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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-

se que é do Superior Tribunal de Justiça. 

  

Índices 

Ementas –  ordem alfabética  

Ementas –  ordem numérica 

Índice do “CD” 

 

 

 

 Tese 391 

PROVA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PRORROGAÇÕES 

SUCESSIVAS – POSSIBILIDADE. 

São lícitas as sucessivas prorrogações do prazo legal de autorização para 

a interceptação telefônica (artigo 5º, da Lei nº 9.296/96), desde que 

devidamente justificadas. 

(D.O.E.,  p. )       
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da apelação criminal nº 0005760-72.2011.8.26.0024, da Comarca de 

Andradina, em que figuram como apelantes/apelados RENAN DOS 

SANTOS MORAIS, FABRÍCIO LÚCIO DOS SANTOS, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, 

ITACIL DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO DE LIMA DA SILVA, KLEBER 

APARECIDO ATALLA e IVAN PEDROZO FRANCISCO DOS SANTOS e como 

apelada/apelante a JUSTIÇA PÚBLICA, com fundamento no artigo 105, 

inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República e artigos 26 e 

seguintes da Lei nº 8.038/90, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face do v. acórdão da EGRÉGIA 

SEXTA CÂMARA CRIMINAL de fls. 3077/3156, pelos motivos adiante 

deduzidos. 
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1- O RESUMO DOS AUTOS 

RENAN DOS SANTOS MORAIS, FABRÍCIO LÚCIO DOS 

SANTOS, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, ITACIL DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO DE 

LIMA DA SILVA, KLEBER APARECIDO ATALLA e IVAN PEDROZO 

FRANCISCO DOS SANTOS foram processados como incursos nos artigos 

33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 porque no período compreendido 

entre os dias 24 de fevereiro e 08 de junho de 2011, nos municípios de 

Andradina e Castilho, ambos do Estado de São Paulo, associaram-se para o 

tráfico e praticaram, reiteradamente, o tráfico de drogas. 

Finda a instrução processual, viram-se absolvidos em 

relação ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas e, condenados pelo crime 

do artigo 35 da mesma lei: Renan, Fábio José, Itacil, Kleber e Ivan, às 

penas de 05 anos de reclusão, em regime fechado e 1.000 dias-multa;  

Fabrício, reincidente, às penas de 07 anos de reclusão, em regime fechado, 

e 1.200 dias-multa, e, Bruno, às penas de 04 anos de reclusão, em regime 

fechado, e 900 dias-multa (fls. 1735/1834). 

O Ministério Público recorreu pleiteando a condenação 

também pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

Os acusados, por seu turno, também recorreram aduzindo 

ilegalidade nas interceptações telefônicas porque extrapolaram os prazos 

estabelecidos no artigo 5º, da Lei n. 9.296/96 e porque as investigações 
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foram realizadas diretamente pelo Ministério Público. Subsidiariamente, 

pleitearamm a absolvição por insuficiência de provas porque não foi 

realizada perícia de voz que permita comprovar quem são os 

interlocutores das interceptações realizadas. 

Ofertadas as contrarrazões, manifestou-se a Douta 

Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso do Ministério Público 

e pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 3027/3047) 

A douta 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de São Paulo, por votação majoritária, deu provimento aos 

recursos defensivos para absolvê-los quanto ao crime de associação para o 

fim de tráfico sob os seguintes fundamento: a) o Ministério Público não 

tem legitimidade para realizar investigações: b) a interceptação telefônica 

só pode ser prorrogada uma única vez; c) não foi realizada perícia fonética 

nos áudios, nos termos do voto do relator, Des.  MARCO ANTONIO 

MARQUES DA SILVA (fls. 3077/3156), vencido o Des. Revisor, com 

declaração de voto (fls. 3157/3158), bem como, por votação unânime, 

negou provimento ao recurso do Ministério Público por insuficiência de 

provas. 

Transcreve-se a ementa e o voto do Relator: 
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ACÓRDÃO  

 

Vistos relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0005760-

72.2011.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes/apelados RENAN DOS 

SANTOS MORAIS, FABRICIO LUCIO DOS SANTOS, FABIO JOSE DA SILVA, ITACIL DOS SANTOS 

JUNIOR, BRUNO DE LIMA DA SILVA, KLEBER APARECIDO ATALLA e IVAN PEDROZO FRANCISCO 

DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

 

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, negaram provimento ao recurso da 

Justiça Pública, vencido nessa parte o Revisor que fará declaração de voto e por votação 

unânime, deram provimento aos apelos Renan dos Santos Morais, Fabrício Lúcio dos Santos 

Souza, Fábio José da Silva, Itacil dos Santos Júnior, Bruno de Lima da Silva, Kleber Aparecido 

Atalla, Ivan Pedrozo Francisco dos Santos para absolvê-los da imputação de haverem violado o 

artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento deve a participação dos Exmo. Desembargadores JOSÉ RAUL 

GAVIÃO DE ALMEIDA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MARCOS ANTONIO 

CORREA DA SILVA.  

São Paulo, 5 de fevereiro de 2015  

 

Marco Antonio Marques da Silva 

               RELATOR  

    Assinatura Eletrônica 

 

 

Apelação Criminal com Revisão nº 0005760-72.2011.8.26.0024 6ª Câmara Criminal  

Apelantes e Apelados: RENAN DOS SANTOS MORAIS, FABRÍCIO LÚCIO DOS SANTOS SOUZA, 

FÁBIO JOSÉ DA SILVA, ITACIL DOS SANTOS JÚNIOR, BRUNO DE LIMA DA SILVA, KLEBER 

APARECIDO ATALLA, IVAN PEDROZO FRANCISCO DOS SANTOS e a JUSTIÇA PÚBLICA  

Voto nº 20910  

 

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS 

CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA SOMENTE NAS ESCUTAS TELEFÔNICAS 
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AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA 

RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS E ACUSATÓRIO DESPROVIDO.  

 

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS CONJUNTO 

PROBATÓRIO LIMITADO A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COLHIDA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO INADMISSIBILIDADE DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO 

CONSTITUCIONAL RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS E ACUSATÓRIO 

DESPROVIDO.  

 

Renan dos Santos Morais, Fabrício Lúcio dos Santos Souza, Fábio José da 

Silva, Itacil dos Santos Júnior, Bruno de Lima da Silva, Kleber Aparecido Atalla, Ivan Pedrozo 

Francisco dos Santos, qualificados nos autos, foram processados e, ao final, por sentença 

prolatada pelo MM. Juiz de Direito Thiago Henrique Teles Lopes, no processo nº 560/2011, que 

tramitou pela 3ª Vara Judicial da Comarca de Andradina SP, foram condenados por infração ao 

artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e absolvidos em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, 

do mesmo Diploma Legal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Renan, Fábio José, Itacil, Kléber Aparecido e Ivan foram apenados com 05 (cinco) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1000 (mil) dias-multa; Fabrício, 

reincidente, recebeu pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o 

pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa; Bruno teve a reprimenda fixada em 04 

(quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 900 (novecentos) 

dias-multa, bem como foi o único que pôde recorrer em liberdade.  

Inconformada, a Justiça Pública pleiteia a condenação de todos os réus, nos 

exatos termos da denúncia, ou seja, também pelo crime de tráfico de drogas, com a majoração 

das reprimendas.  

Por sua vez, Renan, preliminarmente, argui ilegalidade nas escutas 

telefônicas, as quais extrapolaram o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 5º, da Lei nº 

9.296/96. Também entende ilegal o fato de as investigações terem sido feitas pelo Ministério 

Público. Fábio, em preliminar, entende inepta a denúncia por falta de individualização e 

detalhamento das condutas dos réus. No mérito, em apertada síntese das extensas razões 

apresentadas pelos acusados, todos buscam a absolvição por insuficiência probatória, visto que 

nada de ilícito foi apreendido na posse direta de qualquer um, bem como não há perícia de voz 

que permita comprovar quem são os interlocutores das conversas interceptadas. Argumentam, 

ainda, não haver qualquer prova concreta da participação dos acusados nos crimes, visto que 

os diálogos foram interpretados e não restaram confirmados por apreensões de drogas. Por 
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fim, alegaram serem pessoas de baixa renda, nenhum ostentando padrão de vida incompatível 

com sua realidade social.  

Processados e contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a Procuradoria 

Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial e improvimento dos defensivos.  

É o relatório.  

As preliminares arguidas confundem-se com o mérito e com ele serão 

analisadas.  

Os réus Renan dos Santos Morais, Fabrício Lúcio dos Santos Souza, Fábio 

José da Silva, Itacil dos Santos Júnior, Bruno de Lima da Silva, Kleber Aparecido Atalla, Ivan 

Pedrozo Francisco dos Santos foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos 

nos artigos 33, caput, e 35, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, em continuidade 

delitiva e em concurso material, nos termos dos artigos 69 e 71, do Código Penal, porque, em 

apertada síntese da extensa denúncia com 111 (cento e onze) laudas, no período em que durou 

o monitoramento telefônico judicialmente autorizado, compreendido entre os dias 24 de 

fevereiro a 08 de junho de 2011, nos municípios de Andradina SP e Castilho - SP, em concurso e 

com identidade de propósitos, praticaram reiteradamente o tráfico de drogas, bem como se 

associaram para o narcotráfico.  

Consta que o GAECO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (Núcleo Araçatuba), do Ministério Público SP, montou operação para investigar a 

existência de uma quadrilha especializada no tráfico de drogas atuando na região dos fatos. 

 Por meio do Procedimento Investigatório Criminal nº 04/2011, embasado 

em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, apurou-se a existência de um 

numeroso grupo criminoso atuando na região das cidades de Andradina SP e Castilho SP, 

resultando na prisão temporária de 39 (trinta e nove) envolvidos, gerando outros 05 (cinco) 

processos.  

Dessa forma, com o relatório acerca das interceptações telefônicas, que se 

estenderam por um período de 106 (cento e seis) dias, entre 24/02/2011 e 08/06/2011, e 

presentes os indícios de tráfico e de associação para a prática de tráfico de drogas naquela 

região, a Justiça Pública instaurou o Procedimento Investigatório Criminal nº 17/2011, que deu 

origem a este feito, não qual foram apuradas as condutas ilícitas de 07 (sete) integrantes da 

organização criminosa.  

Pelo que descreve a extensa denúncia com 111 (cento e onze) páginas, das 

quais 88 (oitenta e oito) laudas são transcrições de trechos das interceptações telefônicas, 

embora nada de ilícito tenha sido efetivamente apreendido com os réus, Kleber Aparecido 

Atalla, vulgo “Turquim”, ao lado de Renan dos Santos Morais, teriam posição de liderança no 
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grupo criminoso, e os demais acusados, em apertada síntese, seriam responsáveis pela venda 

direta dos tóxicos aos usuários. 

 Em Juízo, Renan dos Santos Morais, Fabrício Lúcio dos Santos Souza, Fábio 

José da Silva, Itacil dos Santos Júnior, Bruno de Lima da Silva, Kleber Aparecido Atalla, Ivan 

Pedrozo Francisco dos Santos, em síntese, negaram as imputações (fls. 1300/1313).  

Sérgio Barbosa Silva, policial civil, trabalha em Castilho SP e tinha 

conhecimento de que Renan era viciado em drogas e que traficava para sustentar o vício. 

Todavia, nada de concreto trouxe aos autos que pudesse vincular os apelantes com os crimes 

apontados na denúncia (fls. 1314/1315).  

Luís Fernando Boscolo e Alex Sandro Coutinho dos Santos, policiais 

militares, igualmente informaram ter conhecimento de que todos os réus eram traficantes. 

Porém, igualmente nada de concreto trouxeram ao feito que pudesse, efetivamente, vinculá-

los aos delitos a eles imputados (fls. 1316/1318).  

Necessário ressaltar que os depoimentos dos três agentes públicos ouvidos 

nos autos não relataram qualquer apreensão de drogas com os réus deste feito, mas tão 

somente em relação a outros integrantes do grupo criminoso investigado, os quais estão sendo 

processados em outros processos. 

 Eusébio Antonio de Carvalho, Roberto Alexandre dos Santos, Caique 

Balbino de Souza, Rodrigo Souza Santos e Selma Dias Moreira, testemunhas de defesa, 

limitaram-se a abonar os antecedentes dos réus e nada sabiam sobre os fatos que pudesse 

alterar o panorama probatório dos autos (fls. 1319/1323).  

A materialidade está demonstrada somente pelas interceptações 

telefônicas, as quais, diga-se de passagem, se estenderam por 106 (cento e seis) dias, não 

obedecendo ao limite de 15 (quinze) dias, renovável, por uma vez, por igual período, nos 

termos do artigo 5º, da Lei nº 9.296/96.  

