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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 324 

PENA – SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS – CONDENAÇÃO 

CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – ARTIGO 15, INCISO III, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

O preceito contido no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, é auto-

aplicável, não exigindo qualquer complementação ou justificativa, 

encontrando seu fundamento no próprio Texto Maior. 

(D.O.E., 30/04/2010, p. 71) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 990.09.022198-4,  da Comarca de 

São Paulo, em  que figura como Apelante R.A.A., vem, perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102, inciso III, 

alínea “a”, da Constituição Federal, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e 

artigo 541 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO para o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

pelos motivos adiante aduzidos: 
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1 - Resumo dos autos 

 

 

 R.A.A. foi condenado, como incurso no artigo 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, às penas de 03 (três) anos e 09 

(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado,  e mais ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, 

determinada, ainda, a suspensão de seus direitos políticos, nos moldes do 

artigo 15,  (r. sentença de fls. 239/247). 

 

 Inconformado, apelou, buscando ver-se absolvido, quer  por 

atipicidade quer por insuficiência probatória. (fls.  257/265) 

  

 Contrariado o reclamo (fls. 267/269), sobreveio o parecer 

ministerial de fls. 273/277, a recomendar o desprovimento.  

 

  



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Os eminentes Desembargadores integrantes da 

Douta Sétima Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça assim decidiram  (fls. 283) 

 

 

“ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO 

UNÂNIME, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA 

REDUZIR AS PENAS A 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, NO 

REGIME SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 

DIÁRIAS DE MULTA, AFASTANDO-SE, ADEMAIS, A SUSPENSÃO 

DOS DIREITOS POLÍTICOS DO ACUSADO.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão.  

 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

FERNANDO MIRANDA (Presidente) e CLÁUDIO CALDEIRA.  

 

São Paulo, 27 de agosto de 2009. 
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SYDNEI DE OLIVEIRA JR 

  RELATOR” 

 

 

 Eis os termos do voto do eminente Relator: (fls. 

284/288) 

 

 

“Voto n°: 8863  

Apelação Criminal n°: 990.09.022198-4 

Comarca: São Paulo 

Apelante: R.A.A. (ou Robson Abreu Acca)  

Apelado: Ministério Público  

 

1. Os presentes autos versam sobre recurso de 

apelação (fls. 256-269) interposto em face de sentença (fls. 

239-247), que, em sede de ação penal pública 

incondicionada, julgou-a procedente, condenando-se o 
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então réu ao cumprimento de pena corporal equivalente a 3 

(três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial 

fechado, bem como à paga de 13 (treze) dias-multa, por 

ilícito porte de arma de fogo com numeração suprimida (cf. 

artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003). 

Insatisfeito com esta diretriz jurisdicional, o acusado apela. 

Numa síntese, aduz com a insuficiência do conjunto 

probante, que reputa inapto a sustentar o édito 

condenatório. Assevera, ainda, que a conduta perpetrada 

era atípica em face da existência de prazo para a voluntária 

devolução do instrumento belicoso. Pretende, com tudo isso, 

a absolvição. De sua vez, o apelado formula resposta à 

insatisfação recursal (fls. 267-269), digladiando/pelo não 

conhecimento do apelo, por não ter o réu se recolhido à 

prisão, ou pela mantença do decisório profligado. Chamada 

à fala, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo 

desprovimento do apelo (fls. 273-277).  

2. Inicialmente, tem-se que o apelo deve ser 

conhecido, porquanto não se pode condicionar o direito do 

réu ao duplo grau de jurisdição ao seu recolhimento à 
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prisão, consoante, aliás, preleciona o E. Superior Tribunal de 

Justiça na Súmula 347: "O conhecimento de recurso de 

apelação do réu independe de sua prisão".  

 

No que toca ao mérito, não adianta fazer as 

palavras sofrerem, pois era mesmo de recair sobre os 

ombros do apelante um juízo de reprovação penal. Neste 

sentido, note-se que o miliciano responsável pela 

abordagem do acusado relatou, em ambas as fases da 

persecução penal (fls. 6 e 71-75), ter encontrado em poder 

deste, junto ao seu corpo, uma arma de fogo que, periciada, 

teve atestada sua potencialidade para efetuar disparos e a 

obliteração de numeração (cf. laudo de fls. 48-50). Tal relato 

fora corroborado pela narrativa, na fase inquisitiva, do outro 

policial participante da diligência (fls. 5).  

