechado
Informativo nº 861 do STF: A Segunda Turma julgou improcedente reclamação 
ajuizada para garantir a observância, pela instância de origem, da Súmula Vin-
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culante 56. O reclamante cumpre pena em regime semiaberto. Em razão de não es-
tar recolhido em colônia penal, pleiteou lhe fosse concedida prisão domiciliar ou an-
tecipação do regime aberto, o que foi negado. O Colegiado ressaltou o direito de o 
apenado cumprir a reprimenda em estabelecimento adequado ao regime imposto. 
Ponderou que a concessão de prisão domiciliar ou regime aberto é inviável, dian-
te do regramento previsto na Lei de Execução Penal. Informou que o reclamante 
cumpre pena em ala de penitenciária destinada exclusivamente a internos do re-
gime semiaberto e que todos os benefícios inerentes ao regime lhe são assegurados. 
A Turma deliberou no sentido de serem aceitáveis estabelecimentos não qualifica-
dos como colônia agrícola ou industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado 
ou estabelecimento adequado (regime aberto). Entretanto, não é permitido o alo-
jamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime 
fechado. Rcl 25123/SC, 2ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.4.2017. 

D) Trabalho e remição

Não incidência da remição quando o Estado não fornece vaga
(...) PRETENSÃO DE SE OBTER A REMIÇÃO DA PENA SEM A REALIZAÇÃO 
DE ATIVIDADE LABORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO NA IM-
PLANTAÇÃO DE TRABALHO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOS-
SIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPRO-
VAÇÃO DE EFETIVO TRABALHO. ART.126 DA LEI 7.210/1984 (LEP). (...) - A 
remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado re-
alize essas atividades, essencialmente importantes para sua reeducação - uma das fi-
nalidades da pena. Dessa forma, a ausência de trabalho e estudo disponíveis aos ape-
nados no estabelecimento prisional constitui um desvio da execução da pena. Con-
tudo, não dá ao apenado o direito de remir a pena com relação ao tempo em que es-
tava ocioso, não obstante por culpa do Estado. A remição exige a efetiva realização 
da atividade laboral e a frequência ao curso, nos termos do art. 126 da LEP. Habeas 
corpus não conhecido. (STJ. HC 175718/RO, Rel. Ministra Marilza Maynard (De-
sembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, j. 05/12/2013, DJE 16/12/2013)

Remição somente ocorre em regime fechado ou semiaberto
Inteligência do art. 126 da LEP. (...) Somente pode ser beneficiado pela remição o 
condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. (STF. HC 98.261, 
Rel. Min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 23-4-2010.)
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Prática de arte marcial não possibilita remição de pena
Embora a prática da capoeira sirva para reintegração do condenado ao conví-
vio social, trata-se de arte marcial, e não de atividade estudantil ou laborativa a 
possibilitar a remissão da pena, nos termos do art. 126, caput, da Lei 7.210/1984 
(LEP), na redação da Lei 12.433/2011. (STF. RHC 113.769, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, j. 11-9-2012, 2ª T, DJE de 24-9-2012.)

E) Indulto e comutação

Impossibilidade de se utilizar o período entre a data de  publicação 
do decreto de indulto e a da sentença extintiva de punibilidade 
como detração para outros delitos
Informativo nº 577 do STJ: A concessão do indulto, pleno ou parcial, atinge a 
pena. Será pleno quando extinguir a pena por completo, resultando na extinção 
da punibilidade. E será parcial, também chamado de comutação, quando o afas-
tamento da pena não se der por completo. No entanto, em ambos os casos, os de-
mais efeitos penais e civis do crime permanecem inalterados. Assinale-se, ainda, 
que o indulto não é aplicado de forma automática. Necessita, assim, de um proce-
dimento judicial em que o juiz da execução irá avaliar se o apenado preenche, ou 
não, os requisitos insculpidos no decreto presidencial. Embora haja doutrina que 
defenda ser meramente declaratória a decisão concessiva de indulto, os decretos 
presidenciais, em geral, possuem condições objetivas e subjetivas que necessitam 
de avaliação judicial. Nessa medida, esse trâmite processual certamente levará um 
espaço de tempo para ser cumprido, o que afasta a possibilidade de publicação do 
decreto concessivo do benefício em um dia e, já no dia seguinte, a sua aplicação no 
caso concreto. Assim, o indulto somente poderá produzir os seus efeitos após essa 
avaliação. Além disso, em regra, a concessão do indulto pressupõe a existência de 
uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Uma vez transitada 
em julgado a sentença penal condenatória, surge a pretensão de execução da pena. 
Se, posteriormente, o Estado desistir de prosseguir na execução da pena, haverá, 
tão somente, uma interrupção do cumprimento, mas não uma inidoneidade ou 
desnecessidade da pena. Vale ressaltar que essa interrupção, no caso do indulto, é 
um ato de clemência do Estado, que só será reconhecido ao apenado após regular 
procedimento judicial. Portanto, até a prolação da decisão que extinguir a puni-
bilidade do agente, a sua custódia será decorrente de uma prisão pena. A detra-
ção, por sua vez, é decorrência do princípio constitucional da não culpabilidade. 
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A CF estabelece que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória”. Ocorre que, mesmo antes do trânsito em julgado, em 
algumas situações, faz-se necessária a constrição provisória do acusado. Essa, no en-
tanto, é uma prisão cautelar. E, por vezes, ao final do julgamento, pode ocorrer a ab-
solvição do agente ou a prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, a detração visa 
impedir que o Estado abuse do poder-dever de punir, impondo ao agente uma fração 
desnecessária da pena quando houver a perda da liberdade ou 164 a internação em 
momento anterior à sentença condenatória. Em razão desses casos, para amenizar a 
situação do réu, o CP regulamentou que: “Art. 42 - Computam-se, na pena privativa 
de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no 
estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabeleci-
mentos referidos no artigo anterior’. Nessa linha intelectiva, a detração é uma opera-
ção matemática em que se subtrai da pena privativa de liberdade (ou medida de se-
gurança) aplicada ao réu ao final do processo, o tempo de prisão provisória, prisão 
administrativa ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico que 
o sentenciado já cumpriu anteriormente. Frise-se que, em razão da equidade, admi-
te-se a detração inclusive em processos que não guardem relação entre si, desde que a 
segregação indevida seja posterior ao crime em que se requer a incidência do institu-
to. Nestes casos, embora a prisão processual fosse necessária no momento em que foi 
realizada, ao final do julgamento do processo, a conduta do agente não resultou em 
uma punição efetiva. Dessa forma, é possível utilizar esse período para descontar a 
pena referente a crime praticado em data anterior. Conclui-se, portanto, que a detra-
ção é um instituto que pretende amenizar as consequências de uma custódia proces-
sual, abatendo-se da pena efetivamente aplicada o período em que o réu esteve preso 
por meio de medida cautelar, seja em razão de prisão provisória, prisão administrati-
va ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Assim, o instituto 
da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período 
compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece 
o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se a uma prisão 
pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua 
aplicação no referido período. (STJ. REsp 1.557.408-DF, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, j. 16/2/2016, DJe 24/2/2016).

Cometimento de falta grave nos dozes meses anteriores a  publicação 
do Decreto 8.380/2014 impede o indulto
Informativo 842 do STF: 2ª Turma. Cometimento de falta grave e indulto nata-
lino. A Segunda Turma, por maioria, negou provimento a recurso ordinário em 
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“habeas corpus” no qual se pedia a concessão de indulto, desconsiderando-se 
o cometimento de falta disciplinar de natureza grave. O pedido teve como 
base a não homologação judicial de falta grave dentro do período de doze 
meses anteriores à entrada em vigor do Decreto 8.380/2014, visto que a nor-
ma condiciona a concessão do benefício ao não cometimento de falta disci-
plinar de natureza grave nos doze meses anteriores a sua publicação (Art. 
5º “A declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decre-
to fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo 
juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao con-
traditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, previs-
ta na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da 
pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”). Na es-
pécie, foi negada a concessão do indulto ao paciente em decorrência do co-
metimento de falta grave nos doze meses antecedentes à publicação do De-
creto 8.380/2014, embora a homologação judicial da falta disciplinar tenha 
ocorrido em momento posterior. Na impetração, sustentava-se que o art. 5º 
do referido decreto condicionaria a concessão de indulto à inexistência de 
falta grave devidamente homologada, nos doze meses anteriores à sua pu-
blicação. Para a defesa, a interpretação conferida pelas instâncias inferiores 
estaria, na verdade, a exigir requisito não previsto no Decreto 8.380/2014 
e, a um só tempo, contrariaria a regra da legalidade penal (CF/1988, art. 
5º, XXXIX), bem como usurparia a competência discricionária e exclusiva 
do presidente da República para a concessão de indulto (CF/1988, art. 84, 
XII). 18 No caso em comento, coube à Turma decidir se, para obstar a con-
cessão do indulto, a sanção por falta grave precisaria de fato ser homolo-
gada pela via judicial no prazo de doze meses — contados retroativamente 
à data de publicação do decreto —, ou se bastaria que a falta grave tivesse 
sido praticada nesse interstício, ainda que a homologação judicial da san-
ção ocorresse em momento posterior. O Colegiado deliberou que, não só em 
face do próprio texto legal, como também de sua “ratio”, é exigível apenas 
que a falta grave tenha sido cometida no prazo em questão, sendo irrele-
vante a data de sua homologação judicial. Entendeu, ademais, que o art. 5º 
do Decreto 8.380/2014 se limita a impor a homologação judicial da sanção 
por falta grave, não se exigindo que ela tenha sido realizada nos doze meses 
anteriores à sua publicação. Não bastasse isso, uma vez que se exige a rea-
lização de audiência de justificação, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro 
daquele prazo, sob pena de nem sequer haver tempo hábil para a apuração 
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de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto. 
Vencido o ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao recurso 
por entender que o juízo da execução deveria realizar a audiência de jus-
tificação — prevista no art. 5º do Decreto 8.380/2014 — dentro do inters-
tício de doze meses, não se admitindo imputar uma falha do Estado ao pa-
ciente, de modo a obstar-lhe a concessão do indulto. (RHC 133443/SC, rel. 
min. Dias Toffoli, j. 4-10-2016.)

A regra que admita a concessão de indulto coletivo aos  condenados 
a pena inferior a determinada quantidade de anos não pode 
ser interpretada de forma a permitir que  também obtenham o 
 benefício aqueles que, embora  condenados a pena total  superior 
a esse limite, tenham menos do que a quantidade indicada de 
pena remanescente a cumprir 
Informativo nº 538 do STJ: A regra prevista no art. 1º, I, do Dec. 7.873/2012, 
que admite a concessão de indulto coletivo aos condenados a pena inferior a oito 
anos, não pode ser interpretada de forma a permitir que também obtenham o 
benefício aqueles que, embora condenados a pena total superior a esse limite, 
tenham menos de oito anos de pena remanescente a cumprir na data da publi-
cação do referido diploma legal. De fato, o art. 1º, I, do Dec. 7.873/2012 dispõe 
que é concedido o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras, “conde-
nadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída 
por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condi-
cional da pena que, até 25 de dezembro de 2012, tenham cumprido um terço 
da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes”. Esse dispositivo legal 
traz critério objetivo e de redação categórica: o paradigma para a concessão do 
benefício é a quantidade de pena a que o réu foi condenado, não podendo essa 
regra ser interpretada de forma a ser considerado o período que remanesce da 
pena na data da publicação do Decreto, sob pena de ofensa ao princípio da le-
galidade. Tanto é assim que o referido diploma normativo é categórico ao esta-
belecer que, para aconcessão da comutação das penas, "o cálculo será feito so-
bre o período de pena já cumprido até 25 de dezembro de 2012" (art. 2º, § 1º), 
ou seja, se fosse a intenção da Presidente da República instituir indulto conside-
rando apenas o período remanescente, o teria feito expressamente. Precedente 
citado: HC 180.399-DF, Quinta Turma, DJe 1º/12/2011. HC 276.416-SP, Rel. 
Min. Laurita Vaz, j. 27/3/2014.
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Período de prova do sursis não é computado como tempo de 
 cumprimento de pena para preenchimento do requisito  temporal 
de indulto
Informativo 792 do STF: 1ª Turma. Em razão de o “sursis” não ostentar nature-
za jurídica de pena, mas de medida alternativa a ela, o período de prova exigi-
do para a obtenção desse benefício não se confunde com o requisito temporal re-
lativo ao cumprimento de um quarto da pena privativa de liberdade para se al-
cançar o indulto natalino. Com base nesse entendimento, a Primeira Turma, por 
maioria, negou provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” em que se 
discutia a possibilidade de se computar o período de prova referente ao “sursis” 
como cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Na espécie, os in-
cisos XIII e XIV do art. 1º do Decreto 8.172/2013 teriam reconhecido como me-
recedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, 
desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP, 
ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer 
forma, tivessem cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, re-
quisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação 
com o período de prova do “sursis”. O recorrente fora condenado a dois meses de 
prisão no regime aberto pela prática do crime de lesões corporais culposas, tipi-
ficado no art. 251 do CPM e, beneficiado com o “sursis”, tivera negado o indulto 
natalino pelo STJ. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao re-
curso. Afirmava que, no caso do indulto, o período de prova para suspensão con-
dicional da pena poderia ser considerado para efeito do atendimento ao requisito 
temporal, sob pena de um direito atribuído ao cidadão vir, em um passo seguinte, 
a prejudicá-lo. (RHC 128515/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 30.6.2015.) 