A autoria também não restou suficientemente comprovada quanto aos 

crimes apurados nestes autos.  

Tanto que, na própria sentença condenatória, com 99 (noventa e nove) 

laudas, o Magistrado transcreveu trechos de depoimentos colhidos por meio de escutas 

telefônicas ao longo de 70 (setenta) páginas, as quais usou como fundamento de sua decisão 

de mérito (fls. 1735/1834).  

Todavia, além das interceptações telefônicas, nada de concreto há nos 

autos para embasar o decreto condenatório.  

Assim, o conjunto probatório é frágil.  

As centenas de páginas de escutas telefônicas existentes nos autos, 

realizadas pelo Ministério Público, que serviram de base para a r. sentença, não formam um 
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conjunto probatório suficientemente robusto para imputar aos réus a prática dos crimes de 

associação para o narcotráfico (pelo qual todos foram condenados), tampouco pelo tráfico de 

drogas, pretendido pela Justiça Pública.  

Pelo que descreve a denúncia, ao longo de suas 111 (cento e onze) laudas, 

das quais, reitero, 88 (oitenta e oito) laudas são de transcrições de trechos específicos das 

escutas telefônicas, as investiga1ções envolveram dezenas de pessoas, que foram divididas em 

“seis grupos ou células criminosas bem definidas” (fls. 09-D). No curso da apuração dos 

delitos, a Justiça Pública requereu a prisão temporária de 39 (trinta e nove) suspeitos (fls. 

975/1072). Não houve a apreensão de droga ou petrechos relacionados ao tráfico de 

entorpecentes com os réus deste processo, mas em relação aos demais, que deram origem a 

outros feitos, a apreensão de tóxicos também não foi em grande quantidade.  

Segundo a inicial, somente 03 (três) razoáveis porções foram apreendidas: 

259g (duzentos e cinquenta e nove gramas) de cocaína, em 08/03/2011; 598g (quinhentos e 

noventa e oito gramas) de maconha, em 13/04/2011; e 136g (cento e trinta e seis gramas) de 

crack, em 30/06/2011. No total, a denúncia descreve 10 (dez) apreensões de tóxicos, que 

totalizaram 1051g (mil e cinquenta e um gramas) de tóxicos, das quais, 07 (sete) apreensões 

foram de quantidades compatíveis com uso próprio. Considerando que 39 (trinta e nove) 

pessoas e, ao menos, 02 (dois) adolescentes foram investigados, proporcionalmente, a 

quantidade de drogas apreendida é pequena.  

Ademais, não foram apreendidos objetos de grande valor, como carros e 

motocicletas de luxo, imóveis de alto padrão, modernos aparelhos eletrônicos, vultosas 

quantias de dinheiros, em suma, bens materiais indicativos de que o grupo apresentasse 

características de uma grande organização criminosa.  

Além das fotos dos suspeitos e de suas residências e, em alguns casos, de 

seus automóveis (nada indicativo de padrão de vida discrepante da realidade social dos 

envolvidos), não houve campanas ou qualquer outra diligência policial, com resultado mais 

efetivo, a dar suporte às acusações. Nem mesmo foram ouvidas testemunhas que pudessem 

compor o conjunto probatório.  

Todos os réus, em seus interrogatórios, negaram a prática delitiva (fls. 

1300/1313).  

Pelo que transparece dos autos, o grupo vinha sendo investigado, apenas 

pelos integrantes do Ministério Público que, com autorização judicial, passaram a realizar 

escutas telefônicas, resultando nos elementos acostados nestes autos, culminando no 

oferecimento da denúncia.  

Com relação as investigações criminais realizadas pela Justiça Pública, como 

já nos manifestamos, a questão supera os limites fáticos sub judice, requerendo análise sobre 
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as funções institucionais do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sob pena de prestação 

jurisdicional insuficiente ou mesmo inadequada.  

Assim, passo a análise da questão, no âmbito legal e constitucional.  

1- DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E DO CONTROLE DE LEGALIDADE  

Cumpre ressaltar que o procedimento administrativo impugnado no 

presente recurso, criado nos moldes do Inquérito Policial, pretendendo legitimar atos de 

natureza investigatória do Ministério Público do Estado de São Paulo, realizando diligências, 

naturais da Polícia Judiciária, para proporcionar a instauração de eventual Ação Penal, 

pretende encontrar guarida em Atos Normativos do Órgão Ministerial Estadual.  

Portanto, deve ficar claro que os referidos Atos Normativos não têm força 

ou natureza de Lei Complementar, cuja iniciativa deve, necessariamente, ser do Procurador-

Geral de Justiça, em se tratando de procedimentos de ordem administrativa, de competência 

do Ministério Público, no âmbito Estadual (Artigo 94, inciso V, da Constituição do Estado de São 

Paulo), e que não refogem a todo um procedimento legislativo de análise e promulgação. 

 De outro lado, não se pode negar que, a Constituição Federal dotou o 

Ministério Público do poder de requisitar diligências investigatórias e requerer a instauração de 

inquéritos policiais:  

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  

(...)  

VI expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 

informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva  

(...)  

VIII requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 

fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais”.  

Da mesma forma, atribuiu a Carta Magna ao Ministério Público, no mesmo 

artigo 129, a função de promoção de inquérito civil e ação civil pública, mas com fins e 

objetivos delimitados:  

“Art. 129 São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) III promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (grifo nosso).  

Também é função do Ministério Público na realização do controle externo 

da atividade policial:  

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  

(...)  

VII exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada 

no artigo anterior”.  
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Entretanto, tais atribuições constitucionais não são legitimadoras, ou 

mesmo legalizadoras, de um procedimento administrativo criminal, da natureza do ora 

impugnado, sucedâneo de inquérito policial.  

A norma constitucional não contemplou ao órgão ministerial as funções de 

realização e presidência de inquéritos policiais, ainda que instaurados em face de uma 

necessária investigação de autoridade policial, como no caso em espécie.  

Seu papel de defensor da ordem pública jurídico-social, não afasta a 

existência de limites, também de ordem constitucional e legal, no seu âmbito de atuação, 

quando busca alcançar o exercício do poder punitivo do Estado, através da prestação 

jurisdicional.  

Caso contrário, acreditaríamos que na independência de um órgão 

institucional, à luz de um ordenamento submetido ao Estado Democrático de Direito, 

permitiríamos a superação, quando não a violação dos direitos e garantias individuais.  

Já escrevemos que:  

“O poder punitivo do Estado decorre do conjunto de poderes que lhe atribui 

a Constituição Federal para criar e aplicar o direito penal, sendo a criação das normas 

competência exclusiva do poder legislativo, enquanto sua aplicação é do poder judiciário. 

Entretanto, este conjunto de poderes não é limitado, mas seus limites e extensão são definidos 

através dos princípios que decorrem dos fundamentos apontados no artigo 1º da Constituição 

Federal de 1988” (grifo nosso - SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à Justiça Penal e 

Estado Democrático de Direito. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 06) .  

Assim, clara a Constituição Federal, quando trata de modo específico dos 

limites de atuação do Ministério Público no Inquérito Policial, indicando a este a possibilidade 

de “requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (Art. 129, inciso 

VIII, da Constituição Federal)".  

Aliás, a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 97, parágrafo 

único, em compasso com a Carta Magna, segue a mesma orientação, visto que quando trata do 

Ministério Público nem mesmo apresenta qualquer referência à questão do inquérito policial, 

tão somente restringindo suas previsões aos procedimentos administrativos, da competência 

do respectivo órgão:  

“Art. 97. (...)  

Parágrafo único. Para promover o inquérito civil e os procedimentos administrativos de sua 

competência, o Ministério Público poderá, nos termos de sua lei complementar:  

1 - requisitar dos órgãos da administração direta ou indireta, os meios necessários a sua 

conclusão; 
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 2 - propor à autoridade administrativa competente a instauração de sindicância para apuração 

de falta disciplinar ou ilícito administrativo”.  

Também a Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público), que regula de forma complementar as funções e o âmbito de atuação do 

órgão ministerial, em seu artigo 26, inciso I, de forma indiscutível, limita seus poderes à 

instauração de inquéritos civis e procedimentos administrativos. Quanto aos inquéritos 

policiais, possibilita, em seu inciso IV, apenas a requisição de sua instauração e de realização de 

diligências, em consonância com a previsão da Lei Maior: 

 “Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:  

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...) 

IV  - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e inquérito policial 

militar, observado o disposto no art. 129, VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-

los”.  

Não se pode, desta forma, seja constitucionalmente ou legalmente, afastar-

se a falta de legitimidade do Ministério Público para realizar diretamente investigações e 

diligência através de procedimento administrativo de natureza criminal, de sua autoria, ainda 

que com a finalidade de apuração de eventuais condutas ilícitas, cometidas por autoridade 

policial, como no caso em espécie.  

Mas não é só isso.  

Temos que o Código de Processo Penal, diga-se, recepcionado pela ordem 

constitucional em vigor, categoricamente confirma o Inquérito Policial como instrumento de 

investigação penal da Polícia Judiciária, sendo procedimento administrativo destinado a 

subsidiar a instauração da ação penal, e neste particular, em especial, ao Ministério Público.  

Lembramos CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA (PEREIRA, Cláudio José. Princípio da 

Oportunidade e Justiça Penal Negociada, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, pp. 05 e 

06.), quanto ao respeito ao princípio da legalidade, nos termos como imposto pela Constituição 

Federal:  

“Todavia, o princípio da legalidade, como fonte basilar do Estado 

Democrático de Direito, exige sua realização fundada em preceitos de igualdade e justiça, 

visto que o exercício da função social da lei na comunidade aparece como pressuposto de 

validade, devendo esta emanar de órgãos de representação popular, sendo elaborada na 

forma do processo legislativo previsto constitucionalmente” (grifos nossos).  

Assim, para que a norma legal seja recepcionada no Estado Democrático de 

Direito deve respeitar determinados princípios orientadores, quando de sua criação, bem como 

da delimitação de seu conteúdo:  
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“Daí porque a exigência de plena legitimidade, na condição de qualidade 

dada ao poder do qual emana a lei, respeitadas as condições necessárias à preservação da 

dignidade humana em um Estado de Direito” (PEREIRA, Cláudio José. Princípio..., p. 06).  

Os direitos fundamentais, no Estado Democrático de Direito, conforme 

ensina o Professor ANTONIO LUIS CHAVES CAMARGO:  

“São o reflexo do seu fundamento que é a dignidade da pessoa humana, 

submetendo o poder punitivo do Estado, estabelecendo, de igual modo, os limites deste poder.  

No Estado Democrático de Direito, o poder de punir do Estado está restrito 

pelo princípio básico da intervenção em ultima ratio na dignidade humana.  

Desde a Ilustração, o princípio da legalidade, formulado por Feuerbach, na 

expressão latina nullum crimen, nulla poena sine lege, tem seu significado para a teoria da 

pena, entendida como coação psicológica, pois, há a exigência de descrição pela lei não só dos 

crimes, como das penas cominadas” (CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Sistemas de Penas, 

Dogmática Jurídico Penal e Política Criminal.Cultural Paulista, São Paulo, 2.002, p. 29.)  

A investigação criminal não pode, como anota WINFRIED HASSEMER, num 

Estado Democrático de Direito, ser a catapulta para a instauração da moda atual da não 

“jurisdicionalização do processo penal, mas sim da sua aptidão para um efetivo combate à 

criminalidade" (HASSEMER, Winfried. Histórias das Idéias Penais na Alemanha do Pós- Guerra, 

AAFDL, Lisboa, 1995, p. 70).  

Apoiando-se no raciocínio do ilustre professor alemão, o mestre lusitano 

MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE defende:  

“Uma investigação criminal que não destrua a essência e o conteúdo dos 

direitos fundamentais patrimônio da humanidade pela troca da efêmera e escassa eficácia, 

esta sim é inimiga de se investigar de modo que se localize, contacte e se apresente o culpado, 

pois apenas nos remeterá para um culpado” (VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Regime 

Jurídico da Investigação Criminal. Almedina, Coimbra, 2.003, p. 43). 

 Ainda, e isto também é realmente importante, o Constituinte de 1988, 

rejeitou Emendas à Carta Magna, que pretendiam possibilitar a sujeição do inquérito policial à 

presidência do Ministério Público (O Ministro Nelson Jobim bem destaca esta situação em seu 

voto, quando relator do RHC 81.326/DF, apontando as Emendas Constitucionais de nº 945, 

424, 1.025, 2.905, 20.524, 24.266 e 30.513) , além de assegurar as funções de Polícia Judiciária 

e a apuração de infrações penais à Polícia Civil, deixando clara sua intenção de não 

proporcionar ao órgão ministerial tal condição, sob pena de violação de princípios 

constitucionais.  