 

Neste diapasão, urge observar que os dizeres dos 

policiais não podem ser tidos como imprestáveis. Inexistindo 

qualquer dispositivo que repute, abstratamente, parciais 

seus informes, os depoimentos de tais servidores são 
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elementos de prova em princípio válidos e que, como tais, 

podem ser utilizados para o convencimento judicial. Claro 

que há, sempre, a possibilidade de se comprovar que, no 

caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, isto 

não se observa no conjunto probante em análise, tendo-se 

em conta que nada demonstra que os policiais procurassem 

incriminar falsamente pessoa desconhecida. 

 De outro lado, ainda que não se descure que uma 

testemunha tenha afirmado que o instrumento belicoso fora 

apreendido no interior do automóvel (fls. 66-70) é certo que 

tal relato não encontrou esteio nem mesmo na própria 

narrativa do incriminado, o qual informou que a arma 

apreendida estava em poder de um terceiro indivíduo, menor 

de idade (fls. 55). Assim, diante de tal contradição e do 

consistente conjunto probante em sentido contrário, não se 

pode albergar a escoteira negativa do réu.  

 

Dessa forma, considerando-se que, no caso em 

comento, foi o réu detido em local público, conduzindo 

veículo automotor, quando trazia consigo, em sua cintura, a 
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arma de fogo municiada (cf. auto de exibição e apreensão 

de fls. 13), não pode prosperar a tese da atipicidade, 

porquanto a conduta por ele desempenhada foi a de portar 

instrumento bélico, não de possuí-lo em casa, ou no reduto 

de seu lar, quando lhe seria possível à entrega à autoridade 

ou mesmo a regularização da referida arma.  

 

Acertada quanto ao mérito, a sentença recorrida 

comporta ligeiro reparo na dosimetria penal. E que para os 

fins e efeitos de se reconhecer maus antecedentes (cf. 

artigo 59, caput, do Código Penal), deve-se ter em mira tão-

só as condenações anteriores irrecorríveis não causadoras 

de reincidência, não sendo servível para tal caracterização 

aquelas condenações atingidas pela prescrição da 

pretensão executória, como a constante à fls. 44, sob pena 

de ofender-se o princípio da não-culpabilidade. Neste 

sentido, aliás, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça: "Anterior condenação pela prática de crime 

alcançado pela prescrição da pretensão executória não pode 

ser considerada mau antecedente" (Red., Rei. Ministra Maria 
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Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j . 28.02.2007, DJ. 

11.06.2007, p. 261).  

 

De outra banda, em nome do já referido princípio 

da não culpabilidade, também não se pode considerar as 

imprecisas informações de folhas de antecedentes (fls. 193-

197), ou aquelas dadas pelo incriminado (fls. 16), para 

avaliar sua conduta social. Dessa forma, melhor partir-se do 

mínimo legal, acrescendo-se, em seguida, de 1/6 (um sexto) 

pela recidiva atestada (fls. 46 e 218), resultando, assim, 

numa reprimenda de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão, mantendo-se a multa no patamar de 10 (dez) 

diárias, a rés do mínimo legal, tal como fixada do decisório 

vergastado, em face da vedação da reformatio in pejus.  

O regime de cumprimento da pena corporal deve, 

de outro lado, ser alterado para o semi-aberto. Isto porque, 

sopesando-se os três critérios eleitos pelo legislador para o 

estabelecimento deste aspecto da sanção penal, quais 

sejam, a existência de recidivas, as circunstâncias judiciais e 

a dimensão da pena corporal (cf. artigo 33, §§ 2o e 3o, do 
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Código Penal), nota-se que o incriminado não é favorecido 

apenas pelo primeiro, o que lhe obsta a fixação apenas do 

regime aberto. Contudo, não tem o condão de exasperar a 

repressão para além disso, de sorte que lhe é suficiente o 

início do desconto em regime intermediário. 

 

 Por fim, em um último aspecto comporta correção 

o decisório hostilizado. É que o Magistrado a quo 

determinou, em face da condenação, a suspensão dos 

direitos políticos do ora recorrente, sem qualquer 

fundamentação para tanto (fls. 147). Não se olvida, é bem 

verdade, que a suspensão dos direitos políticos encontra 

esteio em diretriz constitucional (cf. artigo 15, inciso I I I , da 

Constituição Federal). Contudo, a mesma Lei Maior deixou 

expressa, em seu artigo 93, inciso IX, a necessidade de 

motivação de toda decisão judicial, imposição esta que se 

reflete como verdadeira garantia, por externar meio para 

controle da atividade jurisdicional e permitir, com isso, que o 

réu exercite em sua plenitude a garantia da ampla defesa 

(cf, artigo 5o, LV, da Constituição Federal). Bem por isso, e 
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observando, ainda, a gravidade da restrição que se impõe, 

por atingir direito fundamental consagrado não só 

constitucionalmente (cf. Capítulo IV da Lei Maior), mas 

também em tratados internacionais (cf. artigo XXI da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e artigo 23 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos), /prefere-se 

salvaguardar os direitos políticos do réu, afastando-se a 

injustificada suspensão.  