Informativo 808 do STF: 2ª Turma. Não é possível o cômputo do período de pro-
va cumprido em suspensão condicional da pena para preenchimento do requisi-
to temporal objetivo do indulto natalino. Com base nessa orientação, a Segunda 
Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, denegou a ordem em “habe-
as corpus” no qual se pleiteava tal contagem, relativamente ao cumprimento de 
um quarto da pena privativa de liberdade, instituído pelo art. 1º, XIII, do Decre-
to 8.172/2013 (“Art. 1º Concede-se indulto coletivo às pessoas, nacionais e estran-
geiras; … XIII – condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída 
por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condi-
cional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro 
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de 2013, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes”) 
— v. Informativo 787. A impetrante sustentava, em suma, que o paciente reu-
niria todos os requisitos necessários para a fruição do benefício, porque já teria 
cumprido mais de um quarto do período de prova para a suspensão condicional 
da pena que lhe fora imposta. O Colegiado asseverou que não se poderia confun-
dir o tempo alusivo ao período de prova, exigido para a obtenção da suspensão 
condicional da pena, com o requisito temporal objetivo previsto no art. 1º, XIII, 
do Decreto 8.172/2013, qual seja o cumprimento parcial da pena. Reiterou, as-
sim, o que decidido no HC 117.855/SP (DJe de 19.11.2013). Vencido o Ministro 
Teori Zavascki, que concedia a ordem por entender que o período de prova cum-
prido em suspensão condicional da pena deveria ser computado como tempo de 
cumprimento de pena restritiva de liberdade. O Ministro Gilmar Mendes reajus-
tou seu voto para acompanhar o voto divergente. (HC 123698/PE, rel. Min. Cár-
men Lúcia, 17.11.2015.) 

Informativo n° 761 do STF: 1ª Turma. A 1ª Turma, por maioria, denegou a or-
dem em “habeas corpus” no qual se pretendia o cômputo do período de prova 
cumprido em suspensão condicional da pena para o preenchimento do requisito 
temporal para concessão de indulto, instituído pelo Decreto 8.172/2013. Na espé-
cie, o réu permanecera preso provisoriamente por cinco dias até obter o benefício 
do “sursis” na própria sentença condenatória. A defesa insistia na possibilidade 
de concessão do indulto, tendo em vista que o paciente cumprira um quarto do 
período de prova do “sursis”. A Turma consignou que o réu não teria jus ao be-
nefício do indulto porque não preencheria o requisito temporal objetivo para sua 
concessão, qual seja o cumprimento, em prisão provisória, de um sexto da pena 
ou, se reincidente, um quinto (Decreto 8.172/2013, art. 1º, XIV). Vencido o Mi-
nistro Marco Aurélio, que concedia a ordem. Destacava que o “sursis” seria uma 
ficção jurídica de execução da pena e que o período cumprido nesse sistema de-
veria ser considerado como tempo de cumprimento de pena restritiva de liberda-
de. HC 123381/PE, rel. Min. Rosa Weber, 30.9.2014. 

Cometimento de falta grave nos dozes meses anteriores a  publicação 
do Decreto 7.873/2012 impede a comutação
Informativo 837 do STF: 2ª Turma. A Turma não conheceu de pedido formu-
lado em “habeas corpus” no qual pleiteada a concessão do benefício de co-
mutação de pena concedido pelo Decreto 7.873/2012. Essa norma concede a 
referida benesse a determinadas pessoas, desde que observados os requisitos 
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nela fixados, dentre eles a exigência prevista no seu art. 4º (“A declaração 
do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicio-
nada à inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo compe-
tente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e 
à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de 
Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, conta-
dos retroativamente à data de publicação deste Decreto”). Na espécie, fora 
negado o pleito de aplicação de comutação de pena ao paciente em razão 
do cometimento de falta grave. Segundo afirmado pelo magistrado “a quo”, 
tal fato ensejaria a impossibilidade de concessão do benefício. 18 A impe-
tração sustentava que a falta grave ocorrida em 5.11.2012 teria sido homo-
logada apenas em 31.3.2014, portanto, em data posterior à publicação do 
decreto (26.12.2012). Isso, de acordo com a defesa, inviabilizaria o indefe-
rimento da comutação de pena, porquanto não teria sido observado o pe-
ríodo estabelecido no indigitado dispositivo do Decreto 7.873/2012, levan-
do-se em consideração a data da homologação judicial. De início, a Turma 
asseverou que o “writ” em questão se voltaria contra decisão monocrática, 
não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agra-
vo regimental, fato que configuraria o não exaurimento da instância ante-
cedente, a ensejar o não conhecimento do pedido (HC 118.189/MG, DJe de 
24.4.2014). Contudo, caberia ao STF proceder à análise, de ofício, da ques-
tão debatida em “habeas corpus”, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso 
de poder ou teratologia. No caso em comento, caberia decidir se, para obs-
tar a comutação de pena, a homologação judicial da sanção por falta gra-
ve necessariamente precisaria se verificar no prazo de 12 meses — contados 
retroativamente à data de publicação do decreto —, ou se seria suficiente 
que a falta grave tivesse sido praticada nesse interstício, ainda que a homo-
logação judicial da sanção ocorresse em momento posterior. Não somente 
em face do próprio texto legal, como também de sua “ratio”, seria de se exi-
gir apenas que a falta grave tivesse sido cometida no prazo em questão. O 
art. 4º do Decreto 7.873/2012 se limitaria a impor a homologação judicial 
da sanção por falta grave, mas não exigiria que ela tivesse que se dar nos 12 
meses anteriores à sua publicação. Não bastasse isso, uma vez que se exige 
a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e 
a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocor-
rer dentro daquele prazo, sob pena de nem sequer haver tempo hábil para a 
apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação 
do decreto. (HC 132236/SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.8.2016.) 
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F) Medida de segurança

A imposição de medida de segurança por determinado fato não 
impõe a conversão, também, da pena privativa de  liberdade 
 imposta por outro crime
Informativo nº 579 do STJ: Durante o cumprimento de pena privativa de liber-
dade, o fato de ter sido imposta ao réu, em outra ação penal, medida de seguran-
ça referente a fato diverso não impõe a conversão da pena privativa de liberdade 
que estava sendo executada em medida de segurança. (STJ. HC 275.635-SP, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, j. 8/3/2016, DJe 15/3/2016). 

Impossibilidade de cumprimento de medida de segurança em 
estabelecimento prisional comum
Informativo n° 753 do STF, 2ª Turma. A 2ª Turma não conheceu de “habeas cor-
pus”, mas deferiu a ordem, de ofício, para determinar a inclusão do paciente em 
tratamento ambulatorial, sob a supervisão do juízo da execução criminal. No 
caso, a pena privativa de liberdade ao paciente (dois anos, um mês e vinte dias 
de reclusão) fora substituída por medida de segurança consistente em interna-
ção hospitalar ou estabelecimento similar para tratamento de dependência quí-
mica pelo prazo de dois anos, e, ao seu término, pelo tratamento ambulatorial. 
Nada obstante, passados quase três anos do recolhimento do paciente em estabe-
lecimento prisional, o Estado não lhe teria garantido o direito de cumprir a me-
dida de segurança fixada pelo juízo sentenciante. A Turma destacou que estaria 
evidenciada situação de evidente ilegalidade, uma vez que o paciente teria per-
manecido custodiado por tempo superior ao que disposto pelo magistrado de 1º 
grau. Além disso, não teria sido submetido ao tratamento médico adequado. HC 
122670/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 5.8.2014. 

Informativo 522 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IM-
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA EM 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. O inimputável submetido à me-
dida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiá-
trico não poderá cumpri-la em estabelecimento prisional comum, ainda que sob 
a justificativa de ausência de vagas ou falta de recursos estatais. Isso porque não 
pode o paciente ser submetido a situação mais gravosa do que aquela definida ju-
dicialmente. Precedentes citados: HC 211.750-SP, Sexta Turma, DJe 26/10/2011; 
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HC 207.019-SP, Quinta Turma, DJe 31/8/2011. HC 231.124-SP, Rel. Min. Lau-
rita Vaz, j. 23/4/2013.

O tempo máximo da medida de segurança é o máximo  abstrato 
da pena cominada ao tipo penal
O tempo máximo da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo 
da pena abstratamente cominada ao delito praticado. (Súmula nº 527 do STJ)

G) Prisão domiciliar

Regime de prisão domiciliar é medida excepcional e  cabível 
 apenas quando, comprovadamente, o condenado tiver  precário 
estado de saúde em razão de doença grave e não houver meios 
para tratamento médico-hospitalar no  estabelecimento  prisional
A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e di-
reta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só 
se justifica — especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter de-
finitivo — em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como 
sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo 
oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária com-
petente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Pú-
blico não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamen-
to médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache reco-
lhida a pessoa sob custódia estatal. (STF. RHC 94.358, Rel. Min. Celso de Mello, 
j. 29-4-2008, 2ª T, DJE de 19-3-2014.)

Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de 
saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional 
em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de pri-
são domiciliar. (STF. HC 110.563, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 28-2-2012, 
2ª T, DJE de 5-6-2012.)

A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e di-
reta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só 
se justifica — especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter de-
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finitivo — em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorren-
te, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, 
mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela au-
toridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por 
grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem 
pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio es-
tabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia 
estatal. (STF. RHC 94.358, rel. min. Celso de Mello, j. 29-4-2008, 2ª T, 
DJE de 19-3-2014.)

A inexistência de casa de albergado na localidade não gera o 
 reconhecimento de direito a prisão domiciliar quando o  condenado 
estiver cumprindo a pena em local compatível com as regras do 
regime aberto
Informativo nº 554 do STJ: A inexistência de casa de albergado na locali-
dade da execução da pena não gera o reconhecimento de direito ao benefí-
cio da prisão domiciliar quando o paciente estiver cumprindo a reprimen-
da em local compatível com as regras do regime aberto. O STJ tem admiti-
do, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar quando não houver 
local adequado ao regime prisional imposto. Todavia, na hipótese em que 
o paciente, em face da inexistência de casa de albergado, esteja cumprindo 
pena em local compatível com as regras do regime aberto – tendo o juízo 
da execução providenciado a infraestrutura necessária, atento ao princípio 
da razoabilidade e da proporcionalidade –, não se vislumbra o necessário 
enquadramento nas hipóteses excepcionais de concessão do regime prisio-
nal domiciliar. HC 299.315-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/12/2014, 
DJe 2/2/2015.

A superlotação carcerária e a precariedade das condições da casa 
de albergado não são justificativas suficientes para  autorizar o 
deferimento de pedido de prisão domiciliar
Informativo 520 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PENAL. REQUISITOS PARA 
A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. A superlotação carcerária e a preca-
riedade das condições da casa de albergado não são justificativas suficientes para 
autorizar o deferimento de pedido de prisão domiciliar. De fato, conforme o art. 
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117 da LEP, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aber-
to em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (seten-
ta) anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou 
deficiente físico ou mental, ou condenada gestante. Além disso, cumpre ressaltar 
que, excepcionalmente, quando o sentenciado se encontrar cumprindo pena em 
estabelecimento destinado a regime mais gravoso, por inexistência de vagas no 
regime adequado, admite-se, provisoriamente, a concessão da prisão domiciliar. 
Dessa forma, não se enquadrando a situação analisada em nenhuma das hipóte-
ses descritas, não é cabível a concessão da prisão domiciliar. Precedentes citados: 
AgRg no HC 258.638-RS, Quinta Turma, DJe 1º/3/2013; e HC 153.498-RS, Quin-
ta Turma, DJe 26/4/2010. HC 240.715-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/4/2013

H) Saída temporária

Impossibilidade de delegação da concessão de saída  temporária 
O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional 
insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisio-
nal. (Súmula nº 520 do STJ).

O prazo do benefício de saída temporária é contado em dias e 
não em horas
Informativo 828 do STF: 2ª Turma. A contagem do prazo do benefício de saída tem-
porária de preso é feita em dias e não em horas. Com base nessa orientação, a Se-
gunda Turma denegou a ordem de “habeas corpus” em que se pretendia a contagem 
de tal benesse a partir da 00h do primeiro dia. No caso, o paciente aduzia que sua 
liberação apenas às doze horas do primeiro dia do benefício prejudicaria a fruição 
do prazo legalmente previsto de sete dias (LEP, art. 124), porque usufruiria apenas 
seis dias e meio de tal direito. Assim, considerava que a saída temporária não de-
veria se sujeitar à estrita forma de contagem do prazo prevista no art. 10 do Códi-
go Penal (“Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os 
dias, os meses e os anos pelo calendário comum”). A Turma destacou ser indevida, 
na ordem penal, a contagem do prazo em horas e, por isso, manteve o cômputo em 
forma de dias. Ademais, a se entender de forma diversa, estar-se-ia colocando em 
risco a segurança do estabelecimento penal, bem como a organização do sistema 
prisional. (HC 130883/SC, rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.5.2016.) 
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I) Outros institutos

Não é possível valer-se de tempo de custódia anterior ao  crime 
que está cumprindo pena para detração desta
Firme a jurisprudência deste STF no sentido de que “não é possível creditar-se ao réu 
qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a 
condenação atual” (RHC 61.195, rel. min. Francisco Rezek, DJ de 23-9-1983). Não 
pode o paciente valer-se do período em que esteve custodiado — e posteriormente 
absolvido — para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior. 
(STF. HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22-4-2008, 1ª T, DJE de 20-6-2008.)

Inviável a reconversão da pena restritiva de direitos em  privativa 
de liberdade (regime aberto) a pedido do  sentenciado
Informativo nº 584 do STJ: Não é possível, em razão de pedido feito por condenado 
que sequer iniciou o cumprimento da pena, a reconversão de pena de prestação de 
serviços à comunidade e de prestação pecuniária (restritivas de direitos) em pena 
privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto. (STJ. REsp 1.524.484-
PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/5/2016, DJe 25/5/2016). 