Aliás, e por isso, dispõe o artigo 144, § 4º, da Carta Magna:  
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“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 

dos seguintes órgãos:  

(...)  

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 

as militares”. (grifos nossos).  

Não resta dúvida, pois, que com o não acolhimento, quando da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988, das pretensões de alguns parlamentares de ver um processo de 

investigação criminal gerido pelo Ministério Público, não pode este presidir ou realizar um 

inquérito policial, ou mesmo procedimento administrativo investigatório criminal de mesma 

natureza e finalidade, vedando-se, também, a inquirição, de forma direta, de pessoas 

investigadas ou suspeitas da autoria de delito, ficando limitado à requisição de tais 

providências à autoridade policial competente.  

Posição esta adotada pela Suprema Corte Constitucional, em especial no 

brilhante voto do Ministro CARLOS VELLOSO, quando relator do Recurso de nº 205.483:  

“Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, C.F., no fato de a autoridade 

administrativa deixar de atender requisição de membro do Ministério Público no sentido da 

realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais, mesmo porque não cabe 

ao membro do Ministério Público realizar, DIRETAMENTE, tais investigações, mas requisitá-

las à autoridade policial, competente para tal (C.F., art. 144 §§ 1º e 4º)” (grifos e destaques 

nossos).  

Seguindo esse raciocínio, mais que adequado ao presente caso, cabe 

considerar que existe uma estreita delimitação constitucional de funções institucionais, dentro 

do campo da persecução penal.  

De um lado o Ministério Público, como titular do direito à interposição da 

ação penal, podendo requisitar diligências investigatórias, acompanhar o inquérito policial, 

bem como, e também, exercer o controle externo da Polícia Judiciária.  

Em outro ponto, temos a Polícia Judiciária, no caso em espécie a Polícia Civil, 

que deve executar a persecução penal incorporadora de eventuais constrangimentos 

individuais, com possível restrição à liberdade de ir e vir do cidadão, buscando a apuração das 

infrações penais por meio de um “isento” procedimento investigatório de colheita de 

elementos de prova.  

Subverter essa ordem, delimitada constitucionalmente, proporcionaria 

verdadeiro descompasso institucional.  
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Momento adequado para destacar o v. Acórdão lavrado nos autos do 

Habeas Corpus nº 99.018-3/2, julgado pela C. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo.  

Em votação unânime, o julgamento realizado em 26 de fevereiro de 1991, o 

então Relator, eminente Desembargador WEISS DE ANDRADE ponderou: 

 “A primeira questão que se põe nos autos leva a que se faça uma análise, 

embora rápida e sumária, da posição do representante do Ministério Público no inquérito 

policial. 

 Não se ignora que o art. 129 da Constituição Federal dispõe que dentre as 

funções institucionais do Ministério Público está a de promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei.  

Mas, também não pode ser descartado que o diploma constitucional, em seu 

art. 144, § 4º, estatui que às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 

incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de Polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares. 

Indisputável, diante dos preceitos constitucionais, ser privativo da 

autoridade policial a presidência dos inquéritos policiais”.  

À frente traz o mencionado Voto verdadeira lição que, nas poucas palavras 

destacadas, resume a matéria:  

"Nada a objetar quando o representante do Ministério Público acompanha o 

desenrolar das investigações policiais e isto porque é o Ministério Público o titular da ação 

pública, e ninguém melhor do que ele para acompanhar aquelas diligências policiais". 

 E prossegue:  

“Mas entre acompanhar diligências policiais e assumir, praticamente, a 

direção do inquérito policial, a distância é grande” (grifo nosso).  

 

2 - DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS E DA IMPARCIALIDADE PRETENDIDA NA INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL  

Com o devido respeito, não podemos acolher considerações tais como - 

“quem pode o mais pode o menos”, ou seja, se compete ao órgão ministerial a interposição da 

ação penal pública, deveria ser entendida como pertinente a sua atuação no campo da 

persecução penal, pré-processual, de forma direta, por meio de sucedâneo de inquérito 

policial.  

Além da responsabilidade constitucional de interposição da ação penal 

pública, sempre que existirem indícios de autoria e provas de materialidade de um delito, 
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compete ao Ministério Público o exercício do controle externo da Polícia Judiciária, na forma de 

órgão fiscalizador de suas atividades.  

Se admitíssemos o procedimento administrativo criminal, como legal e 

legítimo, estaríamos diante de uma superposição do Ministério Público em relação à Polícia 

Judiciária, em exercício de verdadeiro controle interno da Polícia, já que não estaria lhe sendo 

atribuído o poder de investigar, mas de controlar a atividade pré- processual de colheita de 

provas, incompatível com quem pretende o exercício fiscalizador destas atividades.  

Aliás, se assim desejasse a Ordem Constitucional proceder, necessária seria 

uma Emenda à Carta Magna, como bem advertia o Professor SÉRGIO MARCOS DE MORAES 

PITOMBO:  

“Desponta a necessidade de emendar a Constituição da República, posto que 

não deve o Ministério Público deter o controle interno e externo da polícia (art. 129, inc. VII). 

Tanto que perca o controle externo, fica o sério problema de a quem entregá-lo. Não guarda 

cabimento, nem lógica, afirmar-se que, dirigindo o Ministério Público a Polícia Judiciária, 

desnecessária seria a função de controle externo. Recordem-se os argumentos, que tangeram o 

legislador constituinte a estabelecer o controle externo da polícia” (PITOMBO, Sérgio Marcos de 

Moraes. Breves notas sobre o anteprojeto de lei, que objetiva modificar o código de processo 

penal, no atinente à investigação policial. Revista CEJAP n. 2, Campinas, Millennium, 2000). 

 A esse respeito o Ministro WILLIAN PATTERSON, quando do julgamento do 

Recurso Especial nº 76.171/AL (D.J., 13 de fevereiro de 1996.), marcou significativa posição no 

Superior Tribunal de Justiça:  

“A requisição de diligências investigatórias de que cuida o art. 129, VIII, CF, 

deve dirigir-se à autoridade policial, não se compreendendo o poder de investigação do 

Ministério Público fora da excepcional previsão da ação civil pública (art. 129, III, CF). De outro 

lado, haveria uma Polícia Judiciária paralela, o que não combina com a regra do art. 129, VIII, 

CF, segundo a qual o MP deve exercer, conforme lei complementar, o controle externo da 

atividade policial”.  

Similar orientação é dada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa em 

julgamento de Recurso Extraordinário, decorrente de impugnação a ato do Procurador Geral da 

República, que solicitou abertura de inquérito contra o então Presidente do Partido dos 

Trabalhadores (Inquérito nº 1.828-7):  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO PENAL. LEGITIMIDADE. O Ministério Público não tem 

competência para promover inquérito administrativo em relação à conduta de servidores 

públicos; nem competência para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem 

possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos; pode propor ação 
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penal sem inquérito policial, desde que disponha de elementos suficientes. Recurso não 

conhecido (STF RE - 233.072 - 4 / RJ D.J. 03 de maio de 2002). 

Merece, ainda, transcrição trecho do V. Acórdão proferido nesse 

julgamento, da lavra do Ministro NELSON JOBIM:  

“O Ministério Público não tem competência para promover inquérito 

administrativo para apurar condutas tipificáveis como crimes de servidores públicos. No caso, 

não há dúvida de que o pedido de indiciamento do senhor Deputado Federal José Dirceu está 

assentado em Procedimento Investigativo com nítidas características de Inquérito Policial.  

O Ministério Público se substituiu à Polícia Judiciária. Essa situação é 

repelida pelo STF”.  

Assim, o pensamento justificante dos defensores da permanência do 

inconstitucional e ilegal Procedimento Administrativo Criminal, no âmbito do Ministério 

Público, assentado na existência histórica de outras Unidades da Federação, onde cabe a este o 

controle da atividade policial judiciária, esbarra no fato dos referidos Estados serem de 

nascedouro político unitário, com uma dependência, quando não uma verdadeira interferência, 

quase que absoluta, do Poder Executivo tanto nas atividades do Ministério Público, como da 

Polícia Judiciária, ambos submetidos aos mesmos Ministérios do Interior de então.  

Diferente realidade enfrenta a estrutura constitucionalmente conferida ao 

atual ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, onde a autonomia de seus Estados Membros, com órgãos 

governamentais próprios e com competência exclusiva, proporcionam peculiaridades regionais, 

características das polícias, também a órgãos do Ministério Público, sejam estes da União ou 

dos Estados (PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Breves notas sobre o anteprojeto de lei, que 

objetiva modificar o código de processo penal, no atinente à investigação policial. Revista 

CEJAP n. 2, Campinas, Millennium, 2000).  

Aliás, sobre o tema, apesar de sustentar que o Ministério Público deveria 

seguir a referida orientação de outros Estados, com a supervisão da investigação policial, o 

Professor ANTONIO SCARANCE FERNANDES não deixa de reconhecer que, como acima já 

sustentado, tal posicionamento do Ministério Público exigiria uma reformulação no 

ordenamento jurídico - constitucional:  

“Pela própria Constituição Federal, sem exclusividade, incumbiu-se aos 

delegados de carreira exercer a função de polícia judiciária (art. 144, § 4º). Não foi a norma 

excepcionada por outro preceito constitucional. O que permitiu o art. 129, inc. VII, é 

acompanhamento do inquérito policial pelo promotor de justiça” (FERNANDES. Antonio 

Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 244 e 245). 

 Quanto, ainda, às temerárias consequências que podem advir do 

reconhecimento, na ordem legal vigente, do impugnado Procedimento Administrativo Criminal, 
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de autoria do Ministério Público, destacamos observações do ilustre ANTONIO EVARISTO DE 

MORAES FILHO:  

“Ademais, sob o aspecto institucional esta faculdade de o Ministério Público 

produzir, diretamente, a prova da fase preliminar da persecutio implicaria outorgar-se a este 

órgão um poder incontrolável em matéria de arquivamento das peças de informação. Com 

efeito, basta imaginar-se que, num determinado caso o Ministério Público efetuasse, na fase 

preliminar, toda colheita da prova, dando-lhe, intencionalmente, ou não, um direcionamento 

favorável ao indiciado. Logo a seguir, na etapa processual subsequente, em face da fragilidade 

ou insuficiência dos elementos que ele próprio coligira, pediria o arquivamento das peças, 

arquivamento que se tornaria obrigatório, mesmo em face da eventual discordância do juiz, 

caso o Procurador Geral ratificasse a opinio de seu subordinado (art. 28, CPP). Assim, em 

questão de arquivamento, estaria instalada uma verdadeira ditadura do Ministério Público, 

com sério comprometimento do princípio da obrigatoriedade da ação penal” (MORAES FILHO, 

Antonio Evaristo de. As funções do MP e o inquérito policial. São Paulo: Revista ADPESP, nº 22, 

dezembro de 1996, p. 66-69). 

A questão da necessária independência institucional, bem como do 

comprometimento jurídico de eventual ação que desvirtue o que pretendeu a Ordem 

Constitucional impor, no caso específico da ingerência do Ministério Público no estreito campo 

de atuação em discussão reservado constitucionalmente à Polícia Judiciária, reitero, em se 

reconhecendo esta como órgão e não como função, não é nova.  

ESPINOLA FILHO já se pronunciara sobre o tema:  

“Na base dessa incompatibilidade de exercer a mesma pessoa funções 

diferentes, não somente são vedadas acumulações, que, sobre serem legalmente proibidas, de 

modo geral, trariam um chocante resultado de apresentar-se o órgão da justiça encarnando 

personagens, cujas atividades, no processo, se chocam, pela própria natureza e finalidade, 

também não podendo desenvolver-se livre e eficientemente, se oriundas de um único autor. 

Mas, ainda, não se tolera, tendo exercido uma determinada função a respeito de certo crime, 

venha a pessoa a atuar novamente, quando se devem examinar e dar valor aos atos, por ela 

próprio praticados anteriormente, às conclusões que chegou” (FILHO, Eduardo. Código de 

Processo Penal Brasileiro Anotado, terceira edição, Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1955, vol. II, p. 

312).  

Esse perigoso comprometimento da pretendida imparcialidade do 

Ministério Público, na ordem jurídica constitucional, também foi lembrado, em momento 

outro, pelo saudoso Mestre SÉRGIO MARCOS DE MORAES PITOMBO:  

“A acusação formal, clara e fiel à prova, é garantia de defesa, em Juízo, do 

acusado. Espera-se, então, do acusador público imparcialidade. Tanto que se permite arguir-lhe 
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a suspeição, impedimento, ou outra incompatibilidade com determinada causa penal. É o que 

se encontra na Lei do Processo. Dirigir a investigação e a 16 instrução preparatória, no sistema 

vigorante, pode comprometer a imparcialidade. Desponta o risco da procura orientada de 

prova, para alicerçar certo propósito, antes estabelecido; com abandono, até, do que interessa 

ao envolvido. Imparcialidade viciada desatende à justiça” (PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. 