 

3. Com essas considerações, dá-se parcial 

provimento apelação, para reduzir as penas a 3 (três) anos e 

6 (seis) meses de/reclusão, em regime semi-aberto, bem 

como ao pagamento de 10/(dez) diárias de multa, 

afastando-se, ademais, a suspensão dos direitos políticos do 

acusado.” 

 

 

 

 Em virtude dessa decisão – mais especificamente na parte 

em que nega vigência ao preceito contido no artigo 15, inciso III, 
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da Constituição Federal - interpõe-se o presente recurso 

extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea 

“a”, da Carta Magna.  

 

 

2 – Repercussão geral da questão constitucional 

 

 

 O § 3º do art. 102 da Constituição Federal, 

acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de 

dezembro de 2004 e regulamentado pela Lei nº 11.418, de 19 de 

dezembro de 2006, determina que o recorrente demonstre a 

repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 

recurso extraordinário interposto, a fim de que o Col. Supremo 

Tribunal Federal analise a admissão do recurso. 

Conseqüentemente, se o tema tratado no recurso não oferecer 

a repercussão geral, o Tribunal Superior não conhecerá do 

inconformismo.  
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 A apreciação da repercussão geral é exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, como orienta o §2º do art. 543-A do 

CPC. Assim, o Tribunal “a quo”, no seu juízo de admissibilidade, 

não pode rejeitar o recurso extraordinário, com base em 

fundamento na ausência da repercussão geral. 

 Para ser considerada de repercussão geral, nos 

termos do §1º do art. 543-A do Código de Processo Civil, a 

questão argüida deverá ser analisada do ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, 

deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. 

 Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe 

o art. 543-A, §3º, do CPC, quando a decisão atacada for 

contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF. 

 Como se vê, caracteriza-se a repercussão geral 

pela existência de dissídio jurisprudencial entre a Corte “a quo” e 

o Tribunal Superior e, ainda, a existência de um interesse 

econômico, político, social ou jurídico. 
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 Se a questão for nova, ainda não analisada pelo 

Supremo Tribunal Federal, o recorrente deve demonstrar 

sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral 

do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 

 No caso presente, a repercussão geral funda-se no 

disposto no disposto no art. 543-A, §3º, do CPC, ou seja, na 

existência de jurisprudência dominante no Supremo Tribunal 

Federal em sentido contrário ao julgado impugnado. E, com 

efeito, a Corte Suprema decidiu em diversos precedentes,  que o 

artigo 15, inciso III, da Carta Magna, é auto-aplicável, 

independendo, pois, de qualquer norma regulamentadora ou 

mesmo de qualquer outra fundamentação, esta decorrente do 

próprio Texto Maior: 

  

“Recurso extraordinário: prequestionamento e 

embargos de declaração.  A oposição de embargos 

decalratórios visando à soljução de matéria antes 

suscitada basta ao prequestionamento, ainda quando 

o Tribvunal a quo persitos na omissão a respeito. II. Lei 
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penal no tempo: incidência da norma intermediária 

mais favorável.  Dada a garantia constitucional de 

retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é 

consensual na doutrina que prevalece a norma mais 

favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato 

e a da sentença:  o contrário implicaria retroação da 

lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência 

da lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do 

tempo do fato, o princípio da retroatividade in melius já 

determinara.  III.  Suspensão de direitos políticos pela 

condenação  criminal transitada em julgado (CF, art. 

15, III): interpretação radical do preceito dada pelo STF 

(RE 179502), a cuja revisão as circunstâncias do caso 

não animam (condenação por homicídio qualificado a 

pena a ser cumprida em regime inicial fechado). IV. 

Suspensão de direitos políticos pela condenação 

criminal: direito intertemporal.  À incidência da regra 

do art. 15, III, da Constituição, sobre os condenados na 

sua vigência, não cabe opor a circunstância de ser o 

fato criminoso anterior  à promulgação dela a fim de 
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invocar a garantia da irretroatividade da lei penal mais 

severa: cuidando-se de norma originária da 

Constituição, obviamente não lhe são oponíveis as 

limitações materiais que nela se impuseram ao poder 

de reforma constitucional.  Da suspensão dos direitos 

políticos – efeito da condenação criminal transitada 

em julgado – ressalvada a hipótese excepcional do art. 