Não cabe habeas corpus se já extinta a pena privativa de  liberdade 
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. (Sú-
mula nº 695 do STF)

Não cabe habeas corpus contra condenação a pena de multa
Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relati-
vo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única 
cominada. (Súmula nº 693 do STF)

Habeas corpus não é meio idôneo para impugnar  impedimento 
de visita a preso
Informativo nº 871 do STF: Não cabe “habeas corpus” para tutelar o direito à vi-
sita em presídio. Com base nesse entendimento, a Primeira Turma, por maioria, 
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não admitiu a impetração. No caso, a paciente, possuidora de prótese metálica, 
requereu o direito a visita sem submeter ao detector de metais. O juízo indeferiu 
o pedido e esclareceu que, quando houver restrições à utilização do aparelho de-
tector de metais, por motivo de saúde, a visita deve ser realizada no parlatório. A 
Turma afirmou que não há, na hipótese dos autos, restrição ao direito de liberda-
de. A decisão atacada tem natureza administrativa. Portanto, o “habeas corpus” 
não é o meio processual adequado para discutir a questão controvertida. Vencido 
o ministro Marco Aurélio (relator), que deferiu a ordem. Consignou que o fato de 
a visitante ser detentora de prótese metálica não inviabiliza o direito de avistar-
-se com o preso. HC 128057/SP, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ale-
xandre de Moraes, j. 1º.8.2017. 

O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proi-
bição de a companheira visitar o paciente preso, por inexistência de efetiva res-
trição ao seu status libertatis. (STF. HC 127.685, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-6-
2015, 2ª T, DJE de 21-8-2015.)

Não é cabível a impetração de habeas corpus em  substituição 
à utilização de agravo em execução na hipótese em que não há 
 ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito cuja  constatação 
seja evidente e independa de qualquer análise probatória
Informativo 513 do STJ: Sexta Turma. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HA-
BEAS CORPUS. CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Não é cabível a impetração de habeas corpus em 
substituição à utilização de agravo em execução na hipótese em que não há ile-
galidade manifesta relativa a matéria de direito cuja constatação seja evidente e 
independa de qualquer análise probatória. É imperiosa a necessidade de racio-
nalização do habeas corpus, a bem de prestigiar a lógica do sistema recursal, de-
vendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de 
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Sendo assim, 
as hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio 
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole 
extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, o 
STF, sensível a essa problemática, já tem pronunciado também a inadequação de 
impetrações manejadas em substituição ao recurso próprio. Para o enfrentamen-
to de teses jurídicas na via restrita do habeas corpus, é imprescindível que haja 
ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito cuja constatação seja eviden-
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te e independa de qualquer análise probatória. Precedentes citados do STF: HC 
109.956-PR, DJe 11/9/2012; e HC 104.045-RJ, DJe 6/9/2012. HC 238.422-BA, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 6/12/2012.

Prisão federal: competência e prorrogação concorrente das Justiças 
Estadual e Federal (controvérsias devem ser  resolvidas pelo STJ)
Informativo n° 738 do STF, 1ª Turma. Cabe ao Poder Judiciário verificar se o pre-
so tem perfil apropriado para a transferência ou a permanência nos presídios fe-
derais, em controle exercido tanto pelo juiz de origem como pelo juiz federal res-
ponsável pelo presídio federal. Deferido o requerimento pelo magistrado de exe-
cução estadual, não cabe ao juiz federal exercer juízo de valor sobre a gravidade 
das razões do solicitante, salvo se evidenciadas condições desfavoráveis ou invi-
áveis da unidade prisional. Com base nessa orientação, a 1ª Turma denegou ha-
beas corpus e confirmou acórdão do STJ, que mantivera o paciente em prisão fe-
deral. Na espécie, tratava-se de conflito de competência suscitado por magistra-
do estadual que, ao solicitar renovação de permanência do paciente em prisão 
federal, tivera o pedido indeferido por magistrado federal ao fundamento de não 
mais subsistirem os motivos justificadores da custódia naquele presídio. O STJ, 
ao solucionar a controvérsia, autorizara a renovação da permanência do preso 
em estabelecimento federal por mais 360 dias. A Turma destacou que se revesti-
riam de certa excepcionalidade a transferência e a permanência dos presos em 
presídios federais. Asseverou que o encarceramento em prisões federais se desti-
naria apenas aos presos de elevada periculosidade, cujo recolhimento condisses-
se com a Lei 11.671/2008 (Art. 3º. Serão recolhidos em estabelecimentos penais 
federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da 
segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório). Sublinhou que 
os presídios federais não teriam sido criados para que as penas fossem neles inte-
gralmente cumpridas. Apontou que, a teor do art. 10 e § 1º da Lei 11.671/2008, 
a permanência de presos nesses estabelecimentos seria em caráter singular e por 
até 360 dias, prazo renovável excepcionalmente [Art. 10. A inclusão de preso em 
estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo 
determinado. § 1º O período de permanência não poderá ser superior a 360 (tre-
zentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motiva-
damente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência]. Escla-
receu que, embora os presídios federais, de segurança máxima, tivessem caráter 
temporário, em caso de necessidade seria possível a prorrogação excepcionalmen-
te, quer por fato novo, quer pela persistência das razões ensejadoras da transfe-
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rência inicial. Pontuou que a justificativa baseada no interesse da segurança pú-
blica seria o perfil do preso, considerado de elevada periculosidade. Frisou que 
não competiria ao STF o controle dos fundamentos do acórdão atacado ao resol-
ver o conflito de competência, mas apenas do resultado, ou seja, se justificada a 
permanência do paciente no presídio federal. Aduziu, ademais, que o juiz esta-
dual teria atuado nos termos exigidos pela Lei 11.671/2008 [Art. 5º ... § 2º Ins-
truídos os autos do processo de transferência, serão ouvidos, no prazo de 5 (cin-
co) dias cada, quando não requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério 
Público e a defesa, bem como o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, 
a quem é facultado indicar o estabelecimento penal federal mais adequado]. HC 
112650/RJ, rel. Min. Rosa Weber, j. 11.3.2014. 

Competência da VEC do juízo da condenação na hipótese de 
 mudança de domicílio pelo condenado que cumpre pena  restritiva 
de direitos ou que seja beneficiário de  livramento condicional (é 
apenas deprecada a fiscalização da medida imposta)
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 1. 
EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA FEDERAL SENTENCIANTE. JUSTIÇA ESTA-
DUAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CUM-
PRIMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA 
COMPETÊNCIA. DEPRECAÇÃO DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO. 
2. RECOLHIMENTO A ESTABELECIMENTO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 192/STJ. 3. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
FEDERAL DA 4ª VARA DE FOZ DO IGUAÇU - SJ/PR. 1. Quanto à execução 
de penas restritivas de direitos, "esta Corte possui entendimento firmado no sen-
tido de que a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, 
sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acom-
panhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento 
de competência" (CC 113.112/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP). 2. Registro que 
a hipótese apresentada nos presentes autos não diz respeito ao cumprimento da 
pena em estabelecimentos sujeitos à administração estadual, razão pela qual não 
há se falar em aplicação do verbete n. 192 da Súmula do Superior Tribunal de 
Justiça: "compete ao juízo das execuções penais do estado a execução das penas 
impostas a sentenciados pela justiça federal, militar ou eleitoral, quando recolhi-
dos a estabelecimentos sujeitos administração estadual". (...) (STJ. CC 137899/
PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/
PE), 3ª Seção, j. 11/03/2015, DJE 27/03/2015).
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37 - Teses de arquivamento

Caráter subsidiário do Direito Penal
 Não há que se substimar a natureza subsidiária, fragmentária, do Direito Pe-
nal, que só deve ser acionado quando os outros ramos do direito não sejam sufi-
cientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. (STF, RHC 89624/RS, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, 1ª T., DJ 0/12/2006, p.511).

Atípico o fato se a preparação do flagrante torna  impossível a 
consumação
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a 
sua consumação. (Súmula nº145 do STF)

Posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática 
de furto (art.25 da LCP): não foi recepcionado pela  Constituição 
Federal
A questão jurídica central trazida para exame da Corte, no presente recurso ex-
traordinário, cinge-se a examinar se o art. 25 do DL 3.688/1941 (LCP) foi recep-
cionado pela CF de 1988. No caso em questão, o acusado foi condenado pela pos-
se injustificada de instrumento de emprego usual na prática de furto (art. 25 da 
LCP), depois de condenado anteriormente pelo delito de furto, previsto no art. 
155, § 4º, do CP. (...) O tipo contravencional em debate prevê um comportamen-
to com potencialidade de lesão futura ao bem jurídico penal denominado patri-
mônio. Contudo, verifico que a questão que se mostra inadequada, a princípio, 
não é o fato de o legislador ter formulado uma presunção a respeito da periculo-
sidade da conduta de possuir os instrumentos descritos em relação ao bem jurí-
dico que pretende proteger (patrimônio e incolumidade pública), mas o fato de 
ter estabelecido condições específicas discriminatórias ao agente da infração pe-
nal. (...) ressalto que, segundo o art. 5º, caput e I, da CF, todos são iguais perante 
a lei, em direitos e obrigações. Assim, ainda que subjetivamente desiguais, os ci-
dadãos merecem igual tratamento. Essa cláusula geral de isonomia perante a lei 
traduz-se em que não é permitido ao legislador infraconstitucional instituir con-
dições genéricas e discriminatórias, como ocorreu na situação em apreço, ao exi-
gir como elementar do tipo contravencional que o agente seja “mendigo” ou “va-
dio”. Ou seja, a lei trata de forma desigual as pessoas por sua condição econômi-
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ca e social. (...) Desse modo, observo que a condição exigida pela norma de o sujeito 
ativo ser “conhecido como vadio ou mendigo” como necessária para configuração do 
tipo penal afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e 
da isonomia (...). (...) Outra elementar da infração contravencional em apreço é a 
exigência de condenação anterior do sujeito ativo por crime de roubo ou furto, ou 
enquanto sujeito à liberdade vigiada. Em outras palavras, deve o possuidor dos ins-
trumentos específicos ou comuns para prática de crime de furto, obrigatoriamente, 
ter sido condenado anteriormente, por sentença transitada em julgado, pela prática 
de crime de furto ou roubo. (...) Não posso aceitar esse posicionamento, em razão de 
observar que o legislador, ao considerar a vida anteacta do agente como elementar 
constitutiva do tipo, considerou de maneira discriminatória que determinadas es-
pécies de sujeitos, portadores de direitos iguais garantidos pela CF, possuem maior 
potencialidade de cometer novos crimes. Não entendo correto que, com base nessas 
condições subjetivas (condição social/econômica ou reincidência em crimes contra 
o patrimônio), se possa presumir que determinados agentes têm maior potencia-
lidade de cometer a infração penal. (...) Dessa forma, a previsão de contravenção 
penal de posse injustificada de instrumentos de emprego usual na prática de furto 
por agente “depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito 
à liberdade vigiada” se mostra atentatória aos princípios constitucionais da digni-
dade da pessoa humana e da isonomia (...). (...) Ante o exposto, dou provimento ao 
recurso extraordinário por reconhecer, no acórdão recorrido, a violação dos princí-
pios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, previstos nos 
arts. 1º, III; e 5º, caput e I, da CF, ante a não recepção do art. 25 do DL 3.688/1941 
(LCP) pela CF de 1988. (STF. RE 583.523, voto do Rel. Min.  Gilmar Mendes, j. 
3-10-2013, P, DJE de 22-10-2014, rg.)

A contravenção pena de vias de fato se processa mediante ação 
penal pública condicionada à representação
“Ação penal: deve ser pública condicionada. Embora o art.17 desta Lei estabeleça 
que todas as contravenções proporcionam ação pública incondicionada, não há 
sentido algum em se manter esse dispositivo. Ocorre que a partir de 1995, com a 
edição da Lei 9.099, a lesão corporal simples e a lesão culposa dependem de repre-
sentação da vítima para que o órgão acusatório possa atuar (ação pública condi-
cionada). Ora, se o mais (lesão corporal) demanda a autorização do ofendido, é 
óbvio que o menos (vias de fato) também deve exigir representação)” (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5ªed. São 
Paulo: RT, 2011, p.178).
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Exercício irregular de profissão: “flanelinha” (guardador e  lavador 
autônomo de veículos) não configura
Lei das contravenções penais. Imputação aos pacientes da prática do delito de 
exercício ilegal de profissão. “Flanelinhas”. (...) A profissão de guardador e lava-
dor autônomo de veículos automotores está regulamentada pela Lei 6.242/1975, 
que determina, em seu art. 1º, que o seu exercício “depende de registro na Delega-
cia Regional do Trabalho competente”. Entretanto, a não observância dessa dispo-
siçã legal pelos pacientes não gerou lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela 
norma bem como não revelou elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual é 
aplicável à hipótese dos autos, o princípio da insignificância. (STF. HC 115.046, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19-3-2013, 2ª T, DJE de 16-8-2013)

Informativo nº 536 do STJ: O exercício, sem o preenchimento dos requisitos previs-
tos em lei, da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores 
(flanelinha) não configura a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei 
3.688/1941 (exercício ilegal de profissão ou atividade). Consoante ensinamento 
doutrinário, o núcleo do tipo de exercício ilegal de profissão ou atividade busca 
coibir o abuso de certas pessoas, ludibriando inocentes que acreditam estar dian-
te de profissionais habilitados, quando, na realidade, trata-se de uma simulação 
de atividade laboral especializada. No caso do guardador ou lavador de carros, 
não se pode afirmar que haja uma atividade especializada a exigir conhecimentos 
técnicos para a sua realização, não sendo a previsão de registro em determinado 
órgão, por si só, capaz de tornar a conduta penalmente relevante. Precedentes ci-
tados do STJ: HC 273.692-MG, Quinta Turma, DJe 2/10/2013; HC 190.186-RS, 
Quinta Turma, DJe 14/6/2013. Precedente citado do STF: HC 115.046, Segunda 
Turma, DJe 16/8/2013. RHC 36.280-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/2/2014.