Procedimento administrativo criminal, realizado pelo Ministério Público. In: Boletim Manoel 

Pedro Pimentel. São Paulo: Printing Press, jun-ago/2003, p.3).  

Portanto, atribuir aos Promotores de Justiça funções que não lhes são 

previstas, além de infringir a ordem jurídica no Estado Democrático de Direito, pode levar o 

Ministério Público a afastar-se de suas atribuições na titularidade da condução da ação penal 

pública, visto que deixaria de atuar com imparcialidade, não restando desvinculados dos atos 

pré-processuais que podem influenciar o seu livre convencimento, violando a isonomia no 

tratamento das partes, o devido processo legal, proporcionando a um Procurador de Justiça 

que “se traveste de policial”, adotar no início e na condução das investigações policiais um 

posicionamento tendencioso, que se manterá durante todo o procedimento, afastando 

qualquer prova que proporcione alternativa outra que não a já pretendida busca de um fato 

delituoso, em razão do qual se possa postular a interposição de uma ação penal (FRAGOSO. 

José Carlos. São ilegais os “Procedimentos Investigatórios” realizados pelo Ministério Público 

Federal. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 37, ano 10, jan/mar 2.002, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2.002, p. 241 e ss.) 

 Em recente entrevista à Revista ÉPOCA, o Professor MIGUEL REALE JÚNIOR, 

com a profundidade e acuidade que lhe é peculiar apontou que:  

“O erro do Ministério Público fazer investigações por conta própria é que 

muitas vezes ele não investiga para apurar o fato, mas para comprovar o que ele quer ver 

comprovado. Deturpam-se fatos para acomodar a prova à necessidade da acusação que se tem 

na cabeça. Isso é deformação do processo apuratório” (REALE JÚNIOR, Miguel. "Juízes sob 

controle". In: Revista Época, nº 298, 02 de fevereiro de 2.004, Editora Globo, p. 27).  

Abordamos a questão relativa ao tratamento equilibrado, defendendo 

posicionamento há muito expressado, na obra Acesso à Justiça Penal e Estado Democrático de 

Direito (SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à Justiça Penal e Estado Democrático de 

Direito. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 17): 

 “O devido processo legal, como dito anteriormente, importa num amplo 

espectro de garantias que dele devem necessariamente decorrer para que se atenda a 

exigência do Estado Democrático de Direito. O tratamento das partes será sempre paritário, 

em razão do princípio da isonomia, pois, perante o Estado - jurisdição, não pode haver parte 
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com destaque de importância. Autor e réu têm, enquanto partes, os mesmos direitos e 

deveres” (grifo nosso).  

Assim, o Ministério Público, como parte que é na ação penal, exercendo 

funções inquisitoriais, em procedimento administrativo próprio, criaria disparidade no 

tratamento jurídico legal das partes, implicando no afastamento de qualquer caráter impessoal 

da investigação, circunstância repulsiva ao Estado Democrático de Direito instituído no Brasil.  

Também nos posicionamos dessa forma:  

O contraditório impõe a conduta dialética do processo. Isso significa dizer 

que em todos os atos processuais às partes deve ser assegurado o direito de participar, em 

igualdade de condições, oferecendo alegações e provas, de sorte que se chegue à verdade 

processual como equilíbrio, evitando-se uma verdade produzida unilateralmente. É, portanto, 

componente essencial do due process of law, aplicando-se a todo e qualquer processo, 

entendido o termo como série de atos com a qual se pretende fundamentar uma decisão, seja 

judicial ou administrativa.  

Exige o Estado Democrático de Direito que o contraditório, sobre que 

assenta a garantia do devido processo legal, revele-se como pleno e efetivo, e não apenas 

nominal ou formal. 

Todos os meios necessários têm de ser empregados para que não se 

manifeste posição privilegiada em prol de um dos litigantes e em detrimento do outro, no rumo 

do êxito processual. Somente quando as forças do processo, de busca e revelação da verdade, 

são efetivamente distribuídas com irrestrita igualdade é que se pode falar em processo 

caracterizado pelo contraditório e ampla defesa (SILVA, Marco Antonio Marques da. Juizados 

Especiais Criminais, Saraiva, 1997, p.46-47). 

 Sobre o tema, também firmou posição a Primeira Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:  

“O art. 127 da CF cuida do Ministério Público, sendo que do art. 129, em 

nenhum de seus incisos e parágrafos, consta a função de investigação policial ou de polícia 

judiciária, que é exclusiva da Polícia Civil, como se vê do art. 144, § 4º. ( 

(...)  

Vê-se é o que parece que as funções do Ministério Público, em termos de 

diligências investigatórias ou de inquérito policial, deve, limitar-se à sua requisição, não 

podendo ele passar da condição de seu acompanhante.  

(...)  

É necessário que as funções fiquem bem delineadas. Cada Poder, cada 

órgão ou membro do Poder com suas atribuições e competências bem definidas, sob pena de 
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se descumprir a regra, também constitucional, do devido processo legal (grifo nosso -TJRJ, 

H.C. nº 615/96, Rel. Des. Silvio Teixeira, j. 23.7.96, D.O.J. 26.08.96, Seção I, pág. 8.) 

Então, reconhecer como legítima a atuação do Ministério Público, nesse 

ínterim, levaria à conclusão de que a isenção que se pretende estabelecer no procedimento 

investigatório policial, já comprometido pela ausência de contraditório e ampla defesa, estaria 

completamente afastada, desestabilizando-se o equilíbrio estabelecido pelo Estado 

Democrático de Direito, quando trata da acusação e da defesa. Perderíamos de vista um 

eventual pedido de arquivamento de inquérito policial, ante a ausência de elementos 

probatórios colhidos na fase inquisitorial, quiçá eventual pedido de absolvição ou mesmo 

recurso em favor do réu, promovidos pelo órgão ministerial. Ocorreria verdadeira 

contaminação na busca da verdade “real”.  

No tocante a busca da verdade na área penal, FRANCISCO MUNHOZ CONDE 

adverte:  

Em el proceso penal, la búsqueda de la verdad está limitada además por el 

respeto a unas garantías que tienen incluso el carácter de derechos humanos reconocidos como 

tales en todos los textos constitucionales y leyes procesales de todos los países de nuestra área 

de cultura.  

Principios como el de proporcionalidade o el derecho a la intimidad impiden 

utilizar, de un modo absoluto o relativo, técnicas de averiguación de la verdade como la tortura, 

el empleo del llamado “suervo de la verdad”, el detector de emntiras o las grabaciones de 

conversaciones telefónicas sin autorización judicial. 

 Por todo ello, la afirmación de que el objeto del proceso penal es la 

búsqueda de la verdad material debe ser relativizada, y, desde luego, se puede decir entonces, 

sin temor a equivocarse, que en el Estado de Derecho en ningún caso se debe buscar la verdad a 

toda costa o a cualquier precio. 

 De todo lo dicho se deduce que el objeto del proceso penal es la obtención 

de la verdad sólo y en la medida en que se empleen para ello los medios legalmente 

reconocidos. Se habla así de una “verdad forense” que no siempre coincide con la verdad 

material propriamente dicha. Este es el precio que hay que pagar por un proceso penal 

respetuoso con todas las garantías y derechos humanos característicos del Estado social y 

democrático de Derecho” (CONDE, Francisco Munhoz. Búsqueda de la Verdad en el Processo 

Penal. Hammurabi, Argentina, 2.000, p.101-102) 

Bem lembrado foi, também, por MARREY NETO esse comprometimento 

com a imparcialidade na promoção da justiça:  

“Mais e melhor do que exercer a acusação, Ministério Público tem o dever 

de promover a consecução da justiça. Nesse sentido, observando-se que age e intervém como 
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fiscal da lei, em função que se caracteriza de imprescindível imparcialidade, compreende-se 

que possa o “parquet” interpor recursos em favor do acusado” (grifo nosso -  In: Revista dos 

Tribunais, volume 628, página 338).  

A prevalência de sua condição de imparcialidade é reconhecida e sustentada 

pelos Tribunais, o que se pode observar nas considerações do Ministro LUIZ VICENTE 

CERNICCHIARO, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 4.769/PR (DJ, 06 de maio de 

1996), reconhecendo que o Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, não 

pretende um “enfrentamento” com o réu, ou mesmo prejudicá-lo:  

“Ao contrário, confluem interesses, a fim de evitar o erro judiciário. Busca a 

verdade real, a decisão justa. Em consequência, evidencia-se a legitimidade para recorrer em 

favor do réu". 

 E continua:  

“Ministério Público e Magistratura não podem estar comprometidos com o 

caso sub judice”. 

 (...)  

Se um, ou outro atua na coleta de prova que, por sua vez mais tarde, será a 

base do recebimento da denúncia, ou do sustentáculo da sentença, ambos perdem a 

imparcialidade, no sentido jurídico do termo” (grifos nossos).  

Não menos importante sua observação de que:  

“Além disso, é tradicional, não se confundem três agentes: investigador do 

fato (materialidade e autoria), órgão da imputação e agente do julgamento” (grifos nossos).  

Aliás, manifestação adequada ao momento, inclusive por despontar do 

próprio cerne do órgão ministerial, foi a do Sub-Procurador Geral da República JAIR BRANDÃO 

DE SOUZA MEIRA, entendendo em parecer ofertado no Habeas Corpus nº 8.106/DF, em 26 de 

novembro de 1998, reconhecendo como atividade própria dos Tribunais de Exceção a 

condução da investigação e posterior apresentação de denúncia nela sustentada, por parte do 

Ministério Público, substituindo-se à Polícia Judiciária e exacerbando os limites constitucionais 

de suas funções.  

O respectivo pensamento indica um restabelecimento da posição de 

verdadeiro “inquisidor” ao Ministério Público que, no exercício da investigação e posterior 

apresentação da acusação, privilegiando o que quer investigar, selecionando as provas 

colhidas, exercendo verdadeiro “poder sem controle” ou fiscalização de outros órgãos 

institucionais, agiria de forma ilegal e inconstitucional, como já destacado.  

O “agente investigador do fato (materialidade e autoria)”, no caso em 

espécie, a Polícia Civil, exerce funções que não condizem com a titularidade da ação penal. As 

diligências e investigações policiais, destinadas à instrução do inquérito policial, distanciam-se 
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claramente das funções institucionais do Ministério Público, devendo reconhecer-se que 

cabem àqueles que tenham a “titularidade” de instauração do referido procedimento 

administrativo, no âmbito da ordem jurídica nacional; quem seja, a Autoridade Policial.  

A própria Carta Constitucional, em seu artigo 144, § 4º, como já 

ressaltamos, já deixou clara a realidade de que a apuração de infrações penais é atribuição 

exclusiva da Polícia Civil.  

Daí porque LUIZ ALBERTO MACHADO defendeu a inconstitucionalidade da 

absorção, pelo Ministério Público, da titularidade da investigação policial:  

“Isso porque a lei não pode cometer as funções de elaboração de inquérito 

policial e de investigações criminais a quem não revista expressamente de autoridade policial, 

segundo a Constituição Federal. A leitura que se deve fazer dessa atribuição administrativa 

constitucional é ser uma garantia individual, a garantia da imparcialidade e impessoalidade do 

Ministério Público, dominus litis e que, por isso, não deve, e não pode, investigar ou coligir 

informações para o exercício da ação processual criminal” (MACHADO, Luiz Alberto. “Conversa 

com a polícia judiciária (Estadual e Federal)”. In: Revista ADPESP n. 22, dezembro de 1996, p. 

62).  

Inexiste possibilidade de legitimar o exercício dessa atribuição por parte de 

outro órgão institucional, seja por meio de ato administrativo ou outra medida legislativa 

infraconstitucional, sem afrontar preceitos constitucionais.  