55, § 2º, da Constituição – resulta por si mesma a perda 

do mandato eletivo ou do cargo do agente político. (RE 

418876/MT, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. 

Julgamento: 30/03/2004, Órgão Julgador: Primeira 

Turma. Publicação: DJ 04-06-2004 – PP-00048) 

  

EMENTA: Agravo que se nega provimento, visto achar 

conforme, o acórdão recorrido, com a orientação do 

Plenário Supremo Tribunal, no sentido da 

automaticidade dos efeitos condenação criminal, em 

face do art. 15, III, da Constituição (RE 179.502, DJ de 8-

9-85). (AI – AgR 185371/RO, Relator: Min. OCTAVIO 
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GALLOTTI, Julgamento: 27/08/1996, Órgão Julgador: 

PRIMEIRA TURMA, Publicação: DJ 30-05.1997, PP-23183). 

 

EMENTA:  - Condição de elegibilidade. Cassação de 

diplima de candidato eleito vereador, porque fora ele 

condenado, com trânsito em julgado, por crime 

eleitoral contra a honra, estando em curso a suspensão 

condicional da pena.  Interpretação do artigo 15, III, da 

Constituição Federal. 

Em face do disposto no artigo 15, III, da Constituição 

Federal, a suspensão dos direitos políticos se dá ainda 

quando, com referência ao condenado por sentença 

criminal transitada em julgado, esteja em curso o 

período da suspensão condicional da pena. 

Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE Nº 

179502-6/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES. Julgamento: 

31/05/1995; TRIBUNAL PLENO. Publicação: D.J. de 

08.09.1995 ) 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

EMENTA: Agravo que se nega provimento, visto achar-

se conforme, o acórdão recorrido, com a orientação 

do Plenário do Supremo Tribunal, no sentido da 

automaticidade dos efeitos da condenação criminal, 

em face do art. 15, III, da Constituição (RE 179.502, DJ 

de -9-85) (AGRAVO REG. EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 185371-9/RONDÔNIA, RELATOR MIN. 

OCTAVIO GALLOTTI, PRIMEIRA TURMA. JULGAMENTO EM 

27/08/1996.  PUBLICADO NO D.J. DE 30.05.1997). 

 

 

3- dA auto-aplicabilidade do artigo 15, inciso iii, da 

CONSTITUição federal 

 

 

 Preceitua o artigo 15, inciso III, da Lei Maior: 

 

 “Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, 

cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 
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I –  

II – 

III – condenação  criminal transitada em julgado, 

enquanto durarem seus efeitos.” 

 

 

 Na verdade, o preceito constitucional acima aludido 

é bastante claro, e sua aplicação independe de 

qualquer normatividade ou mesmo fundamentação 

específica, posto que encontra lastro, exclusivamente, 

no próprio Texto Maior. 

  

 Como bem lembra ALEXANDRE DE MORAES: 

 

 “O art. 15, inciso III, da Constituição Federal é 

autoaplicável, sendo consequência direta e imediata  

da decisão condenatória transitada em julgado, não 

havendo necessidade de manifestação expressa a 

respeito de sua incidência na decisão e prescindindo-
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se de quaisquer finalidades”. (cf. Direito Constitucional, 

24ª Edição, 2009, Atlas, p. 258). 

 

 Na mesma direção, colhe-se a ensinança de PINTO 

FERREIRA:  

 

 “a suspensão dos direitos políticos importa em privação 

temporária do direito de votar e de ser votado.  Ela é 

determinada por decisão judicial, irrecorrível e inimpugnável em 

processo, assegurando-se ampla defesas ao acusado. 

 A incapacidade civil absoluta é definida no art. 5º do 

Código Civil; com sua verificação judicial, com a decretaão de 

interdição do incapaz (CC, arts. 446 e 467) e das normas 

processuais pertinentes, pode docrrer a privação provisória da 

cidadania.  Quanto à condenação criminal transitada em 

julgado, enquanto perdurarem os seus efeitos, tanto doutrina 

como a jurisprudência se fundamentavam  no Código Penal 

(arts. 67 a 70) para a afirmação da possibilidade de eficácia 

imediata e integral das normas constitucionais sobre a matéria.  
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A suspensão decorre da simples imposição da pena principal, e 

o sursis ou livramento condicional não impede a sua incidência. 

 Era este o entendimento tomado por força do art. 144 da 

Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967, que foi 

modificado pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro 

de 1969, na qual o art. 144 teve mudança de numeração, 

passando a ser o art. 149, e se inseria a exigência de lei 

complementar sobre a especificação dos direitos políticos, o 

gozo o exercício, a perda ou suspensão de todos ou de 

quaisquer deles e os casos e as condições de sua reaquisição. 