Aplicabilidade do princípio da insignificância 
 “O princípio da insignificância, defendido por Claus Roxin, tem por finalidade auxiliar 
o intéptrete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidên-
cia da lei aquelas situações consideradas como de bagatela.” (GRECO, Rogério. Cur-
so de Direito Penal: Parte Geral. V. 1. 18ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p.115)

 “Através do princípio da insignificância, formulado por Claus Roxin e relaciona-
do com o axioma minima non cura praeter, enquanto manifestação contrária ao 
uso excessivo da sanção criminal, devem ser tidas como atípicas as ações ou omis-
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sões que afetem muito infimamente um bem jurídico-penal.” (PRADO, Luiz Re-
gis. Comentários ao Código Penal. 4ªed. São Paulo: RT, 2007, p.33) 

 “Com relação à insignificância (crime de bagatela), sustenta-se que o direito pe-
nal, diante de seu caráter subsidiário, funcionando como ultima ratio nos siste-
ma punitivo, não deve se ocupar de bagatelas.” (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: RT, 2009, p.167).

“Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua pró-
pria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai atéon-
de seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de baga-
telas.” (TOLEDO, Franciso de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p.133)

Furto: Princípio da insignificância para casos de mínima 
 ofensividade da conduta do agente, nenhuma  periculosidade social 
da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do  comportamento 
e inexpressividade da lesão jurídica  provocada
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA 
PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE 
POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TI-
PICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - 
CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 
ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE 
A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA 
- CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO 
DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO 
FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 
O princípio da insignificância -que deve ser analisado em conexão com os postu-
lados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria pe-
nal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examina-
da na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.Tal postulado - que conside-
ra necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de 
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabi-
lidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada 
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- apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o 
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios ob-
jetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO 
DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, 
NON CURAT PRAETOR".- O sistema jurídico há de considerar a relevantíssi-
ma circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indi-
víduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção 
das pessoas, da sociedade e de outros  bens jurídicos que lhes sejam essenciais, no-
tadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a 
dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal 
não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não 
importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por 
isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à 
integridade da própria ordem social. (STF, HC 84412-SP, Min. Celso de Mello,  
- São Paulo,  DJU 19.11.2004, pág. 37, RT  94/ 834).

Informativo nº 540 do STJ: Aplica-se o princípio da insignificância à conduta for-
malmente tipificada como furto consistente na subtração, por réu primário, de 
bijuterias avaliadas em R$ 40 pertencentes a estabelecimento comercial e resti-
tuídas posteriormente à vítima. De início, há possibilidade de, a despeito da sub-
sunção formal de um tipo penal a uma conduta humana, concluir-se pela atipi-
cidade material da conduta, por diversos motivos, entre os quais a ausência de 
ofensividade penal do comportamento verificado. Vale lembrar que, em atenção 
aos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, o Direito Penal apenas 
deve ser utilizado contra ofensas intoleráveis a determinados bens jurídicos e nos 
casos em que os demais ramos do Direito não se mostrem suficientes para prote-
gê-los. Dessa forma, entende-se que o Direito penal não deve ocupar-se de baga-
telas. Nesse contexto, para que o magistrado possa decidir sobre a aplicação do 
princípio da insignificância, faz-se necessária a ponderação do conjunto de cir-
cunstâncias que rodeiam a ação do agente para verificar se a conduta formalmen-
te descrita no tipo penal afeta substancialmente o bem jurídico tutelado. Nessa 
análise, no crime de furto, avalia-se notadamente: a) o valor do bem ou dos bens 
furtados; b) a situação econômica da vítima; c) as circunstâncias em que o crime 
foi perpetrado, é dizer, se foi de dia ou durante o repouso noturno, se teve o con-
curso de terceira pessoa, sobretudo adolescente, se rompeu obstáculo de considerá-
vel valor para a subtração da coisa, se abusou da confiança da vítima etc.; e d) a 
personalidade e as condições pessoais do agente, notadamente se demonstra fazer 
da subtração de coisas alheias um meio ou estilo de vida, com sucessivas ocorrên-
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cias (reincidente ou não). Assim, caso seja verificada a inexpressividade do com-
portamento do agente, fica afastada a intervenção do Direito Penal. Preceden-
tes citados do STJ: AgRg no REsp 1.400.317-MG, Sexta Turma, DJe 13/12/2013; 
HC 208.770-RJ, Sexta Turma, DJe 12/12/2013. Precedentes citados do STF: HC 
115.246-MG, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; HC 109.134-RS, Segunda Turma, 
DJe 1º/3/2012. HC 208.569-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/4/2014.

Furto: Princípio da insignificância é aplicável quando há 
 antecedentes, não há vínculo entre as infrações e o valor é ínfimo
Furto (art. 155, § 4º, IV, do CP). Bens de pequeno valor (sucata de peças automo-
tivas, avaliadas em R$ 4,00). Condenação à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão. 
Registro de antecedentes criminais (homicídio). Ausência de vínculo entre as in-
frações. Não caracterização da reincidência específica. Aplicação do princípio da 
bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. Reconhecida a atipi-
cidade da conduta. Ordem concedida para trancar a ação penal na origem, ante 
a aplicação do princípio da insignificância. (STF. HC 126.866, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. 2-6-2015, 2ª T, DJE de 22-6-2015)

Furto: Possibilidade de aplicação excepcional do princípio da 
insignificância para agente reincidente 
PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PRE-
VISTO NO ART. 155, CAPUT, COMBINADO COM OART.14, II, AMBOS 
DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO 
DELITIVA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - O 
paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art.155, § 4°, II, 
combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, pelatentativa de sub-
trair 12 barras de chocolate de um supermercado, avaliadas num total de R$ 
54,28 (cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). II - Nos termos da ju-
risprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de 
modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos de forma 
concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosida-
de social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a 
lesão jurídica inexpressiva. III - Assim, ainda que constem nos autos regis-
tros anteriores da prática de delitos, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico 
protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concre-
to, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação 
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do princípio da insignificância. Precedente. IV - Ordem concedida, para tran-
car a ação penal. (STF. HC 137.422, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28-03-
2017, 2ª T, DJe 05-04-2017)

Informativo n° 756 do STF: 2ª Turma. A 2ª Turma concedeu “habeas corpus” 
para restabelecer sentença de primeiro grau, na parte em que reconhecera a apli-
cação do princípio da insignificância e absolvera o ora paciente da imputação de 
furto (CP, art. 155). Na espécie, ele fora condenado pela subtração de um engra-
dado com 23 garrafas de cerveja e seis de refrigerante — todos vazios, avaliados 
em R$ 16,00 —, haja vista que o tribunal de justiça local afastara a incidência do 
princípio da bagatela em virtude de anterior condenação, com trânsito em julga-
do, pela prática de lesão corporal (CP, art. 129). A Turma, de início, reafirmou a 
jurisprudência do STF na matéria para consignar que a averiguação do princí-
pio da insignificância dependeria de um juízo de tipicidade conglobante. Consi-
derou, então, que seria inegável a presença, no caso, dos requisitos para aplicação 
do referido postulado: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosi-
dade social da ação; reduzida reprovabilidade do comportamento; e inexpressi-
vidade da lesão jurídica. Afirmou, ademais, que, considerada a teoria da reitera-
ção não cumulativa de condutas de gêneros distintos, a contumácia de infrações 
penais que não têm o patrimônio como bem jurídico tutelado pela norma penal 
(a exemplo da lesão corporal) não poderia ser valorada como fator impeditivo à 
aplicação do princípio da insignificância, porque ausente a séria lesão à proprie-
dade alheia. HC 114723/MG, rel. Min. Teori Zavascki, 26.8.2014. 

PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. 
REINCIDÊNCIA. 1. A ausência de critérios claros quanto ao princípio da insig-
nificância gera o risco de casuísmos, prejudica a uniformização da jurisprudên-
cia e agrava a já precária situação do sistema carcerário – que, de maneira geral, 
está superlotado e oferece condições degradantes. 2. O princípio da insignificân-
cia, em caso de furto, exclui a tipicidade material nas hipóteses em que não se 
identifique relevante desvalor da ação e/ou do resultado, embora a conduta seja 
formalmente típica. 3. A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Fede-
ral tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos casos de reinci-
dência e de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º). 4. A circunstância de se tratar 
de réu reincidente ou de furto qualificado não deve, por si só, impedir a aplicação 
do princípio da insignificância, cujo afastamento deve ser objeto de motivação es-
pecífica à luz das circunstâncias do caso (e.g., número de reincidências, especial 
reprovabilidade decorrente de qualificadoras etc.). 5. De todo modo, a caracteri-
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zação da reincidência múltipla, para fins de afastamento do princípio da insig-
nificância, exige a ocorrência de trânsito em julgado de decisões condenatórias 
anteriores, que devem ser referentes a crimes da mesma espécie. 6. Mesmo quan-
do se afaste a insignificância por força da reincidência ou da qualificação do fur-
to, o encarceramento do agente, como regra, constituirá sanção desproporcional, 
por inadequada, excessiva e geradora de malefícios superiores aos benefícios. 7. 
Como consequência, deve ser fixado regime inicial aberto domiciliar, substituin-
do-se, como regra, a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mes-
mo em se tratando de réu reincidente, admitida a regressão em caso de inobser-
vância das condições impostas. Interpretação conforme a Constituição do Código 
Penal (arts. 33, § 2º, c; 44, II, III e § 3º) e da Lei de Execução Penal (art. 117). 8. 
No caso concreto, trata-se de furto simples de um par de sandálias, avaliado em 
R$ 16,00 (dezesseis reais), por réu com duas condenações anteriores transitadas 
em julgado por crime de furto, o que não é capaz de afastar a aplicação do prin-
cípio da insignificância. 9. Ordem concedida para considerar atípica a conduta 
do paciente. (STF. HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j.17/02/2017, 
public. 13/03/2017.

Informativo nº 548 do STJ: Aplica-se o princípio da insignificância à conduta for-
malmente tipificada como furto tentado consistente na tentativa de subtração de 
chocolates, avaliados em R$ 28,00, pertencentes a um supermercado e integral-
mente recuperados, ainda que o réu tenha, em seus antecedentes criminais, re-
gistro de uma condenação transitada em julgado pela prática de crime da mes-
ma natureza. A intervenção do Direito Penal há de ficar reservada para os casos 
realmente necessários. Para o reconhecimento da insignificância da ação, não se 
pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. Todas as peculia-
ridades do caso concreto devem ser consideradas, como, por exemplo, o grau de 
reprovabilidade do comportamento do agente, o valor do objeto, a restituição do 
bem, a repercussão econômica para a vítima, a premeditação, a ausência de vio-
lência e o tempo do agente na prisão pela conduta. Nem a reincidência nem a 
reiteração criminosa, tampouco a habitualidade delitiva, são suficientes, por si 
sós e isoladamente, para afastar a aplicação do denominado princípio da insig-
nificância. Nesse contexto, não obstante a certidão de antecedentes criminais in-
dicar uma condenação transitada em julgado em crime de mesma natureza, na 
situação em análise, a conduta do réu não traduz lesividade efetiva e concreta ao 
bem jurídico tutelado. Ademais, há de se ressaltar que o mencionado princípio 
não fomenta a atividade criminosa. São outros e mais complexos fatores que, na 
verdade, têm instigado a prática delitiva na sociedade moderna. HC 299.185-SP, 
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Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 9/9/2014.

Furto: Estado de necessidade é aplicável no caso de furto  famélico 
mesmo que reincidente
Tentativa de furto. Art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP. Reincidência. Princípio da 
insignificância. Aplicabilidade. Furto famélico. Estado de necessidade × inexigibili-
dade de conduta diversa. Situação de necessidade presumida. Atipicidade da con-
duta. (STF. HC 119.672, rel. min. Luiz Fux, j. 6-5-2014, 1ª T, DJE de 3-6-2014.)

Apropriação indébita: a existência de acordo cível que  coloca fim 
a pendência sobre ausência de repasse de valores pelo  advogado 
a cliente acarreta ausência de justa causa para ação penal pelo 
crime de apropriação indébita
Informativo 793 do STF: 1ª Turma. A Primeira Turma deu provimento a recurso or-
dinário em “habeas corpus” para trancar ação penal por falta de justa causa. No caso, 
a paciente fora denunciada, em setembro de 2013, por não ter entregado ao seu cons-
tituinte valor resultante de reclamação trabalhista. Na denúncia, consignara-se que 
o prejudicado provocara a instauração de procedimento disciplinar perante a Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB. Ocorre que, no juizado especial cível, houvera acor-
do e a recorrente, então ré, assumira a obrigação de realizar o pagamento. O magis-
trado determinara que se oficiasse à delegacia de polícia, onde apresentada a notícia 
do crime de apropriação indébita, sobre o referido ajuste. A Turma salientou que o 
acordo firmado no juízo cível que colocara fim à pendência ocorrera em novembro 
de 2012 e que a denúncia fora formalizada quase um ano após. Assim, não houve-
ra a indispensável comunicação, sendo o Judiciário acionado pelo Ministério Públi-
co. A excepcionalidade da situação seria suficiente para se trancar a ação penal. Con-
signou, ainda, que a relação jurídica cível repercutira, inclusive, sobre cobrança jun-
to ao juizado especial. Ademais, o acerto de contas teria se dado em data anterior à 
propositura da ação penal. (RHC 125283/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 4.8.2015.)