A possibilidade de invasão de competência, delimitada constitucionalmente, 

é abordada pelo constitucionalista JOSÉ AFONSO DA SILVA:  

“Isso quer dizer que a Constituição reservou à polícia civil estadual um 

campo de atividade exclusiva que não pode ser invadido por norma infraconstitucional e, 

menos ainda, por disposições de ato administrativo. Uma delas é a de realização do inquérito 

policial, que constitui o cerne da atividade de polícia judiciária, que não comporta o controle do 

Ministério Público, porque tal controle ainda pertence ao Poder Judiciário, como bem o 

lembrou a Dra. Andyr de Mendonça Rodrigues, Subprocuradora-Geral da República, no parecer 

supramencionado. A outra é que também à polícia civil, polícia judiciária, se reservou a função 

de apuração das infrações penais, o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido 

desrespeito à Constituição normas que atribuam a órgão do Ministério Público a faculdade de 

promover diretamente investigações, como o fez o art. 26 do ato 98/96” (SILVA, José Afonso 

da. Parecer “Controle externo da atividade policial como uma das funções institucionais do 

Ministério Público entendimento do art. 129, VII, da Constituição Federal conteúdo da Lei 

Complementar e seus limites constitucionais Competências exclusivas das polícias”. In: Revista 

ADPESP n. 22, dezembro de 1996, p. 23). 
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3 - DO INQUÉRITO POLICIAL, DE SUA NATUREZA E DA IMPARCIALIDADE PARA A 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  

Considerando tudo quanto já foi exposto, resta-nos apontar para a 

pacificação da matéria, a recente decisão, com votação unânime, proferida pela Segunda 

Turma do Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o Ministro NELSON JOBIM:  

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Ministério Público. Inquérito 

Administrativo. Núcleo de Investigação Criminal e Controle Externo da Atividade Policial/DF. 

Portaria. Publicidade. Atos de investigação. Ilegitimidade.  

1. Portaria. Publicidade  

A portaria que criou o Núcleo de Investigação Criminal e Controle Externo da 

Atividade Policial, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal, no que tange a 

publicidade, não foi examinada no STJ.  

Enfrentar a matéria neste Tribunal ensejaria supressão de instância. 

Precedentes.  

2. Inquirição de Autoridade Administrativa. Ilegitimidade.  

A Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (CF, art. 129, VIII).  

A norma constitucional não contemplou a possibilidade do parquet realizar e 

presidir inquérito policial.  

Não cabe, portanto, aos seus membros inquirir diretamente pessoas 

suspeitas de autoria de crime.  

Mas requisitar diligência nesse sentido à autoridade policial. Precedentes. 

Recurso conhecido e provido” (S.T.F., R.O.H.C. nº 81.326-7/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda 

Turma, j. 06 de maio de 2.003, D.J. 01 de outubro de 2.003) 

 Ora, o próprio histórico do Inquérito Policial, por si só, já indica que, caso o 

legislador pátrio pretendesse oportunizar a outro órgão institucional que não àqueles 

representados pelos delegados de carreira, a presidência da investigação policial, já o teria 

feito de forma legal e legítima. 

 Sobre este tema, LUIZ FLÁVIO BORGES D´URSO, então Presidente da 

OAB/SP:  

“O inquérito policial, com tal denominação, surgiu em nossa legislação pela 

Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871. Para iniciar-se qualquer escrito sobre o inquérito 

policial, há que se verificar seu posicionamento legal, pois o inquérito está previsto no art. 4º, 

do Código de Processo Penal, que estabelece exatamente o seguinte: 'A polícia judiciária será 

exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por 

fim a apuração das infrações penais e de sua autoria'.  
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(...)  

Fico a meditar sobre a origem do inquérito policial, sua utilidade e 

conveniência e, invariavelmente, concluo por sua indispensabilidade como supedâneo a 

enfeixar as provas que são produzidas durante esta importante fase, que é preliminar ao 

processo criminal; aliás a fase que justifique o próprio processo. Assim, o inquérito policial é 

uma peça de relevo e, sendo dirigida por uma autoridade policial, objetiva, principalmente, a 

apuração dos fatos com imparcialidade, porquanto o delegado de polícia que o preside, 

jamais acusa, como também não defende, pois busca-se uma autoridade imparcial” (D'URSO, 

Luiz Flávio Borges. O Inquérito Policial e o Termo Circunstanciado. In: Revista Cejap publicação 

oficial do Centro de Estudos Jurídicos para Assuntos Policiais, São Paulo: Editora Millenium, ano 

4 n º 6, junho/2003, p.03)  

Assim, a função e o cargo do delegado de polícia, decorrente da Lei nº 261, 

de 03 de dezembro de 1841, remonta à instituição de uma autoridade, hoje, de caráter 

centenário.  

Daí porque, em sua independência e imparcialidade, já que totalmente 

desvinculado do Poder Judiciário (órgão julgador), do Ministério Público, bem como da Defesa, 

desponta o Delegado de Polícia como autoridade mais que ideal a assegurar a presidência de 

um procedimento investigatório, para delimitar e instruir uma eventual denúncia, sem vícios ou 

comprometimentos, buscando provas da existência de delitos e a indicação de seus prováveis 

autores, afastando o determinismo e os juízos errôneos, que o comprometimento do órgão 

ministerial para com a ação penal poderiam provocar.  

Se a intervenção da Defesa é cerceada no inquérito policial, porque seria 

correto, em descompasso com a ordem constitucional, violando princípio da paridade de 

tratamento das partes, proporcionar ao Ministério Público (órgão que despontará para a 

acusação, no caso de eventual ação penal), a presidência da investigação policial, ocasionando 

um desequilíbrio desproporcional na relação processual que está por vir e que, nem mesmo o 

órgão jurisdicional, por mais imparcial que seja, poderá sanar.  

Ademais, a atividade investigatória, como sabemos, é complexa, exigindo 

conhecimentos técnicos específicos, com instrução capacitadora, por vezes, extenuante, da 

qual, ao momento parece não possuir o Ministério Público.  

Quanto aos defensores da possibilidade da transferência da presidência das 

investigações policiais, a constituir “caminho que está em consonância com a tendência 

mundial”, ouso divergir desse posicionamento.  

No Direito Português FERNANDO GONÇALVES e MANUEL JOÃO ALVES, da 

Universidade de Coimbra, anotam que:  
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“O sistema acusatório, ao contrário do inquisitório, procura, como salienta o 

Prof. Germano Marques da Silva, a igualdade de poderes de actuação processual entre 

acusação e defesa, ficando o julgador numa situação de independência, super “partes”, 

caracterizando-se, pois, essencialmente por uma disputa entre duas partes, uma espécie de 

duelo judiciário entre acusação e a defesa, disciplinado por um terceiro, o juiz ou o tribunal, 

que ocupa uma situação de supremacia e de independência relativamente ao acusador e ao 

acusado, não podendo promover o processo (ne procedat judex ex officio), nem condenar para 

além da acusação (sententia debet esse conformis libello).” (GONÇALVES, Fernando; ALVES, 

Manuel João. A Prisão Preventiva e as Restantes Medidas de Coação, Almedina, Coimbra, 

2.003, p.29). 

A realidade social individuada de cada Nação há que ser parâmetro 

indispensável à colocação legal e mesmo jurídico-social de suas instituições, no desempenho, 

no caso específico do Brasil, das garantias e dos princípios orientadores do Estado Democrático 

de Direito, na forma como foi adotado pela nossa Constituição Federal.  

FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO já anotava que esse 

posicionamento, centrado numa eventual tendência, merece cuidado.  

“Há entendimento respeitável no sentido de que devemos manter o 

Inquérito Policial sob a presidência do Ministério Público. Por que essa troca de chefia? Afinal 

de contas, ao contrário do que se dá nos Estados Unidos, França, Espanha e Portugal, por 

exemplo, o policial encarregado das investigações, entre nós, é um bacharel em Direito. Tem a 

mesma formação jurídica dos promotores e juízes. Então, por que essa transposição de chefia? 

Não se pode dizer, entre nós, o que se diz em Portugal, que há um contraste bem acentuado no 

que respeita à cultura e à concepção do Direito entre a Polícia e o Ministério Público. Se 

delegados e promotores são bacharéis em Direito, se possuem a mesma formação universitária, 

no momento em que o promotor passar a dirigir as investigações, ele se transmuda em 

delegado. E aí, qual seria a diferença? Daqui a alguns anos, procurar-se-ia outro órgão para 

desempenhar a função do promotor-investigador, dadas as suas pretensas atitudes 

atrabiliárias... (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Devemos manter o Inquérito Policial?. In: 

Revista Cejap publicação oficial do Centro de Estudos Jurídicos para Assuntos Policiais, São 

Paulo: Editora Millenium, ano 2 n º 3, fevereiro/2001, pp. 04 e 05). 

 Assim, nem mesmo há como se perquirir de eventual incapacidade, ou 

mesmo inabilidade, para a condução das investigações criminais, por parte dos delegados de 

carreira, quando tratamos dos argumentos que poderiam sustentar a tese de transferência da 

presidência do inquérito policial para o Ministério Público, quanto mais se afastar a realidade 

de um esvaziamento das funções legalmente estabelecidas ao órgão ministerial, em se falando 



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           27 

da propriedade da criação, instauração e condução de um “procedimento administrativo 

criminal”, arremedo de inquérito policial, como já afirmamos.  

As observações tecidas, com toda a propriedade que nos empresta a 

doutrina e a jurisprudência colacionadas, são adequadas à solução pretendida neste processo.  

Não há como desconsiderar a forçosa posição de legalidade e legitimidade, 

que pretendeu impor o Ministério Público, quando ingressou com denúncia criminal contra os 

réus, sustentada em procedimento administrativo criminal, realizado internamente.  

Justificar a necessidade desse procedimento, o que poderia comprometer 

um inquérito policial, ou investigação criminal, se preferirmos, no âmbito da Polícia Civil, seria 

menosprezar a Instituição; perfazer juízo de valor sobre sua integridade, bem como de todos os 

seus membros, questionar a capacidade jurídico-administrativa de apuração de eventuais 

irregularidades no seu corpo funcional, bem como desconsiderar a isonomia e a 

imparcialidade, características da presidência das investigações criminais conduzidas por 

Delegados de Polícia, seria atentar contra ditames constitucionais.  

Até porque, como é característico de suas manifestações, com toda a 

propriedade e conhecimento jurídico, em consulta realizada sobre a legalidade e legitimidade 

de Atos Normativos, como exemplo, o nº 314- PGJ/CPJ, de 27 de junho de 2.003, e 324-

PGJ/CGMP-CPJ, de 29 de agosto de 2.003, editados pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo (Consulta realizada pelo Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de 

São Paulo, apresentada em 21 de outubro de 2.003) os Professores MIGUEL REALE JÚNIOR e 

EDUARDO REALE FERRARI apontam:  

“Inquestionável o papel do Ministério Público no que tange ao controle 

externo da atividade policial, não significando, entretanto, que se legitime o ilegal 

procedimento administrativo criminal, devendo o Promotor, em caso de irregularidades 

praticadas por policiais, tomar imediatas providências, vez que como titular da futura ação 

penal poderá requisitar perante a Corregedoria de Polícia o pertinente procedimento 

investigatório, cabendo-lhe inclusive acompanhar os atos do Corregedor Geral de Polícia, caso 

assim entenda pertinente, não lhe atribuindo, todavia, o poder de investigar mas sim de 

controlar o mister policial”. 

E continuam, quando abordam as previsões constitucionais do artigo 129, 

sobre as funções institucionais do Ministério Público:  

“Diverso constitui o papel do Ministério Público nos casos de investigação 

por meio de inquérito policial.  

A lei, de fato, não contém palavras inúteis. Se assim não fosse, não teriam 

sido diferenciados os poderes dos órgãos ministeriais em incisos diferentes para situações 

diferentes”.  
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Por fim, merecem destaque, ainda que de forma reiterada, dois trechos do 

V. Acórdão proferido pela Segunda Turma da Suprema Corte Constitucional, no já mencionado 

julgamento em que foi relator o Ministro NELSON JOBIM, no Habeas Corpus nº 81.326-7/DF, 

julgado PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em 06 de maio 

de 2.003 e publicado no Diário da Justiça de 01 de outubro de 2.003: 

“A POLÍCIA JUDICIÁRIA é exercida pelas autoridades policiais, com o fim de 

apurar as infrações penais e a sua autoria (CPP, art. 4º).  

O inquérito Policial é o instrumento de investigação penal da POLÍCIA 

JUDICIÁRIA.  

É um procedimento administrativo destinado a subsidiar o MINISTÉRIO 

PÚBLICO na instauração da ação penal.  

A legitimidade histórica para condução do inquérito policial e realização das 

diligências investigatórias, é de atribuição exclusiva da polícia.  

(...)  

Até a promulgação da atual Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO e a 

POLÍCIA JUDICIÁRIA tinham seus canais de comunicação na esfera infraconstitucional.  

A harmonia funcional ocorria através do Código de Processo Penal e de leis 

extravagantes, como a Lei Complementar 40/81, que disciplinava a Carreira do MINISTÉRIO 

PÚBLICO.  

Na Assembleia Nacional Constituinte (1988), quando se tratou de questão 

do CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA CIVIL, o processo de instrução presidido pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO voltou a ser debatido.  