 Por força deste dispositivo, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que o sursis decorrente de condenação criminal não 

acarretava a suspensão dos direitos políticos, devido ao § 3º do 

art. 149 da Emenda Constitucional n. 1, de 1969 (RTJ, 61:581 E 

82:647; RT 280:396) No mesmo sentido se orientou o Tribunal 

Superior Eleitoral (BE 256:328; BE do TER/SP, 15;11 e 16:11) 

 Esclareceu ainda um dos acórdãos: A suspensão dos 

direitos políticos por meio de condenação criminal prevista na 

norma constitucional  referida (art. 149, § 3º) não é auto-



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

aplicável. Pressupõe processo própiro, ainda não 

regulamentado em lei complementar, como determina o § 3º, 

do mesmo arr. 149”. 

 O texto atual, que é o art. 15, não se refere mais a lei 

complementar, de modo que se tornou auto-aplicável.  Destarte, 

afastando-se a exigência de uma lei integrativa (complementar, 

ordinária), a norma constitucional é evidentemente auto-

aplicável, como em 1946 e 1967 (redação original)” 

(COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1º VOLUME, 1989, 

Ed. Saraiva, PP. 316/317) 

 

 Em consonância com a postura doutrinária citada, a 

orientação – hoje pacífica – vigente no Colendo Supremo 

Tribunal Federal, exposta na Sessão Plenária para julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 179.502-6/São Paulo – ementa já 

transcrita acima – é no sentido da autoaplicabilidade do artigo 

15, inciso III, da Carta Magna. 
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 Vale a pena a transcrição dos seguintes trechos do voto 

vencedor lançado naquele julgamento pelo eminente Ministro 

CELSO DE MELLO: 

 

 “Hoje, contudo, sendo diversa a realidade normativa 

emergente do novo texto constitucional, torna-se inquestionável 

reconhecer-se, ante o que prescreve o art. 15, III, da Carta 

Política promulgada em 1988, que se reveste de auto-

aplicabilidade o conteúdo normativo inscrito no preceito 

constitucional em questão. 

 A condenação penal transitada em julgado implica, desse 

modo, como necessário efeito jurídico decorrente do preceito 

constitucional em referencia, a suspensão temporária de direitos 

políticos, ainda que favorecido o condenado com o benefício 

legal do sursis. 

 … … … 

 Essa privação temporária de direitos políticos deriva da 

regra inscrita no art. 15, III, da Carta Federal, que constitui 

preceito revestido de suficiente densidade normativa, revelando-

se, por isso mesmo, como já precedentemente enfatizado, 
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cláusula dotada de eficacia plena e de aplicabilidade direta, 

integral e imediata”. 

 

 

 O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem seguido a 

mesma orientação: 

 
 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS 
POLÍTICOS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL 
TRANSITADA EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
ART. 15, III. AUTO-APLICABILIDADE. 
 
1 – Não há falar-se em negativa de prestação 
jurisdicional por ausência de manifestação do Tribunal 
quanto a matérias suscitadas em memoriais, na 
medida em que se tratam de peças informais, que não 
integram o recurso de apelação, tampouco fazem 
parte do processo. 
2 – O Supremo Tribunal Federal já pacificou o 
entendimento quanto à auto-aplicabilidade da 
Constituição Federal, art. 15, III. 
3 – Conheço do Habeas Corpus, mas indefiro o pedido. 
(”HABEAS CORPUS” Nº 14.616/MS, Rel. Ministro  EDSON 
VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 13.12.2000 ) 
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 Por tais motivos, não há qualquer ofensa ao artigo 93, 

inciso IX, da Carta Magna, como sugerido no v. acórdão ora 

combatido, pois, dotado de auto-aplicabilidade, o preceito 

contido no artigo 15, inciso III, dispensa qualquer 

complementação, retirando seu fundamento diretamente do 

texto constitucional.  

 

 Muito ao contrário, ao afastar a suspensão dos direitos 

políticos do acusado, o v. aresto negou vigência, de forma 

direta, ao artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, 

afrontando-o. 

 

 

 

  

4 – pedido de reforma 
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 Diante do exposto, requer o Ministério Público do Estado de 

São Paulo a admissão do presente recurso extraordinário por 

esta E. Presidência e a sua remessa ao C. Supremo Tribunal 

Federal, para conhecimento e provimento, cassando-se 

parcialmente o v. acórdão recorrido para restabelecer a 

suspensão dos direitos políticos do condenado, com lastro no 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. 

 

 São Paulo, 27 de outubro de 2009. 

 

 

ANDRÉ LUIZ RIERA NEVES 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  
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Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