Crime contra a fé pública: Falso grosseiro não configura
Para a configuração do delito descrito pelo art. 297 do CP, mister se faz que a 
falsificação seja capaz de enganar certo número de pessoas, de causar prejuízo a 
outrem. Logo, o chamado ‘falso grosseiro’ – que não possui capacidade de iludir 
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o homem médio – não traz perigo algum à fé pública, descaracterizando o cri-
me de falso e, por conseguinte, o de uso de documento falso. (TJ/SP. 3.º Gr. Câm. 
Crim. Rev 346.310.3/0, Rel. Gomes de Amorim, j. 01.04.2004).

Crime contra a fé pública: Falso inócuo não configura
“No entanto, nem todo documento forjado pelo agente, por exemplo, poderá se 
amoldar ao conceito de documento exigido pelo tipo penal. Assim, aquelas cria-
ções que não tenham a menor relevância jurídica devem ser afastadas desse con-
ceito, em virtude da ausência de potencialidade lesiva, pois, conforme adverte 
Cezar Roberto Bitencourt, “a falsidade em documento particular é de natureza 
material, não podendo, por conseguinte, ser objeto do crime documento juridica-
mente inócuo, ou seja, alheio à prova de qualquer direito ou obrigação.” (GRE-
CO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. Niteroi: Impetus, 2011, p.839).

Crime contra a fé pública: cópia não autentificada não  configura
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FOTOCÓPIA NÃO AUTEN-
TICADA. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A utilização de fotocó-
pia não autenticada afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso, por não 
possuir potencialidade lesiva apta a causar dano à fé pública. 2. Precedentes deste Su-
perior Tribunal de Justiça. 3. Habeas corpus concedido. (STJ. HC 127.820/AL, Rel. Mi-
nistro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), 6ª Tj. 25/05/2010, 
DJe 28/06/2010)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RE-
CURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. USO DE DOCU-
MENTO FALSO. ART. 304, DO CP. FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA. A uti-
lização de cópia reprográfica sem autenticação não pode ser objeto material de 
crime de uso de documento falso (Precedentes do STJ). Writ concedido. (STJ. HC 
33.538, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, j. 02/06/2005, DJ 29/08/2005)

Crimes contra a fé pública: Atipicidade da mera declaração 
 falsa de estado de pobreza realizada com o intuito de obter os 
 benefícios da justiça gratuita
Informativo nº 546 do STJ: É atípica a mera declaração falsa de estado de po-
breza realizada com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita. O art. 4º 
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da Lei 1.060/1950 dispõe que a sanção aplicada àquele que apresenta fal-
sa declaração de hipossuficiência é meramente econômica, sem previsão de 
sanção penal. Além disso, tanto a jurisprudência do STJ e do STF quanto 
a doutrina entendem que a mera declaração de hipossuficiência inidônea 
não pode ser considerada documento para fins penais. Precedentes citados 
do STJ: HC 218.570-SP, Sexta Turma, DJe 5/3/2012; HC 217.657-SP, Sex-
ta Turma, DJe 22/2/2012; e HC 105.592-RJ, Quinta Turma, DJe 19/4/2010. 
Precedente citado do STF: HC 85.976-MT, Segunda Turma, DJ 24/2/2006. 
HC 261.074-MS, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convoca-
da do TJ-SE), j. 5/8/2014.

Crimes contra a fé pública: Atipicidade da conduta de  falsear os 
dados de currículo Lattes
Informativo nº 610 do STJ: A plataforma Lattes é virtual e nela o usuário, 
mediante imposição do "login" e senha, insere as informações. Não se trata 
de um escrito palpável, ou seja, um papel do mundo real, mas de uma pági-
na em um sítio eletrônico. Nesse sentido, embora possa existir "documento 
eletrônico", não está ele presente no caso concreto, porquanto somente pode 
ser assim denominado aquele constante de página ou sítio na rede mundial 
de computadores que possa ter sua autenticidade aferida por assinatura digi-
tal. A regulamentação que garante a autenticidade, a integridade e a valida-
de jurídica de documentos em forma eletrônica se dá pela Medida Provisória 
n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e a responsabilidade por essa base é da Au-
tarquia Federal, o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, li-
gado à Presidência da República. Reitere-se que, na hipótese, não se pode ter 
como documento o currículo inserido na plataforma virtual Lattes do CNPq, 
porque desprovido de assinatura digital e, pois, sem validade jurídica. Mas 
ainda que pudesse ser considerada a sua validade, para fins penais, tem-se 
que, como qualquer currículo, seja clássico (papel escrito) ou digital, o Cur-
rículo Lattes é passível de averiguação, ou seja, as informações nele contidas 
deverão ser objeto de aferição por quem nelas tem interesse, o que denota ati-
picidade. Nesse sentido, a doutrina afirma que "havendo necessidade de com-
provação - objetiva e concomitante -, pela autoridade, da autenticidade da 
declaração, não se configura o crime, caso ela seja falsa ou, de algum modo, 
dissociada da realidade". RHC 81.451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, v.u., j. 22/8/2017, DJe 31/8/2017. 
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Falso testemunho: não configuração quando o agente não tem 
intenção de lubridiar a Justiça
“o elemento subjetivo do tipo específico, consistente na vontade de prejudicar 
a correta distribuição da justiça. Por isso, não há viabilidade para a puni-
ção daquele que afirmou uma inverdade, embora sem a intenção de preju-
dicar alguém no processo. Ex: sem ter a certeza da ocorrência de determi-
nado fato, a testemunha termina afirmando a sua existência, confiando na 
sua memória, em verdade lacunosa. Não tendo havido vontade específica 
de prejudicar a administração da justiça, o crime não se configura” (NUC-
CI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 5ª ed. São Paulo: RT, 
2005, p. 1065)

Desobediência: Indispensável que a ordem seja dirigida a quem 
tem o dever de cumpri-la e que tenha deliberada  intenção de 
descumpri-la
O crime de desobediência se configura quando demonstrada a clara inten-
ção do agente de não cumprir ordem emanada da autoridade pública. Para 
a configuração do delito, é insuficiente que a ordem não seja cumprida, sen-
do necessário que tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever de 
cumpri-la e que este, com vontade específica de contrariar, desatenda ao co-
mando. No caso dos autos, ficou demonstrado que o réu não foi responsável 
pelo descumprimento da ordem judicial, inexistindo, ademais, qualquer pro-
ceder doloso no fato ocorrido. (STF. AP 633 Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24-
10-2013, P, DJE de 21-2-2014)

Desobediência: Não cumprimento de ordem sujeita à  punição 
administrativa, sem ressalva de sanção penal, é conduta  atípica
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de 
desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público 
estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hi-
pótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exi-
bir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no CTB como infra-
ção gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, art. 238). 
(STF. HC 88.452, rel. min. Eros Grau, j. 2-5-2006, 2ª T, DJ de 19-5-2006.)
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Desobediência: não configuração no caso de desrespeito a  medida 
protetiva
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI 
MARIA DA PENHA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O DELITO PREVIS-
TO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. JU-
RISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (RESSALVA DE ENTENDIMENTO PES-
SOAL). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ressalvado o meu po-
sicionamento a respeito do tema, ambas as Turmas Criminais deste Tribunal 
Superior entendem que o descumprimento de medida protetiva de urgência 
não configura o crime de desobediência, em face da existência de outras san-
ções previstas no ordenamento jurídico para a hipótese. 2. Agravo regimental 
não provido. (STJ. AgRg no HC 305448/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
j. 30/06/2015,DJE 03/08/2015)

Desobediência: Atipicidade da conduta do  descumprimento 
de ordem judicial no caso de fixação de multa diária pelo não 
 cumprimento
Não se reveste de tipicidade penal — descaracterizando-se, desse modo, o delito 
de desobediência (CP, art. 330) — a conduta do agente, que, embora não aten-
dendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmis-
são, ao pagamento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a fi-
nalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. 
Doutrina e jurisprudência. (STF. HC 86.254, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25-10-
2005, 2ª T, DJ de 10-3-2006.)

Denunciação caluniosa: Indispensável o dolo direto na  conduta 
do agente
A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório 
mínimo, no sentido de demostrar que a instauração de investigação policial, pro-
cesso judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbida-
de administrativa teve por única motivação o interesse de atribuir crime a uma 
pessoa que se sabe ser inocente. (STF. RHC 85.023, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
j. 8-5-2007, 2ª T, DJE de 1º-2-2008)
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O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração, que o agen-
te tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de 
fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a conduta daquele que vivencia 
uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade competente para dar o seu relato sobre 
os acontecimentos. (Inq 3.133, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-8-2014, 1ª T, DJE de 11-9-2014)

Coação no curso do processo: O simples contato de  familiares 
do acusado e testemunhas arroladas não caracteriza coação no 
curso do processo
Não configura crime de coação no curso do processo o simples contato de familiares do 
réu com testemunhas arroladas no processo criminal, inexistindo violência ou grave 
ameaça, sobretudo quando a testemunha rejeita, expressamente, ter-se sentido amea-
çada. (STF. HC 87.711, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009.)

Desacato: a mera reação indignada do cidadão não configura 
PENAL. DESACATO. AÇAO PENAL TRANCAMENTO. TIPICIDADE. HABE-
AS CORPUS. RECURSO. 1. A reação indignada do cidadão em repartição pública 
onde esbarra com intolerância de servidor com quem discute não configura desaca-
to. (CP, Art. 331). 2. Um Estado pode ser eficiente ou não dependendo do nível de ci-
dadania dos que pagam impostos. Pagar impostos e conformar-se, aceitandoas coisas 
como sempre estão, em suas mesmices, implica em aumentar o poder dos mandantes 
e seus mandados, ampliando-se a arrogância entre todos de todas as esferas da ad-
ministração. 3 . Contra a má prestação de serviços públicos em quaisquer de suas for-
mas, quaisquer que sejam os agentes estatais, resta ao contribuinte a indignação. Só 
pela indignação, pela denúncia, será possível repor o Estado brasileiro na compatibi-
lidade da Constituição e das Leis, resgatando-se em favor dos pagadores de impos-
tos a verdadeira cidadania. 4 .Recurso conhecido e provido para trancar a Ação Pe-
nal. (STJ, RHC 9.615/RS, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª T, j. 8/8/2000, DJ 25/9/2000).

Configura exercício arbitrário das próprias razões e não  furto 
a conduta de prostituta que subtrai algo de seu  cliente que não 
pagou o programa
Informativo nº 584 do STJ: Ajusta-se à figura típica prevista no art. 345 do CP 
(exercício arbitrário das próprias razões) – e não à prevista no art. 157 do CP 
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(roubo) – a conduta da prostituta maior de dezoito anos e não vulnerável que, 
ante a falta do pagamento ajustado com o cliente pelo serviço sexual prestado, con-
siderando estar exercendo pretensão legítima, arrancou um cordão com pingen-
te folheado a ouro do pescoço dele como forma de pagamento pelo serviço sexual 
praticado mediante livre disposição de vontade dos participantes e desprovido de 
violência não consentida ou grave ameaça. (STJ. HC 211.888-TO, Rel. Ministro 
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016). 

Crimes de Trânsito: Atípica conduta de dirigir sem  habilitação 
em via terrestre e sem gerar perigo de dano
O art. 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 
32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias 
terrestre. (Súmula nº 720 do STF)

Crimes de Trânsito: Crime de dirigir sem habilitação (art.309 do 
CTB) causando perigo de dano é absorvido pelo crime de  lesão 
corporal culposa na direção de veículo automotor (art.303 do 
CTB)
Informativo 796 do STF: 2ª Turma. A Segunda Turma concedeu a ordem de “ha-
beas corpus” para restabelecer a decisão de 1º grau que rejeitara a denúncia quan-
to ao crime de dirigir sem habilitação. No caso, o paciente teria sido denunciado 
pela suposta prática do delito em comento (CTB, art. 309), uma vez que, ao con-
duzir automóvel em via pública sem documento, colidira com outro automóvel, 
causando lesões em passageiros de seu veículo. O juízo entendera que o delito do 
art. 309 do CTB teria sido absorvido pela conduta de praticar lesão corporal cul-
posa na direção de veículo automotor, tipificada no art. 303 do CTB, crime de 
ação pública condicionada à representação, que não fora formalizada no caso con-
creto, o que teria dado ensejo à extinção da punibilidade. Em seguida, a apelação 
interposta pelo Ministério Público fora provida para anular a sentença e determi-
nar o prosseguimento do feito referente ao crime de dirigir sem habilitação, de-
cisão que fora mantida pelo STJ. A Turma consignou que o crime de dirigir sem 
habilitação seria absorvido pelo delito de lesão corporal culposa em direta aplica-
ção do princípio da consunção. Isso porque, de acordo com o CTB, já seria causa 
de aumento de pena para o crime de lesão corporal culposa na direção de veícu-
lo automotor o fato de o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de 
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habilitação. Assim, em decorrência da vedação de “bis in idem”, não se poderia 
admitir que o mesmo fato fosse atribuído ao paciente como crime autônomo e, 
simultaneamente, como causa especial de aumento de pena. Além disso, o crime 
do art. 303 do CTB, imputado ao paciente, seria de ação pública condicionada 
à representação, que, como se inferiria da 132 própria nomenclatura, só poderia 
ser perseguido mediante a representação do ofendido. Diante da ausência de re-
presentação, seria imperativo reconhecer a extinção da punibilidade do crime de 
dirigir sem habilitação. (HC 128921/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 25.8.2015.) 