Ao final, manteve-se a tradição.  

O Constituinte rejeitou as Emendas 945, 424, 1.025, 2.905, 20.524, 24.266 e 

30.513, que, de um modo geral, davam ao MINISTÉRIO PÚBLICO a supervisão, avocação e o 

acompanhamento da investigação criminal.  

A Constituição Federal assegurou as funções de POLÍCIA JUDICIÁRIA e 

apuração de infrações penais à POLÍCIA CIVIL (CF, art. 144, § 4º).  

Na esfera infraconstitucional, a Lei Complementar 75/93, cingiu-se aos 

termos da constituição no que diz respeito às atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 7º e 8º).  

Reservou-lhe o poder de requisitar diligências investigatórias e instauração 

do inquérito policial (CF, art. 129, inciso VIII)”.  

Portanto, não há como considerar válida a prova produzida, diante de seu 

vício originário, ilegal e ilegitimamente colhidas em procedimento administrativo criminal 

interno do Ministério Público do Estado de São Paulo.  
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Dessa forma, obtida a autorização judicial, a realização de interceptação 

telefônica propriamente dita competia à polícia judiciária e não ao órgão do Ministério Público.  

Além disso, observo que as interceptações telefônicas indicam o 

envolvimento dos réus e de alguns adolescentes em associação, pelo que se presume para a 

prática do tráfico de drogas. Mas não se provou nos autos, por meio de perícia fonética ou 

outros elementos suficientemente robustos, que esses acusados eram interlocutores dessas 

conversas ou que faziam parte dessa eventual associação ao narcotráfico, não sendo 

suficientes apenas e tão-somente das interpretações realizadas pelos membros do parquet. 

Embora o delito de associação para o tráfico seja autônomo em relação ao 

crime de tráfico propriamente dito (tanto que é possível, num mesmo contexto, a condenação 

de um agente por infração aos dois tipos penais), não se pode afastar a necessidade de que 

haja prova da participação, ou contribuição, dos imputados, de alguma forma, para a 

ocorrência do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que não efetivamente consumado, mas 

que tenha sido percorrido um iter criminis um pouco além de conversas telefônicas.  

Ressalta-se, mais uma vez, que não ocorreu prisão em flagrante de nenhum 

deles, não foram realizadas campanas e buscas, com resultado efetivo, ou produzida qualquer 

outra prova contra os réus; não houve documentação fotográfica que confirmasse a traficância 

ou apreensão de drogas nos lugares indicados como pontos de narcotráfico ou armazenamento 

de drogas, segundo as interceptações. Portanto, certeza da prática criminosa não há. 

 Assim, não havendo materialidade, não se concebia mesmo a condenação 

dos acusados pelo crime do artigo 33, da Lei 11.343/06, como consignado pelo Magistrado 

sentenciante.  

Todavia, da mesma forma, também não era possível a condenação pelo 

crime de associação ao tráfico.  

O tipo penal do artigo 35, da Lei 11.343/06 é claro: “Associarem-se duas ou 

mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos 

nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei” (grifamos).  

A associação criminosa deve, necessariamente, ser comprovada por 

elementos mais robustos. A presunção de que as escutas telefônicas indicam a ocorrência do 

crime de tráfico não é prova suficientemente idônea, pois pode estar no campo da cogitatio, 

que não pode ser punida penalmente.  

No caso dos autos, se tivessem ocorrido apreensões de entorpecentes nos 

contextos das escutas telefônicas, ou seja, a partir das informações colhidas das conversas 

entre os criminosos, a associação estaria efetivamente demonstrada e comprovada.  

Mas isso não ocorreu neste processo. 
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Inquestionável a gravidade dos crimes apurados nestes autos. Todavia, o 

Magistrado ao analisar o processo jamais pode perder de vista os princípios e garantias do 

Direito, não só as constitucionalmente previstas, mas também as consagradas nos tratados 

internacionais e até mesmo nos costumes da sociedade, sob pena de, caso não se observem 

tais fundamentos, caracterizar-se um verdadeiro tribunal de exceção no qual, para 

determinados crimes, considerada a gravidade e repercussão, deixar-se-ia de lado valores 

basilares da democracia, indispensáveis na aplicação da Justiça.  

O devido processo legal é garantia e direito de todo cidadão, seja ele 

honesto ou não. No momento em que o criminoso não mais tiver direitos, o cidadão de bem 

passa a também correr risco de eventualmente ser submetido a um inconstitucional tribunal de 

exceção.  

O Estado, por meio do Poder Judiciário, só possui legitimidade para impor 

condenações se o fizer com estrito cumprimento da Lei, dos princípios, das garantias e dos 

valores consagrados pela Ciência do Direito.  

O princípio de que a dúvida favorece o acusado é consagrado quase que 

universalmente e plenamente aceito no Brasil.  

A presunção de inocência é princípio constitucional e direito de todo 

cidadão, seja primário ou conte com antecedentes criminais. A prova criminal, para ensejar 

condenação, deve ser robusta, limitando o máximo possível a margem de dúvidas, 

demonstrando o magistrado, na fundamentação de sua decisão condenatória, a segurança de 

sua convicção.  

Pelo que se verifica nos autos, os acusados são pessoas que tiveram, e talvez 

ainda tenham, ligações com o mundo do crime, tanto que estavam presos também por outros 

processos. Mas não se pode admitir condenação com o frágil conjunto probatório produzido. 

Contra os réus existe somente o conteúdo das interceptações telefônicas, mas que não são 

suficientemente decisivas para alicerçar uma condenação.  

A Justiça Penal, além do aspecto retributivo, deve observar ainda o aspecto 

restaurativo. A presunção de culpabilidade, pelo histórico criminal dos apelantes, não é meio 

legítimo para ensejar uma condenação por crime tão grave quanto a associação para o tráfico 

de drogas, sem provas suficientemente fortes, e certamente não é o intuito do Legislador 

brasileiro, nem a finalidade do Direito Penal. 

 Na dúvida é de rigor o non liquet, ainda que, com isso, esteja-se correndo 

risco de brindar com imerecida absolvição aquele que, pela realidade desconhecida, fazia por 

merecer condenação.  



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           31 

Com efeito, é importante ressaltar que a decisão não deve se basear única e 

exclusivamente numa prova, mas em todo o quadro probatório formado, o qual não indica com 

segurança a responsabilidade do apelante.  

Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, 

página 506), observava: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à 

certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. 

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo 

de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade".  

Acerca dessa matéria: "PROVA. Insuficiência para condenação. Exame dos 

elementos probatórios obtidos em inquérito policial que não leva à desejada e imprescindível 

segurança capaz de amparar juízo condenatório. Absolvição decretada. Aplicação do art. 386, 

VI, do CPP" (TJSP - RT 666/274).  

No mesmo sentido: "Simples indícios por mais veementes que sejam, não 

bastam, por si só para justificar conclusão de culpabilidade" (Apelação 153.211, TACRIM-SP).  

"O Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total da autoria e 

da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP).  

É preciso que o Legislador esteja atento à necessidade de regulamentar a 

perícia fonética de réus, presos ou não.  

Por óbvio, pela legislação atual, com esteio na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (artigo 8º, alínea “g”, do Decreto 678/92 Pacto de São José da Costa Rica), 

ninguém é obrigado a depor contra si mesmo. Mas a perícia fonética não se enquadra neste 

aspecto, pois o réu não seria obrigado a nenhum tipo de confissão, apenas não poderia se opor 

à realização de análise técnica de sua voz gravada durante ato oficial (seja no inquérito ou em 

juízo).  

Em conclusão, diante da insegura versão acusatória, a absolvição dos 

apelantes de todas as imputações é a medida que se impõe.  

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da Justiça Pública e dá-se 

provimento aos apelos Renan dos Santos Morais, Fabrício Lúcio dos Santos Souza, Fábio José 

da Silva, Itacil dos Santos Júnior, Bruno de Lima da Silva, Kleber Aparecido Atalla, Ivan Pedrozo 

Francisco dos Santos para absolvê-los da imputação de haverem violado o artigo 35, caput, da 

Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Expeçam- se alvarás de soltura clausulados.  

 

MARCO ANTONIO Marques da Silva  

                        Relator 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005760-72.2011.8.26.0024  

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO  

RENAN DOS SANTOS MORAIS  

FABRICIO LUCIO DOS SANTOS  

FABIO JOSE DA SILVA ITACIL DOS SANTOS JUNIOR  

BRUNO DE LIMA DA SILVA  

KLEBER APARECIDO ATALLA E  

IVAN PEDROZO FRANCISCO DOS SANTOS  

APELADOS: OS MESMOS  

 

VOTO DIVERGENTE Nº 30.216 

 

Admito que, no Brasil, não é ortodoxa a substituição da atividade policial 

pela do Ministério Público, mas lembro que o Parquet pode e deve acompanhar de perto, 

participar ativamente das investigações criminais, até porque garantir a segurança pública é 

tarefa que cabe não só à Polícia, mas também ao Ministério Público, à Justiça Criminal e à 

Administração dos presídios.  

Assim sendo, não se pode negar que é legítimo que o Parquet encete 

providências tendentes a encontrar a verdade real, que, em última análise, é o escopo do 

Direito Processual Penal.  

Em tais condições, considero válida a prova colhida, neste caso, por 

iniciativa do Ministério Público, embora concorde com a solução absolutória encontrada pelo 

eminente Desembargador Relator, porque entendo que os elementos probatórios coligidos - 

apesar do esforço ministerial - , são insuficientes para alicerçar a condenação dos réus.  

É este o meu Voto.   

 

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA  

                Desembargador Revisor  

 

Esta Procuradoria-Geral de Justiça opôs Embargos de 

Declaração porque o v. acórdão decidiu pela ilegitimidade do Ministério 

Público para promover investigações criminais, mas não se pronunciou 

sobre a disposição do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal que 
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prevê o monopólio da promoção da ação penal pública, nem sobre a teoria 

dos poderes implícitos, que lhe atribui, também, legitimidade para 

investigações. 

Também, apesar de reconhecer a impossibilidade de o 

Ministério Público realizar interceptações telefônicas e que as mesmas só 

podem ser prorrogadas uma única vez, o v. acórdão não se pronunciou 

sobre os artigos 5º e 6º, da Lei n. 9.296/96.  

Por fim, constou do v. acórdão que a interceptação revelou 

o envolvimento dos réus, mas não a considerou suficiente para a 

condenação, omitindo-se sobre o disposto no artigo 155 do Código de 

Processo Penal (fls. 3183/3192) 

Os Embargos, contudo, foram rejeitados, conforme ementa 

e voto do Des. Relator, a seguir transcrito: 

ACÓRDÃO  
Vistos relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 

0005760-72.2011.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que são interessados 
RENAN DOS SANTOS MORAIS, FABRICIO LUCIO DOS SANTOS, FABIO JOSE DA SILVA, ITACIL DOS 
SANTOS JUNIOR, BRUNO DE LIMA DA SILVA, KLEBER APARECIDO ATALLA e IVAN PEDROZO 
FRANCISCO DOS SANTOS e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é 
embargado EGRÉGIA 6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.  

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração interpostos pela 
Justiça Pública. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento deve a participação dos Exmo. Desembargadores JOSÉ RAUL 
GAVIÃO DE ALMEIDA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MARCOS CORRÊA. 

 São Paulo, 30 de abril de 2015  
Marco Antonio Marques da Silva  
                  RELATOR  
         Assinatura Eletrônica  
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Embargos de Declaração n º 0005760-72.2011.8.26.0024/50000 - Andradina Embargos de 
Declaração nº 0005760-72.2011.8.26.0050/50000 6ª Câmara Criminal  
Embargante: JUSTIÇA PÚBLICA  
Embargada: SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Voto nº 22681  
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO INOCORRÊNCIA - DECISÃO 
COLEGIADA NÃO DEIXOU MARGEM PARA DÚVIDAS ABSOLVIÇÃO FUNDADA 
NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO 
JURÍDICOPROCESSUAL DA VIA ELEITA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CPP 
- EMBARGOS REJEITADOS.  

 
Renan dos Santos Morais, Fabrício Lúcio dos Santos Souza, Fábio José da 

Silva, Itacil dos Santos Júnior, Bruno de Lima da Silva, Kleber Aparecido Atalla, Ivan Pedrozo 
Francisco dos Santos, qualificados nos autos, foram processados e, ao final, por sentença 
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Thiago Henrique Teles Lopes, no processo nº 560/2011, que 
tramitou pela 3ª Vara Judicial da Comarca de Andradina SP, foram condenados por infração ao 
artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e absolvidos em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, 
do mesmo Diploma Legal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal. Renan, Fábio José, Itacil, Kléber Aparecido e Ivan foram apenados com 05 (cinco) anos 
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1000 (mil) dias-multa; Fabrício, 
reincidente, recebeu pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o 
pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa; Bruno teve a reprimenda fixada em 04 
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 900 (novecentos) 
dias-multa, bem como foi o único que pôde recorrer em liberdade. 