Por meio do disposto no art. 309 do CTB, pretendeu o legislador punir não ape-
nas o fato de dirigir sem habilitação, mas também a efetivação por parte do agen-
te do perigo de dano, que, no caso, foi produzido pelo agente quando, ao conduzir 
veículo sem estar habilitado, causou lesão corporal culposa em terceiro (art. 303, 
parágrafo único, do CTB). Extinta a punibilidade em face da renúncia expressa 
da vítima ao direito de representar contra o paciente pelo crime de lesão corpo-
ral culposa na direção de veículo, qualificada pela falta de habilitação, configu-
ra-se constrangimento ilegal a continuidade da persecução criminal instaurada 
contra ele pelo crime menos grave de direção inabilitada, absorvido que fora por 
aquele, de maior gravidade. Entendimento assentado pela Primeira Turma no 
HC 80.041, rel. min. Octavio Gallotti. (STF. HC 80.422 Rel. Min. Ilmar Galvão, 
j. 28-11-2000, 1ª T, DJ de 2-3-2001)

Crimes de Trânsito: Trafegar na contramão próximos aos  locais 
previstos no artigo 311, por si só, não caracteriza o crime
O ato de trafegar na contramão não está compreendido pela norma do art. 311 
da Lei 9.503/1997 — CTB. (STF. HC 86.538, rel. min. Marco Aurélio, j. 25-10-
2005, 1ª T, DJ de 16-12-2005.)

Crimes de Trânsito: inconstitucionalidade do crime  previsto no 
art.305 do CTB (fuga do local do acidente)
Incidente de inconstitucionalidade (CF, art. 97; CPC, arts. 480 a 482). Código de 
Trânsito Brasileiro, art. 305 - fuga à responsabilidade penal e civil. Tipo penal que 
viola o art. 5.º, LXIII - garantia de não autoincriminação. Extensão da garantia 
a qualquer pessoa, e não exclusivamente ao preso e ao acusado, segundo orien-
tação do STF. Imposição do tipo penal que acarreta a autoincriminação, preven-
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do sanção restritiva da liberdade, inclusive para a responsabilidade civil. Incons-
titucionalidade reconhecida. Incidente acolhido. É inconstitucional por violar o 
art. 5.º, LXIII, da Constituição Federal, o tipo penal previsto no art. 305 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro. (TJ/SP. Órgão Especial, Arguição de Inconstituciona-
lidade 990.10.159020-4, rel. designado des. Boris Kauffmann, 14.07.2010, m. v.).

“Trata-se do delito de fuga à responsabilidade, que, em nosso entendimento, é in-
constitucional. Contraria, frontalmente, o princípio de que ninguém é obrigado 
a produzir prova contra si mesmo – nemo tenetur se detegere (...). Inexiste razão 
plausível para obrigar alguém a autoacusar, permanecendo no lugar do crime, 
para sofrer as consequências penais e civis do que provocou. Qualquer agente cri-
minoso pode fugir à responsabilidade, exceto o autor de delito de trânsito. Logo, 
cremos inaplicável o art. 305 da Lei 9.503/97.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis 
penais e processeuais penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: RT, 2010, p.1250).

Crimes Ambientais: Aplicável excepcionalmente o  princípio 
da insignificância no crime de pesca em quantidade  superior 
a  permitida ou utilização de formas não permitidas, à luz das 
 circunstâncias do caso
Crime ambiental. Pescador flagrado com doze camarões e rede de pesca, em de-
sacordo com a Portaria 84/2002 do Ibama. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei 
9.605/1998. Rei furtivae de valor insignificante. Periculosidade não considerável 
do agente. Crime de bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da insigni-
ficância. Atipicidade reconhecida. (...) Verificada a objetiva insignificância jurí-
dica do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve o réu, em recur-
so ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do comportamento. (STF. HC 
112.563, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 21-8-2012, 2ª T, DJE de 10-12-2012.)

Informativo nº 602 do STJ: A controvérsia gira em torno da aplicação do princí-
pio da insignificância à conduta de pescador que, ao retirar espécime do rio, não 
concretiza a pesca, pois realiza a devolução do peixe ainda vivo ao seu habitat. 
Sobre o tema, é cediço que a atipicidade material, no plano do princípio da in-
significância, pressupõe a concomitância de mínima ofensividade da conduta, o 
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da 
lesão jurídica provocada. Ademais, é entendimento desta Corte que somente ha-
verá lesão ambiental irrelevante no sentido penal quando a avaliação dos índices 
de desvalor da ação e do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da 



Teses Criminais para o Ministério Público

434

conduta praticada contra o bem ambiental tutelado, isto porque não se deve consi-
derar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas deve-
-se levar em conta o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no 
planeta. Nesse sentido: HC 242.132-PR, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Mou-
ra, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014. 
Desse modo, tem-se que a devolução do peixe vivo ao rio demonstra a mínima 
ofensividade ao meio ambiente, circunstância registrada no "Relatório de Fiscali-
zação firmado pelo ICMBio [em que] foi informado que a gravidade do dano foi 
leve, além do crime não ter sido cometido atingindo espécies ameaçadas". Outros-
sim, os instrumentos utilizados – vara de molinete com carretilha, linhas e isopor 
–, são de uso permitido e não configuram profissionalismo, contrariamente, de-
monstram o amadorismo do denunciado. Assim sendo, na ausência de lesivida-
de ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora (art. 34, caput, da Lei n. 
9.605/1998), verifica-se a atipicidade da conduta. REsp 1.409.051-SC, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, v.u., j. 20/4/2017, DJe 28/4/2017. 

Crime eleitoral: não configuração de crime contra a honra no 
caso de críticas incisivas em meio a debate
Qualificação teórica como delitos eleitorais. Arts. 325 e 326 do Código Eleitoral. 
Atipicidade dos fatos. (...) Não se tipifica crime eleitoral contra a honra, quando 
expressões tidas por ofensivas se situam nos limites das críticas toleráveis no jogo 
político e ocorrem entre candidatos durante debate caloroso pela televisão. (STF. 
Inq 2.431, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 21-6-2007, P, DJE de 24-8-2007)

Crimes Eleitorais: desobediência a ordem geral e abstrata não 
configura crime
Informativo 781 do STF: 2ª Turma. Para configuração do crime de desobediência 
eleitoral, previsto no art. 347 do Código Eleitoral (“Recusar alguém cumprimen-
to ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor 
embaraços à sua execução”) é necessária a demonstração da ciência do agente 
em relação à ordem tida por descumprida, e que esta seja emitida de forma dire-
ta e individualizada. Com base nesse entendimento, a Segunda Turma resolveu 
questão de ordem suscitada pelo Ministro Teori Zavascki (relator) e absolveu su-
mariamente acusado da prática do referido delito, aplicado o quanto disposto no 
art. 397, III, do CPP (“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 
parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 
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verificar: ... III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime”). A Tur-
ma afirmou que a ordem supostamente descumprida na hipótese — a não reali-
zação de carreatas ou passeatas eleitorais em determinado local — não teria sido 
dirigida especificamente ao ora acusado, mas a todos os candidatos, partidos, co-
ligações e cidadãos, mediante encaminhamento de ofício-circular pelo juiz eleito-
ral. Entretanto, para configuração do crime de desobediência eleitoral seria neces-
sário que a ordem tida por descumprida fosse direta e individualizada ao agente, 
o que, como visto, não teria ocorrido, tendo em conta o caráter geral e abstrato 
da referida orientação da Justiça Eleitoral. Por outro lado, não haveria nos autos 
elementos mínimos e suficientes a indicar que o acusado tivesse ciência do ofício-
-circular elaborado pelo juiz eleitoral e que o teria deliberadamente descumprido. 
Nesse contexto, verificar-se-ia a ausência do elemento subjetivo do tipo, no caso, 
o dolo. (AP 904/RO, rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.4.2015.) 

Estatuto do Desarmamento: atipicidade da conduta de se a arma 
de fogo for ineficaz
Informativo nº 570 do STJ: Demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da 
arma de fogo e das munições apreendidas, deve ser reconhecida a atipicidade da 
conduta do agente que detinha a posse do referido artefato e das aludidas mu-
nições de uso proibido, sem autorização e em desacordo com a determinação le-
gal/regulamentar. Inicialmente, convém destacar que a Terceira Seção do STJ pa-
cificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de 
arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante 
a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo e, assim, desnecessária a realiza-
ção de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da 
munição apreendida (EREsp 1.005.300-RS, DJe 19/12/2013). Contudo, se tiver 
sido realizado laudo técnico na arma de fogo e este tiver apontado a total inefi-
cácia do artefato, descartando, por completo, a sua potencialidade lesiva e, ain-
da, consignado que as munições apreendidas estavam percutidas e deflagradas, 
a aplicação da jurisprudência supramencionada deve ser afastada. Isso porque, 
nos termos do que foi proferido no AgRg no HC 149.191-RS (Sexta Turma, DJe 
17/5/2010), arma, para ser arma, há de ser eficaz; caso contrário, de arma não 
se cuida. Em outras palavras, uma arma desmuniciada em conjunto com muni-
ção torna-se apta a realizar disparos; entretanto, uma arma ineficaz, danificada, 
quebrada, em contato com munição, não poderá produzir disparos, não passando, 
portanto, de um mero pedaço de metal. Registre-se que a particularidade da ine-
ficácia da arma (e das munições) não se confunde, à toda evidência, com o caso 
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de arma sem munição. A par disso, verifica-se que, à luz do Direito Penal do fato 
e da culpa, iluminado pelo princípio da ofensividade, não há afetação do bem ju-
rídico denominado incolumidade pública que, segundo a doutrina, compreende 
o complexo de bens e interesses relativos à vida, à integridade corpórea e à saúde 
de todos e de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade. Nessa ordem de 
ideias, a Quinta Turma do STJ (AgRg no AREsp 397.473-DF, DJe 25/08/2014), 
ao enfrentar situação fática similar – porte de arma de fogo periciada e totalmen-
te ineficiente – asseverou que o objeto apreendido não se enquadrava no concei-
to técnico de arma de fogo, razão pela qual considerou descaracterizado o crime 
de porte ilegal de arma de fogo. De modo semelhante, embora pacífico que a in-
cidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo no delito de rou-
bo dispensa a sua apreensão e perícia, as Turmas de Direito Penal do STJ conso-
lidaram entendimento no sentido de que, caso atestada a ineficácia e inaptidão 
da arma, torna-se incabível a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, 
I, do CP. Desse modo, conclui-se que arma de fogo pressupõe artefato destinado 
e capaz de ferir ou matar, de maneira que deve ser reconhecida a atipicidade da 
conduta de possuir munições deflagradas e percutidas, bem como arma de fogo 
inapta a disparar, ante a ausência de potencialidade lesiva, tratando-se de crime 
impossível pela ineficácia absoluta do meio. (REsp 1.451.397-MG, Rel. Min. Ma-
ria Thereza de Assis Moura, j. 15/9/2015, DJe 1º/10/2015).

Estatuto do Desarmamento: munição utilizada como pingente 
não é fato típico
Informativo 826 do STF: 2ª Turma. É atípica a conduta daquele que porta, na 
forma de pingente, munição desacompanhada de arma. Com base nessa orienta-
ção, a Segunda Turma concedeu a ordem em “habeas corpus” para restabelecer a 
decisão de tribunal local que absolvera o paciente. Na espécie, o paciente porta-
va — como pingente — munição de uso proibido sem autorização e em desacor-
do com determinação legal ou regulamentar (Lei 10.826/20013, art. 16, “caput”). 
Condenado em primeira instância à pena de três anos de reclusão, substituída 
por duas penas restritivas de direitos, fora absolvido pelo tribunal local. Segundo 
a Corte estadual, a conduta imputada ao 14 sentenciado não representava qual-
quer perigo de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 16, 
“caput”, da Lei 10.826/2003. A condenação fora restabelecida pelo STJ para afas-
tar a atipicidade da conduta, objeto do presente “habeas”. A Turma apontou que, 
no caso concreto, o comportamento do paciente não oferecera perigo, abstrato ou 
concreto. (HC 133984, Rel. Min. Cármen Lúcia, 17.5.2016.)  
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Estatuto do Desarmamento: atipicidade da conduta de posse 
 ilegal de arma de fogo de uso permitido com registro vencido
Informativo nº 572 do STJ: Manter sob guarda, no interior de sua residência, arma 
de fogo de uso permitido com registro vencido não configura o crime do art. 12 da 
Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O art. 12 do Estatuto do Desar-
mamento afirma que é objetivamente típico possuir ou manter sob guarda arma 
de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamen-
tar, no interior de residência. Entretanto, relativamente ao elemento subjetivo, não 
há dolo do agente que procede ao registro e, depois de expirado prazo, é apanha-
do com a arma nessa circunstância. Trata-se de uma irregularidade administra-
tiva; do contrário, todos aqueles que porventura tiverem deixado expirar prazo 
semelhante terão necessariamente de responder pelo crime, o que é absolutamen-
te desproporcional. Avulta aqui o caráter subsidiário e de ultima ratio do direito 
penal. Na hipótese, além de se afastar da teleologia do objeto jurídico protegido, 
a saber, a administração e, reflexamente, a segurança e a paz pública (crime de 
perigo abstrato), banaliza-se a criminalização de uma conduta em que o agen-
te já fez o mais importante, que é apor seu nome em um registro de armamento, 
possibilitando o controle de sua circulação. Precedente citado: (HC 294.078-SP, 
Quinta Turma, DJe 4/9/2014. APn 686-AP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
j. 21/10/2015, DJe 29/10/2015).

Exercício ilegal de medicina: atipicidade penal do exercício da 
acupuntura
Informativo nº 578 do STJ: O exercício da acupuntura não configura o delito pre-
visto no art. 282 do CP (exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farma-
cêutica). (STJ. RHC 66.641-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3/3/2016, 
DJe 10/3/2016)

Crime contra a relação de consumo: necessidade de perícia para 
demonstrar que a mercadoria está imprópria para o consumo 
(artigo 7º, IX, da Lei 8.137/1990)
Habeas corpus. Crime contra as relações de consumo. Fabricação e depósito de pro-
duto em condições impróprias para consumo. Inciso IX do art. 7º da Lei 8.137/1990, 
c/c o inciso II do § 6º do art. 18 da Lei 8.078/1990. Configuração do delito. Crime 



Teses Criminais para o Ministério Público

438

formal. Prescindibilidade da comprovação da efetiva nocividade do produto. Re-
ajustamento de voto. Necessidade de demonstração inequívoca da improprieda-
de do produto para o uso. Independência das instâncias penal e administrativa. 
Ônus da prova do titular da ação penal. Ordem concedida. Agentes que fabricam 
e mantêm em depósito, para venda, produtos em desconformidade com as normas 
regulamentares de fabricação e distribuição. Imputação do crime do inciso IX do 
art. 7º da Lei 8.137/1990. Norma penal em branco, a ter seu conteúdo preenchi-
do pela norma do inciso II do § 6º do art. 18 da Lei 8.078/1990. São impróprios 
para consumo os produtos fabricados em desacordo com as normas regulamen-
tares de fabricação, distribuição ou apresentação. A criminalização da conduta, 
todavia, está a exigir do titular da ação penal a comprovação da impropriedade 
do produto para uso. Pelo que imprescindível, no caso, a realização de exame pe-
ricial para aferir a nocividade dos produtos apreendidos. (STF. HC 90.779, Rel. 
Min. Ayres Britto, j. 17-6-2008, 1ª T, DJE de 24-10-2008.)

Informativo nº 560 do STJ: Para caracterizar o delito previsto no art. 7º, IX, da 
Lei 8.137/1990 (crime contra relação de consumo), é imprescindível a realização 
de perícia a fim de atestar se as mercadorias apreendidas estão em condições im-
próprias para o consumo, não sendo suficiente, para a comprovação da materia-
lidade delitiva, auto de infração informando a inexistência de registro do Servi-
ço de Inspeção Estadual (SIE) nas mercadorias expostas à venda (art. 18, § 6º, 
II, do CDC, c/c decreto estadual que conceitua os requisitos da propriedade ao 
consumo de alimentos e bebidas para fins de comercialização). O art. 7º, IX, da 
Lei 8.137/1990 tipifica como crime contra as relações de consumo a conduta de 
“vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, 
entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”. 
Da leitura do dispositivo legal em comento, percebe-se que se trata de delito que 
deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia 
para a sua comprovação, nos termos do art. 158 do CPP (“Quando a infração 
deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, 
não podendo supri-lo a confissão do acusado”). No mesmo sentido é a doutrina e 
a jurisprudência predominante do STJ (AgRg no AREsp 333.459-SC, Quinta Tur-
ma, DJe 4/11/2013; e AgRg no REsp 1.175.679-RS, Sexta Turma, DJe 28/3/2012), 
sendo, inclusive, idêntica a orientação do STF (HC 90.779, Primeira Turma, DJe 
24/10/2008). Ademais, não se pode olvidar que o art. 18, § 6º, do CDC, que pre-
vê hipóteses em que matérias-primas e mercadorias são consideradas impróprias 
ao consumo, também se remete a outros diplomas normativos, principalmente na 
parte final do seu inciso II, ao estabelecer que são impróprios ao consumo a ma-
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téria-prima ou mercadoria fabricados, distribuídos ou apresentados em desacor-
do com as normas regulamentares. Perceba-se que o exercício de subsunção do 
fato à norma penal, na hipótese, transcende a própria legislação federal que re-
gulamenta a matéria, circunstância que, por si só, já torna impreciso os contor-
nos da figura típica prevista no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990, em ofensa ao prin-
cípio da estrita legalidade que vige no ordenamento jurídico pátrio, nos termos 
do art. 5º, XXXIX, da CF e do art. 1º do CP. Além disso, não se pode dar relevân-
cia penal a decreto apto a produzir efeitos apenas no âmbito da referida unidade 
da federação, em flagrante ofensa à competência privativa da União para legis-
lar sobre Direito Penal, prevista no art. 22, I, da CF. Desta forma, ainda que seja 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a produção 
legislativa sobre consumo (art. 24, V, da CF), é certo que eventual pretensão pe-
nal condenatória somente pode estar fundamentada em legislação emanada da 
União. Portanto, uma persecução criminal condizente com os princípios e objeti-
vos de um Estado Democrático de Direito deve ser acompanhada de comprova-
ção idônea da materialidade delitiva, conforme preceitua o art. 158 do CPP, não 
sendo admissível a presunção de impropriedade ao consumo de produtos expostos 
à venda com base exclusivamente no conteúdo de normas locais. (RHC 49.752-
SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 14/4/2015, DJe 22/4/2015).

Informativo nº 533 do STJ: Para a demonstração da materialidade do crime pre-
visto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990, é imprescindível a realização de perícia 
para atestar se as mercadorias apreendidas estavam em condições impróprias para 
o consumo. (Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.175.679-RS, Sexta Tur-
ma, DJe 28/3/2012; e HC 132.257-SP, Quinta Turma, DJe 8/9/2011. Precedente 
citado do STF: HC 90.779-PR, Primeira Turma, DJe 23/10/2008. AgRg no Resp 
1.111.736-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/12/2013).

Associação criminosa: a mera menção ao nome de pessoa por 
outras em conversa telefônica interceptada não é suficiente para 
oferecimento de denúncia 
A sobrevinda de acórdão condenatório julgando procedente a denúncia cuja inép-
cia é questionada no habeas corpus não afasta o interesse de exame do writ, sen-
do plenamente possível o reconhecimento da inviabilidade da inicial acusatória 
e o trancamento da respectiva ação penal, mesmo considerando-se a posterior 
confirmação levada a efeito pelo STJ no exame de recurso especial. Não se pode 
ter como sugestivo do crime de quadrilha a mera menção ao nome do impetran-
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te por outros acusados, segundo captada em interceptações telefônicas, sem qual-
quer base concreta que demonstre, minimamente, a eventual prática delitiva. De-
núncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não 
se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito. Não é difícil perce-
ber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Daí 
a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o poder de inicia-
tiva nas ações penais e daqueles que podem decidir sobre o seu curso. (STF. HC 
89.310, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 31-3-2009, 2ª T, DJE de 13-11-2009.)

Lei de Drogas: Associação para o tráfico de drogas exige 
 demonstração de estabilidade, diferindo-se de união ocasional 
e episódica
O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Por-
tanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demons-
tração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficien-
te a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, 
que é um delito contra a paz pública — capaz de expor a risco o bem jurídico tu-
telado —, em um concurso de agentes. (STF. HC 124.164, Rel. Min.. Teori Za-
vascki, j. 11-11-2014, 2ª T, DJE de 24-11-2014.)

Lei de Drogas: Absorção do crime de posse de maquinário 
pelo crime de tráfico de drogas quando os instrumentos forem 
 inerentes à traficância
Informativo 791 do STF: 2ª Turma. A Segunda Turma conheceu parcialmente e, 
nessa extensão, concedeu, em parte, a ordem em “habeas corpus”, para restabe-
lecer a sentença imposta ao paciente pelo juízo singular, com o decotamento da 
confissão espontânea fixado em 2º grau. Na espécie, ele fora condenado pela prá-
tica de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, artigos 33 
e 35). O tribunal local, ao apreciar as apelações da acusação e da defesa, reduzi-
ra a pena referente ao tráfico, mas condenara o réu com relação aos delitos dos 
artigos 33, § 1º, I; e 34 da Lei 11.343/2006. No “habeas”, sustentava-se a exis-
tência de irregularidades quanto às transcrições de escutas telefônicas colhidas 
em investigação; a ilegalidade quanto à pena-base; a ocorrência do princípio da 
consunção, considerados os delitos de tráfico e dos artigos 33, § 1º, I; e 34 da Lei 
11.343/2006; a inexistência do crime de associação para o tráfico; a ilegalidade 
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quanto à incidência da agravante do art. 62, I, do CP; e a ocorrência de tráfico 
privilegiado. A Turma assinalou não haver nulidade quanto às transcrições de in-
terceptações telefônicas, que teriam sido devidamente disponibilizadas, sem que a 
defesa, entretanto, houvesse solicitado a transcrição total ou parcial ao longo da 
instrução. Ademais, entendeu que, dadas as circunstâncias do caso concreto, se-
ria possível a aplicação do princípio da consunção, que se consubstanciaria pela 
absorção dos delitos tipificados nos artigos 33, § 1º, I, e 34 da Lei 11.343/2006, 
pelo delito previsto no art. 33, “caput”, do mesmo diploma legal. Ambos os pre-
ceitos buscariam proteger a saúde pública e tipificariam condutas que — no mes-
mo contexto fático, evidenciassem o intento de traficância do agente e a utiliza-
ção dos aparelhos e insumos para essa mesma finalidade — poderiam ser consi-
deradas meros atos preparatórios do delito de tráfico previsto no art. 33, “caput”, 
da Lei 11.343/2006. Quanto às demais alegações, não haveria vícios aptos a re-
dimensionar a pena-base fixada, bem assim estaria demonstrada a existência de 
associação para o tráfico. Além disso, a suposta ocorrência de tráfico privilegia-
do não poderia ser analisada, por demandar análise fático-probatória. Por fim, 
a questão relativa à incidência do art. 62, I, do CP, não teria sido aventada pe-
rante o STJ, e sua análise implicaria supressão de instância. (HC 109708/SP, Rel. 
Min. Teori Zavascki, 23.6.2015.)

Informativo 531 do STJ: Quinta Turma. DIREITO PENAL. ABSORÇÃO DO 
CRIME DE POSSE DE MAQUINÁRIO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DRO-
GAS. Responderá apenas pelo crime de tráfico de drogas – e não pelo menciona-
do crime em concurso com o de posse de objetos e maquinário para a fabricação 
de drogas, previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006 – o agente que, além de prepa-
rar para venda certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência, mantiver, 
no mesmo local, uma balança de precisão e um alicate de unha utilizados na pre-
paração das substâncias. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a saúde 
pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida, ou seja, tipifi-
ca-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a 
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito ca-
pitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência 
de contextos autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado 
de forma distinta. Na situação em análise, não há autonomia necessária a emba-
sar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de “bis in 
idem”. Com efeito, é salutar aferir quais objetos se mostram aptos a preencher a 
tipicidade penal do tipo do art. 34, o qual visa coibir a produção de drogas. Deve 
ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destina-
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dos à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de 
a posse de uma tampa de caneta – utilizada como medidor –, atrair a incidência 
do tipo penal em exame. Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são 
aptos a vulnerar o tipo penal em tela. Na situação em análise, além de a conduta 
não se mostrar autônoma, verifica-se que a posse de uma balança de precisão e 
de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos 
termos do que descreve o art. 34, pois os referidos instrumentos integram a práti-
ca do delito de tráfico, não se prestando à configuração do crime de posse de ma-
quinário. REsp 1.196.334-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/9/2013.

Lei de Drogas: impossibilidade de imputação conjunta de  tráfico 
praticado com menor de idade (art.33, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 
11.343/2006) e corrupção de menores 
Informativo nº 595 do STJ: debate consistiu no enquadramento da conduta de 
adulto que pratica tráfico em concurso eventual com criança ou adolescente. Para 
configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), basta a participação de menor de 18 anos no cometimento do 
delito, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, o crime é formal e, por isso, 
independe da prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500/STJ). Por sua 
vez, para incidir a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, faz-se necessário 
que, ao praticar os delitos previstos nos arts. 33 a 37, o réu envolva ou vise atin-
gir criança, adolescente ou quem tenha capacidade de entendimento e determi-
nação diminuída. Não se compartilha do entendimento no sentido de que, se a 
criança ou adolescente já estiverem corrompidos, não há falar em corrupção de 
menores e de que responde o agente apenas pelo crime de tráfico majorado, pois, 
de acordo com o entendimento do STJ, é irrelevante a prova da efetiva corrup-
ção do menor para que o acusado seja condenado pelo crime do ECA. A solução 
deve ser encontrada no princípio da especialidade. Assim, se a hipótese versar so-
bre concurso de agentes envolvendo menor de dezoito anos com a prática de qual-
quer dos crimes tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, afigura-se juridi-
camente correta a imputação do delito em questão, com a causa de aumento do 
art. 40, VI. Para os demais casos, aplica-se o art. 244-B, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, conforme entendimento doutrinário. REsp 1.622.781-MT, Rel. 
Min. Sebastião Reis Júnior, v.u., j. 22/11/2016, DJe 12/12/2016.
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38 - Hipóteses de não ocorrência de crime 
 contra a honra e de rejeição de queixa-crime

Calúnia exige imputação de fato falso e determinado
O crime de calúnia exige, para sua configuração, imputação de fato falso e deter-
minado. Mera alusão ao nomen iuris do crime em ofensas pessoais não configura o 
crime de calúnia se não há imputação de fato circunscrito numa situação específi-
ca. (STF. Inq 3.659, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4-11-2014, 1ª T, DJE de 2-12-2014.)