Inconformada, a Justiça Pública pleiteou a condenação de todos os réus, nos 
exatos termos da denúncia, ou seja, também pelo crime de tráfico de drogas, com a majoração 
das reprimendas. Por sua vez, Renan, preliminarmente, arguiu ilegalidade nas escutas 
telefônicas, as quais extrapolaram o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 5º, da Lei nº 
9.296/96. Também entendeu ilegal o fato de as investigações terem sido feitas pelo Ministério 
Público. Fábio, em preliminar, entendeu inepta a denúncia por falta de individualização e 
detalhamento das condutas dos réus. No mérito, em apertada síntese das extensas razões 
apresentadas pelos acusados, todos buscaram a absolvição por insuficiência probatória, visto 
que nada de ilícito foi apreendido na posse direta de qualquer um, bem como não há perícia de 
voz que permita comprovar quem são os interlocutores das conversas interceptadas. 
Argumentam, ainda, não haver qualquer prova concreta da participação dos acusados nos 
crimes, pois os diálogos foram interpretados e não restaram confirmados por apreensões de 
drogas. Por fim, alegaram serem pessoas de baixa renda, nenhum ostentando padrão de vida 
incompatível com sua realidade social.  

Por Acórdão, prolatado em 05 de fevereiro de 2015, por nós relatado, foi 
negado provimento ao recurso da Justiça Pública, e dado provimento ao reclamo dos réus, para 
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absolvê-los da imputação de haverem violado o artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com 
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 3077/3156).  

Inconformada, a Procuradoria Geral de Justiça opôs embargos de declaração 
alegando, em apertada síntese, omissão no V. Acórdão, por não ter se manifestado quanto ao 
disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, em relação às funções institucionais do 
Ministério Público, que entende incluir “o poder de investigar por meios próprios”. Reclama, 
ainda, falta de manifestação expressa acerca do disposto nos artigos 5º e 6º, da Lei nº 
9.296/96, entendendo que doutrina e jurisprudência já adotam entendimento de que não há 
prazo definido para o encerramento das escutas telefônicas (fls. 3183/3192). 

É o relatório.  
Inicialmente, observo que cabem os embargos quando no Acórdão houver 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão; é sabido que esse recurso tem o caráter de 
explicitar, elucidar, ou fazer claro seu alcance e seus fundamentos, corrigindo erros materiais e 
contradições ou suprimindo suas lacunas.  

Com relação ao pretendido pela Justiça Pública, em que pese os argumentos 
levantados, inexiste omissão a ser sanada.  

Embora no Aresto tenhamos consignado nosso entendimento de que a 
Justiça Pública não possui poder investigatório, bem como de que os prazos previstos na Lei nº 
9.296/96 devem ser observados e respeitados, a absolvição dos acusados se deu com 
fundamento da insuficiência probatória, ou seja, com base no artigo 386, inciso VII, do Código 
de Processo Penal.  

As questões envolvendo o posicionamento deste Relator quanto ao poder 
de investigação do Ministério Público e ao prazo limite para escutas telefônicas não foram a 
razão de decidir do v. Acórdão, ainda que, reitero, tenhamos consignado nosso entendimento.  

Frisamos nossa interpretação quanto às duas matérias, posição que 
convergiu com a de algumas das defesas, mas propusemos a solução absolutória por 
fragilidade da prova. Caso contrário, teríamos proposto a nulidade do processo, o que, repito, 
não foi feito.  

Embora, sempre que possível, deixemos nosso posicionamento em relação a 
questões controversas consignado em nossos votos, não nos parece ser o caso de 
aprofundarmos as discussões de cunho acadêmico sobre os temas objeto deste reclamo, pois 
não integraram o fundamento da decisão, com o respeito devido.  

Ainda que entenda a Justiça Pública inconvincentes as razões e 
fundamentos de decidir do Acórdão recorrido, nem por isso o julgado tem as deficiências do 
artigo 619, do Código de Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).  

Não se pode admitir o desvirtuamento da função jurídico-processual da via 
eleita, utilizada com a finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já 
apreciada pelo Tribunal.  

Saliento, ainda, que o uso desse meio processual, mesmo para fins de 
prequestionamento, pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão, não 
sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado.  
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Assim, ausente qualquer omissão no Acórdão, permanecem inalterados 
seus termos, pelos motivos já expostos.  

Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração interpostos pela 
Justiça Pública.  

MARCO ANTONIO Marques da Silva  
                        Relator  

 

Assim decidindo a Douta Turma Julgadora contrariou, 

frontalmente, os artigos 619 do Código de Processo Penal, bem como deu, 

aos artigos 5º e 6º, da Lei n. 9.296/96, interpretação diversa daquela dada 

pelo Colendo Superior Tribunal, autorizando a presente interposição, com 

base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. 

 

2 – CONTRARIEDADE AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO  

 

Como já relatado, esta Procuradoria-Geral de Justiça opôs 

embargos de declaração, alegando que o v. acórdão não se pronunciou: a) 

sobre a disposição do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal que 

prevê o monopólio da promoção da ação penal pública e a teoria dos 

poderes implícitos, que lhe atribui, também, legitimidade para 

investigações; b) sobre os artigos 5º e 6º, da Lei n. 9.296/96 e sobre o 

artigo 155 do Código de Processo Penal.  

Entretanto, o v. acórdão rejeitou os Embargos sem fazer 

qualquer análise dos aludidos dispositivos, limitando-se em afirmar que a 
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absolvição foi por outro motivo. Ocorre que a impossibilidade de o 

Ministério Público proceder investigações criminais, foi um dos 

fundamentos da decisão, tanto que houve voto divergente do 

Desembargador Revisor (fls. 3157/3158). 

Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 

pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 

especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a anulação 

do acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de 

insistir na tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas”. 

A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

 

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam crítica ao ofício 

judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão 

deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de 

consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido 

processo legal”. (STF, 2ª Turma, AI 163.047-%/PR, AgRg-Edcl., rel. 

Min. Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, v.u., DJU 

8.3.96, p. 6.223). 

Vale ressaltar, ainda: 

“Não supre o prequestionamento o fato de os temas suscitados no 

especial terem sido objeto dos Embargos de Declaração” (STJ-RT 
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784/214), “sendo necessário que o tribunal inferior emita juízo acerca 

da questão federal suscitada no recurso excepcional. Se, apesar de 

provocado via embargos de declaração, o tribunal a quo se nega a 

emitir pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 

contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial alegar 

contrariedade ao art. 535, do CPC1, pleiteando a anulação do acórdão 

proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir na 

tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas” (RSTJ 92/121). 

Desse modo, apesar de opostos os embargos de declaração, 

o v. acórdão de apelação continua incompleto, especificamente, omisso no 

tocante à fundamentação jurídica sobre a ilegitimidade do Ministério 

Público para realizar investigações criminais e proceder a interceptação 

telefônica judicialmente autorizada, bem como em relação à possibilidade 

de várias prorrogações das interceptações e o seu valor probatório. 

 

Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devendo, 

por conseguinte, ser anulado, para que outro seja proferido, 

complementando a omissão apontada. 

 

 

 

                                                           
1
 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal. 
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3- DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: POSSIBILIDADE DE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZAR INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS 

 

O artigo 129, inciso I, da Constituição Federal atribuiu ao 

Ministério Público, com exclusividade, a titularidade da promoção da ação 

penal pública. 

Por conta disso, a doutrina é no sentido de que se deve 

adotar, na interpretação do citado preceito constitucional, a “teoria dos 

poderes implícitos”. 

Por essa teoria, nascida na Suprema Corte dos EUA, no 

precedente MC CullCh vs. Maryland (1819), a Constituição, ao conceder 

uma atividade-fim a determinado órgão ou instituição, culmina por, 

implicitamente e simultaneamente, a ele também conceder todos os 

meios necessários para a consecução daquele objetivo.  

“Segundo a teoria dos poderes implícitos, quando o texto constitucional 

outorga competência explícita a determinado órgão estatal, implicitamente, 

pode-se interpretar, dentro de um contexto de razoabilidade e 

proporcionalidade, que a esse mesmo órgão tenham sido dados os meios 

necessários para a efetiva e completa realização dos fins atribuídos (...) A 

possibilidade de investigação pelo Ministério Público decorreria de sua 

atribuição de promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 

lei (art. 129, I), assim como das atribuições estabelecidas nos incisos VI e VIII 

do art. 129, CF/88, apresentando-se como atividade totalmente compatível 

com as suas finalidades institucionais” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional 

Esquematizado, 16. Ed., Saraiva, 2012, p. 862/863). 
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“Pode o Ministério Público proceder as investigações para fins penais? O 
poder de investigar é corolário da titularidade privativa da ação penal 
pública (...) Consequência da privatividade da ação penal pública pelo 
Ministério Público é seu acesso direto à investigação criminal, seja 
requisitando-a à polícia, seja acompanhando-a, seja ainda, de maneira 
excepcional, investigando diretamente a infração penal por meio de 
procedimentos de sua competência, pois o inquérito policial não é condição 
para a propositura da ação penal” (MAZZILI, Hugro Nigro, Regime Jurídico 
do Ministério Público, 6. ed., Saraiva, 2007, p. 308-309).  
 
“...quando a Constituição prevê poder o Ministério Público requisitar 
informações e documentos para instruir procedimentos administrativos de 
sua competência, conforme previsto em lei complementar (art. 129, VI, CF) 
ela está, a todas as luzes, autorizando o exercício direto da função 
investigatória a quem é o verdadeiro legitimado à persecução penal. Porque 
aquele a quem se atribui o ‘fim’ não poderia se valer dos ‘meios’ adequados? 
A quem interessa o afastamento do Ministério Público da direção das 
investigações?” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 17. Ed., Atlas, 
2013, p. 86, grifei). 
 

A legitimidade de o Ministério Público realizar investigações 

criminais foi pacificada no julgamento do RE 593727/MG (acórdão 

pendente de publicação), onde, em sede de Repercussão Geral (Tema 

184), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, 

reconheceu o poder de investigação criminal do Ministério Público: 

“O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e 
reconheceu o poder de investigação do Ministério Público, nos termos dos 
votos dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ayres Britto, Joaquim 
Barbosa, Luiz Fux, Rosa Weber e Cármen Lúcia, vencidos os Ministros Cezar 
Peluso, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que davam provimento ao 
recurso extraordinário e reconheciam, em menor extensão, o poder de 
investigação do Ministério Público, e o Ministro Marco Aurélio, que dava 
provimento ao recurso extraordinário e negava ao Ministério Público o 
poder de investigação. Em seguida, o Tribunal afirmou a tese de que o 
Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade 
própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que 
respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 
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qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus 
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as 
prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os 
Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, 
XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado 
democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos, 
necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados 
pelos membros dessa Instituição. Redator para o acórdão o Ministro Gilmar 
Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o 
julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 14.05.2015 (ATA Nº 
14, de 14/05/2015. DJE nº 97, divulgado em 22/05/2015).   