A tipicidade própria à calúnia pressupõe a imputação de fato determinado, reve-
lador de prática criminosa, não a caracterizando palavras genéricas, muito em-
bora alcançando a honra do destinatário. Precedentes do STF. Atipicidade do 
fato. (STF. AP 428, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12-6-2008, P, DJE de 28-8-2009.)

Necessidade de inclusão de todos os autores conhecidos quando 
da apresentação da queixa-crime
“... a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, 
e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. A ação penal deve ser um 
instrumento de justiça, e não simples vingança. Se o fato foi cometudo por vá-
rias pessoas, todas elas devem, assim, por ele responder. Não poderá a vítima, por 
exemplo, escolher a quem processar, devendo a sua ação penal ser dirigida a todos 
os autores da infração penal.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte 
Geral, 1º v., 12ª ed., Niterói: Impetus, 2010, p.662).

“... para a inclusão de coautor ou partícipe, deve-se ter muito cuidado com a in-
cidência do princípio da indivisibilidade (art.48). Se havia elementos indicando 
a presença de coautores ou partícipes e ele não foram incluídos na queixa, não 
há que se falar em aditamento, mas sim em extinção da punibilidade para todos, 
diante da renúncia tácita (art.49).” (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual 
Penal. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 423.)

Necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de 
 descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra 
a honra
A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que, implícito no tipo penal, reve-
la-se essencial à configuração jurídica dos crimes contra a honra. A jurisprudên-
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cia dos tribunais tem ressaltado que a necessidade de narrar ou de criticar atua 
como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a 
honra, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva decorre do re-
gular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste (direito de petição) e de 
cuja prática não transparece o pravus animus, que constitui elemento essencial à 
positivação dos delitos de calúnia, difamação e/ou injúria. (STF. HC 72.062, Rel. 
Min. Celso de Mello, j. 14-11-1995, 1ª T, DJ de 21-11-1997.)

Matérias jornalísticas em tom de crítica, mesmo que cáustica, 
exclui o elemento subjetivo do crime
A crítica jornalística, (...), traduz direito impregnado de qualificação consti-
tucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de inte-
resse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito 
de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as 
pessoas públicas. (...) É importante acentuar, bem por isso, que não carac-
terizará hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalís-
tica cujo conteúdo divulgar observações em caráter mordaz ou irônico ou, 
então, veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, 
ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a 
condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamen-
tal; pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadei-
ra excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Com efei-
to, a exposição de fatos e a veiculação de conceitos, utilizadas como elemen-
tos materializadores da prática concreta do direito de crítica, descaracteri-
zam o animus injuriandi vel diffamandi, legitimando, assim, em plenitude, 
o exercício dessa particular expressão da liberdade de imprensa. (STF. AI 
505.595, Rel. Min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 11-11-2009, DJE 
de 23-11-2009.)

Veiculação de fatos formalizados em representação não  constitui 
crime contra a honra
Difamação. (...) Simples veiculação de fatos, objeto de representação, regularmente 
formalizada perante a Corregedoria-Geral da Justiça, contra juíza de direito não 
constitui crime contra a honra. Direito de informar garantido pela CF (art. 220). 
(STF. HC 85.629, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 6-9-2005, 2ª T, DJ de 23-9-2005.)
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Atípica a conduta de simples crítica à atuação de agente público
A tipicidade do crime contra a honra que é a difamação há de ser definida a par-
tir do contexto em que veiculadas as expressões, cabendo afastá-la quando se tem 
simples crítica à atuação de agente público, revelando-a fora das balizas próprias. 
(STF. Inq 2.154, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17-12-2004, P, DJ de 1º-4-2005.)

Indispensável referência do fato criminoso no mandato 
Crime contra a honra. Queixa-crime. Instrumento de mandato judicial que não 
preenche os requisitos do art. 44 do CPP. Omissão sobre a necessária referência 
individualizadora do fato criminoso. Impossibilidade de regularização. Consu-
mação do prazo decadencial (CPP, art. 38). Reconhecimento da extinção da pu-
nibilidade do ora recorrente e consequente trancamento da ação penal. (STF. 
RHC 105.920, Rel. Min. Celso de Mello, j. 8-5-2012, 2ª T, DJE de 30-10-2014.)

Falta justa causa à queixa crime se ofertada desacompanhada de 
documentos hábeis a demonstrar, ao menos indiciariamente, a 
autoria e a materialidade do crime
Informativo nº 577: Deve ser rejeitada a queixa-crime que, oferecida antes de 
qualquer procedimento prévio, impute a prática de infração de menor potencial 
ofensivo com base apenas na versão do autor e na indicação de rol de testemu-
nhas, desacompanhada de Termo Circunstanciado ou de qualquer outro docu-
mento hábil a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a autoria e a materia-
lidade do crime. (STJ. RHC 61.822-DF, Rel. Min. Felix Fischer, j.17/12/2015, 
DJe 25/2/2016). 

Nos crimes contra a honra deve estar clara intenção de ofender
Informativo nº 547 do STJ: A queixa-crime que impute ao querelado a prática de 
crime contra a honra deve ser rejeitada na hipótese em que o querelante se limite 
a transcrever algumas frases, escritas pelo querelado em sua rede social, segundo 
as quais o querelante seria um litigante habitual do Poder Judiciário (fato notó-
rio, publicado em inúmeros órgãos de imprensa), sem esclarecimentos que pos-
sibilitem uma análise do elemento subjetivo da conduta do querelado consisten-
te no intento positivo e deliberado de lesar a honra do ofendido. A nova sistemá-
tica do processo penal traz os aspectos nos quais o magistrado deve se debruçar 
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na fase de prelibação. O inciso I do art. 395 do CPP, a propósito, dispõe que a de-
núncia ou queixa será rejeitada quando “for manifestamente inepta”. Na situação 
em análise, a queixa-crime não atende ao comando estabelecido pelo art. 41 do 
CPP, segundo o qual a “denúncia ou queixa conterá a exposição do fato crimino-
so, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimen-
tos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessá-
rio, o rol das testemunhas”. Isso porque, embora se exija, para a caracterização 
de crime contra a honra, demonstração do intento positivo e deliberado de lesar 
a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi), não existem, na queixa-cri-
me em apreço, esclarecimentos que possibilitem uma análise do elemento subjeti-
vo da conduta do querelado consistente no intento positivo e deliberado de lesar 
a honra do ofendido. AP 724-DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20/8/2014.

Caso o querelante proponha, na queixa-crime, composição civil 
de danos para parte dos querelados, a peça acusatória deverá ser 
rejeitada em sua integralidade 
Informativo nº 547 do STJ: Caso o querelante proponha, na própria queixa-crime, 
composição civil de danos para parte dos querelados, a peça acusatória deverá 
ser rejeitada em sua integralidade – isto é, em relação a todos os querelados. Isso 
porque a composição pelos danos, sendo aceita e homologada judicialmente, im-
plica a renúncia ao direito de queixa, nos termos do disposto no art. 74, parágra-
fo único, da Lei 9.099/1995, tratando-se a renúncia, expressa ou tácita (art. 104 
do CP), de causa extintiva da punibilidade, sendo irretratável (art. 107, V, CP). 
Por força do princípio da indivisibilidade, a todos se estende a manifestação do 
intento de não processar parte dos envolvidos, de modo que a renúncia beneficia 
a todos eles. (Precedente citado: HC 29.861-SP, Quinta Turma, DJ 25/2/2004. 
AP 724-DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20/8/2014).

Nulidade de queixa-crime por vício de representação:  necessidade 
de procuração outorgada com poderes especiais
Informativo nº 544 do STJ: É nula a queixa-crime oferecida por advogado substa-
belecido com reserva de direitos por procurador que recebera do querelante ape-
nas os poderes da cláusula ad judicia et extra – poderes para o foro em geral –, 
ainda que ao instrumento de substabelecimento tenha sido acrescido, pelo subs-
tabelecente, poderes especiais para a propositura de ação penal privada. De acor-



Teses Criminais para o Ministério Público

447

do com o art. 44 do CPP, a “queixa poderá ser dada por procurador com poderes 
especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a 
menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de dili-
gências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”. Posto isso, cabe 
esclarecer que a procuração é o instrumento pelo qual uma pessoa nomeia outra 
de sua confiança como seu representante (procurador), para agir em seu nome 
em determinada situação. É a procuração que define o conteúdo, os limites e a 
extensão do poder de representação. O substabelecimento, por sua vez, é um ato 
de transferência dos poderes outorgados na procuração inicial para que terceira 
pessoa possa praticar os mesmos atos, ou seja, é o repasse de poderes. Em decor-
rência, ainda que o substabelecimento esteja inserido na cláusula ad judicia, há 
limites objetivos que devem ser observados quando da transferência desses pode-
res. Ou seja, apenas aqueles originariamente outorgados podem ser transferidos. 
Consequentemente, não podem ser ampliados pelo substabelecente, visto que este 
lida com poderes e direitos de terceiros, e não próprios. Destarte, o mandatário 
só pode substabelecer aqueles poderes que lhe foram constituídos pelo outorgan-
te originário, não sendo possível falar em transferência, pelo mencionado instru-
mento, daquilo que não recebeu. Nessa conjuntura, se a procuração firmada pelo 
querelante somente conferir os poderes da cláusula ad judicia et extra, apenas es-
tes podem ser objeto de transferência aos substabelecidos. Assim, deve ser tida por 
inexistente a inclusão, ao substabelecer, de poderes especiais para a propositura 
de ação penal privada, se eles não constavam do mandato originário. Portanto, 
cabe reconhecer a nulidade da queixa-crime, por vício de representação, tendo 
em vista que a procuração outorgada para a sua propositura não atende às exi-
gências do art. 44 do CPP. (RHC 33.790-SP, Rel. originário Min. Maria Thereza 
De Assis Moura, Rel. para Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/6/2014).

Retorsão imediata à injúria anterior do ofendido justifica a 
 incidência de perdão judicial
Informativo 838 do STF: 1ª Turma Em virtude da incidência do perdão judicial 
(CP, art. 107, IX), a Primeira Turma extinguiu ação penal e declarou extinta a 
punibilidade de deputado federal acusado da suposta prática de crime de injúria. 
No caso, o acusado teria publicado em rede social declarações ofensivas à honra 
de governador de estado-membro. A publicação teria sido capturada por “print 
screen” e extraída do perfil pessoal do acusado. A Turma reconheceu a materiali-
dade e autoria delitivas, e afastou a inviolabilidade parlamentar material, tendo 
em vista que as declarações teriam sido proferidas fora do recinto parlamentar e 
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em ambiente virtual. Observou, portanto, não haver liame entre as declarações 
e o exercício do mandato. Reputou configurado o elemento subjetivo, constituí-
do pela vontade livre e consciente de atribuir qualificações negativas ao ofendido. 
11 Por outro lado, entendeu que o comportamento do ofendido traria reflexos à 
punibilidade da conduta. O acusado postara as mensagens ofensivas que teriam 
ensejado a presente ação penal em menos de 24 horas depois de o ofendido pu-
blicar manifestação, também injuriosa, ao deputado. Seriam, assim, mensagens 
imediatamente posteriores às veiculadas pelo ofendido, e expressadas em resposta 
a elas. Ao publicá-las, o acusado citara parte do conteúdo da mensagem postada, 
a comprovar o nexo de pertinência entre as condutas. Dessa maneira, o ofendido 
não só, de forma reprovável, provocara a injúria, como também, em tese, prati-
cara o mesmo delito, o que gerara a retorsão imediata do acusado. Sendo assim, 
estariam configuradas as hipóteses de perdão judicial, nos termos do art. 140, § 
1º, do CP (“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. § 1º - O juiz pode deixar de apli-
car a pena: I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a 
injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria”). Logo, 
não haveria razão moral para o Estado punir quem injuriou a pessoa que provo-
cou. (AP 926/AC, rel. Min. Rosa Weber, j. 6.9.2016.) 

Nos casos de crimes contra a honra por meio de ampla  divulgação 
na internet (redes sociais) quando há propagação da ofensa 
por outras pessoas o não oferecimento de queixa contra todos 
 conhecidos implica extinção da punibilidade
Informativo 813 do STF: 1ª Turma. Não oferecida a queixa-crime contra todos 
os supostos autores ou partícipes da prática delituosa, há afronta ao princípio da 
indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia tácita ao direito de querela, 
cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamen-
te hajam intervindo no cometimento da infração penal. Com base nesse entendi-
mento, a Primeira Turma rejeitou queixa-crime oferecida em face de senador a 
quem fora imputada a prática dos delitos de calúnia e difamação. Na espécie, o 
parlamentar teria alegadamente imputado ao querelante, mediante ampla divul-
gação (internet), o cometimento de crimes e atos, tudo com a nítida e deliberada 
intenção de ferir a honra deste. A Turma ressaltou que as supostas difamação e 
calúnia teriam sido veiculadas por outros meios além do imputado ao querelado, 
e que a notícia supostamente vexatória fora reencaminhada por outras pessoas. 
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Destacou que a responsabilização penal se daria por todas as pessoas que veicu-
laram a notícia caluniadora e difamatória e que, portanto, fora violado o prin-
cípio da indivisibilidade da ação penal. Ademais, ainda que não houvesse ofen-
sa ao referido postulado, o querelante não trouxera aos autos a cópia da página 
da rede social em que fora veiculada a notícia. (Inq 3526/DF, rel. Min. Roberto 
Barroso, j. 2.2.2016.)
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