 

No mesmo sentido: 

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO 
ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE 
– CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) 
– ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA 
DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE 
ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – FALTA DE JUSTA CAUSA – 
NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA 
SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER 
INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JURISPRUDÊNCIA (SEGUNDA 
TURMA DO STF) – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA 
QUANTO À MATÉRIA VERSADA NO RECURSO – POSSIBILIDADE, EM TAL 
HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, EM ATO SINGULAR, A 
CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM 
SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 192, “CAPUT“, NA 
REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009, C/C O ART. 312) – RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE 
DE “AGRAVO REGIMENTAL”. - Não cabe sustentação oral em sede de 
“agravo regimental”, considerada a existência de expressa vedação 
regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja 
constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal 
Federal (RTJ 137/1053 – RTJ 152/782 – RTJ 158/272-273 – RTJ 159/991-992 
– RTJ 184/740-741 – RTJ 190/894, v.g.). ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – 
INOCORRÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE SE AJUSTA AOS REQUISITOS 
IMPOSTOS PELO ART. 41 DO CPP. - A denúncia – não importando se sucinta 
ou não – que contém todos os elementos essenciais e necessários à 
adequada descrição da figura típica do delito (“essentialia delicti”) e que 
atende, por isso mesmo, às exigências impostas pelo art. 41 do CPP 
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qualifica-se como peça acusatória processualmente apta e juridicamente 
idônea, não incidindo, por tal razão, no vício da inépcia. Doutrina. 
Precedentes. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL, DESAUTORIZADA, NO ENTANTO, NO 
CASO, EM FACE DA NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL 
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS”. - A extinção 
anômala do processo penal condenatório, em sede de “habeas corpus”, 
embora excepcional, revela-se possível, desde que se evidencie – com base 
em situações revestidas de liquidez – a ausência de justa causa. Para que tal 
controle jurisdicional se viabilize, no entanto, impõe-se que inexista 
qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos 
subjacentes à acusação penal, pois o reconhecimento da ausência de justa 
causa, para efeito de extinção do procedimento persecutório, reveste-se de 
caráter extraordinário, quando postulado em sede de “habeas corpus”. 
Precedentes. - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na 
apreciação da justa causa, pois o remédio processual do “habeas corpus” 
não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de 
matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. 
Precedentes. É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE 
INVESTIGAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS 
(EMBORA DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, 
NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA 
PENAL INVESTIGATÓRIA. - O poder de investigar compõe, em sede penal, o 
complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na 
condição de “dominus litis” e, também, como expressão de sua 
competência para exercer o controle externo da atividade policial, da 
atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por 
autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal 
destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios 
probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a 
“opinio delicti”, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal 
de iniciativa pública. Doutrina. Precedentes: HC 85.419/RJ, Rel. Min. CELSO 
DE MELLO – HC 89.837/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 91.613/MG, Rel. 
Min. GILMAR MENDES – HC 91.661/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 
93.930/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 94.173/BA, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO – HC 97.969/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 535.478/SC, Rel. Min. 
ELLEN GRACIE, v.g.) (RHC 118636 AgR / SP, Relatora  Min. CELSO DE MELLO, 
Julgamento:  26/08/2014,  Segunda Turma, DJe-175  DIVULG 09-09-2014  
PUBLIC 10-09-2014).  
 
HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DA REPRESENTAÇÃO. 
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NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR REQUERIMENTO DE ABERTURA DO 
INQUÉRITO POLICIAL. LEGALIDADE. 1. O Parquet é titular da ação penal 
pública e, como tal, tem a competência investida pela Lei e pela 
Constituição (art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, e os arts. 8º da Lei 
Complementar nº 75/93 e 26 da Lei nº 8.625/93) para realizar investigações 
preliminares na esfera criminal, cuja finalidade seja subsidiar a colheita de 
elementos de convicção e a eventual oferta de denúncia, sendo-lhe vedado 
tão-somente realizar e presidir o inquérito policial. 2. A simples condução de 
procedimento preliminar à instauração de inquérito policial, quando calcado 
em uma representação que dá conta da prática de crime, objetivando 
verificar a sua idoneidade, não significa que o Ministério Público tenha 
substituído a autoridade policial na presidência de eventual inquérito 
policial (HC 60434 / MG, Relator  Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
Julgamento 22/03/2012,  DJe 11/04/2012). 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

           No julgamento do RECURSO ESPECIAL n. 1.020.777/MG, 

RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, Ministra, julgado em 17.02.2011, DJe 

09.03.2011, publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia 

autenticada anexa), cujo acórdão ora se oferta como paradigma, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.020.777 - MG (2007/0306963-2)  
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RECORRIDO : VALDECIR PICHIONI  
ADVOGADO : JOSE NILO DE CASTRO E OUTRO(S)  
RECORRIDO : KLEBER DA CUNHA OTA  
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES  
RECORRIDO : SALVADOR ALVES DE FREITAS  
ADVOGADO : RONALDO GARCIA DIAS 
 RECORRIDO : LÚCIO JOSÉ CARDOSO  



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           44 

 
 
 
 

EMENTA 
 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA MORTE DE UM DOS AGENTES E EM RELAÇÃO AO CRIME 
PREVISTO NO ART. 90 DA LEI N.º 8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
LAPSO TEMPORAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PODERES DE INVESTIGAÇÃO. 
LEGITIMIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. ART. 4.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Em face da 
comprovação do falecimento do Réu Lúcio José Cardoso, a teor da certidão 
acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal. 2. Da consumação do 
suposto delito previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93 até o presente julgamento, 
transcorreu período de tempo suficiente à configuração da prescrição, pois 
ausente qualquer marco interruptivo. 3. É consectário lógico da própria função do 
órgão ministerial - titular exclusivo da ação penal pública - proceder à coleta de 
elementos de convicção, a fim de elucidar a materialidade do crime e os indícios 
de autoria. 4. Malgrado seja defeso ao Ministério Público presidir o inquérito 
policial propriamente dito, "é perfeitamente possível que o órgão do Ministério 
Público promova a colheita de determinados elementos de prova que demonstrem 
a existência da autoria e da materialidade de determinado delito, ainda que a 
título excepcional, [...]. Tal conclusão não significa retirar da Polícia Judiciária as 
atribuições previstas constitucionalmente, mas apenas harmonizar as normas 
constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a compatibilizá-las para permitir não 
apenas a correta e regular apuração dos fatos supostamente delituosos, mas 
também a formação da opinio delicti." (STF - RE 468.523/SC, 2.ª Turma, Rel. Min. 
ELLEN GRACIE, DJ de 19/02/2010.) 5. A Polícia Judiciária não possui o monopólio 
da investigação criminal, possuindo o Ministério Público legitimidade para 
determinar diligências investigatórias. Inteligência da Lei Complementar n.º 75/93 
e do art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Precedentes. 6. 
Recurso provido. No entanto, declarou-se a extinção da punibilidade estatal 
relativa ao Réu LÚCIO JOSÉ CARDOSO, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código 
Penal, e aos Recorridos VALDECIR PICHIONI e KLEBER DA CUNHA OTA, no tocante 
ao crime previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93, em face da prescrição da 
pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso IV, 
ambos do Estatuto Penal.  
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ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Adilson Vieira Macabu (Desembargador 
convocado do TJ/RJ) e Gilson Dipp votaram com a Sra. Ministra Relatora.  

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.  
Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2011 (Data do Julgamento)  
MINISTRA LAURITA VAZ  
Relatora  
 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.020.777 - MG (2007/0306963-2)  
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RECORRIDO : VALDECIR PICHIONI  
ADVOGADO : JOSE NILO DE CASTRO E OUTRO(S)  
RECORRIDO : KLEBER DA CUNHA OTA  
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES  
RECORRIDO : SALVADOR ALVES DE FREITAS  
ADVOGADO : RONALDO GARCIA DIAS 
 RECORRIDO : LÚCIO JOSÉ CARDOSO  
 
 

RELATÓRIO 
 

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:  
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, em face de acórdão proferido, em sede de ação penal originária, pelo Tribunal 
de Justiça local, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.  

Extrai-se dos autos que o Parquet ofereceu denúncia em desfavor de VALDECIR 
PICHIONI, na época Prefeito de Iturama/SC, e KLEBER DA CUNHA OTA, como incurso nos arts. 
89 (três vezes) e 90 da Lei n.º 8.666/93, c.c. o art. 29 do Código Penal; LUCIO JOSÉ CARDOSO, 
como incurso no art. 90 da Lei n.º 8.666/93, c.c. o art. 29 do Código Penal; e SALVADOR ALVES 
DE FREITAS, como como incurso no art. 89 (três vezes) da Lei n.º 8.666/93, c.c. o art. 29 do 
Código Penal.  

Em virtude de pedido ministerial, foi colacionada a certidão de óbito referente ao 
Réu Lúcio José Cardoso à fl. 690.  

Após as defesas preliminares, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
rejeitou a denúncia, nos termos da seguinte ementa:  

 



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           46 

"MINISTÉRIO PÚBLICO - PROPOSITURA DE AÇÃO CRIMINAL - LASTRO EM 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADE RESERVADA À POLÍCIA JUDICIÁRIA - USURPAÇÃO DE 
FUNÇÃO - ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DENÚNCIA REJEITADA. Lastreando a 
denúncia em inquérito ou investigação administrativa, que possui a natureza de inquérito 
policial, levada a cabo pelo próprio órgão ministerial, a sua ilegitimidade para o procedimento 
deflui de normas constitucionais e da própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, não 
legitimando, por conseqüência, a propositura da ação criminal. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUE SE 
IMPÕE. " (fl. 795)  

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.  
Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso especial.  
Em suas razões, sustenta o Recorrente que o acórdão recorrido violou aos arts. 4.º 

e 39, § 5.º, ambos do Código de Processo Penal, art. 8.º, incisos I, V e VII, da Lei Complementar 
n.º 75/93 e art. 26, inciso V, da da Lei n.º 8.625/93.  

Com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de 
Justiça, argumenta que o "Ministério Público possui legitimidade para proceder a investigações 
penais e suas atribuições investigatórias não se limitam à produção do inquérito civil público 
para a propositura da ação correspondente e, na seara penal, à requisição de inquérito policial 
e diligências complementares" (fl. 839).  

Pleiteia, assim, a reforma do acórdão recorrido para que a denúncia seja recebida.  
Contrarrazões às fls. 875/889, 910 e 913/916.  
O Ministério Público Federal, manifestando-se às fls. 924/934, opinou pelo 

provimento do recurso especial.  
É o relatório.  
 

EMENTA 
 
 
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA MORTE DE UM DOS AGENTES E EM RELAÇÃO AO CRIME 
PREVISTO NO ART. 90 DA LEI N.º 8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
LAPSO TEMPORAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PODERES DE INVESTIGAÇÃO. 
LEGITIMIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. ART. 4.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Em face da 
comprovação do falecimento do Réu Lúcio José Cardoso, a teor da certidão 
acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal. 2. Da consumação do 
suposto delito previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93 até o presente julgamento, 
transcorreu período de tempo suficiente à configuração da prescrição, pois 
ausente qualquer marco interruptivo. 3. É consectário lógico da própria função do 
órgão ministerial - titular exclusivo da ação penal pública - proceder à coleta de 
elementos de convicção, a fim de elucidar a materialidade do crime e os indícios 
de autoria. 4. Malgrado seja defeso ao Ministério Público presidir o inquérito 
policial propriamente dito, "é perfeitamente possível que o órgão do Ministério 
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Público promova a colheita de determinados elementos de prova que demonstrem 
a existência da autoria e da materialidade de determinado delito, ainda que a 
título excepcional, [...]. Tal conclusão não significa retirar da Polícia Judiciária as 
atribuições previstas constitucionalmente, mas apenas harmonizar as normas 
constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a compatibilizá-las para permitir não 
apenas a correta e regular apuração dos fatos supostamente delituosos, mas 
também a formação da opinio delicti." (STF - RE 468.523/SC, 2.ª Turma, Rel. Min. 
ELLEN GRACIE, DJ de 19/02/2010.) 5. A Polícia Judiciária não possui o monopólio 
da investigação criminal, possuindo o Ministério Público legitimidade para 
determinar diligências investigatórias. Inteligência da Lei Complementar n.º 75/93 
e do art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Precedentes. 6. 
Recurso provido. No entanto, declarou-se a extinção da punibilidade estatal 
relativa ao Réu LÚCIO JOSÉ CARDOSO, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código 
Penal, e aos Recorridos VALDECIR PICHIONI e KLEBER DA CUNHA OTA, no tocante 
ao crime previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93, em face da prescrição da 
pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso IV, 
ambos do Estatuto Penal.  

 
VOTO 

 
A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):  

 
De início, constata-se o falecimento do Réu LÚCIO JOSÉ CARDOSO, conforme 

certidão juntada aos autos à fl. 690, fato que esvazia o objeto deste recurso, ensejando a 
extinção da punibilidade estatal, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.  

De outra parte, cumpre verificar a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência 
da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena abstrata, por se tratar de matéria 
prejudicial ao seu mérito.  

Nos termos do art. 109, caput, do Código Penal, o prazo prescricional, antes de 
transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1.º do art. 110 do mesmo estatuto, 
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.  

No caso em comento, a exordial acusatória imputou aos Réus VALDECIR PICHIONI 
e KLEBER DA CUNHA OTA a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 89 (três vezes) e 90 
da Lei n.º 8.666/93, c.c. o art. 29 do Código Penal; e ao Réu SALVADOR ALVES DE FREITAS a 
perpetração do crime descrito no art. 89 (três vezes) da Lei n.º 8.666/93, c.c. o art. 29 do 
Código Penal.  

Constata-se que a pena máxima cominada ao delito do art. 89 da Lei de Licitações 
é de 05 (cinco) anos de detenção, sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos, a teor do 109, 
inciso III, do Estatuto Penal. Enquanto ao crime tipificado no art. 90 da Lei n.º 8.666/93 é de 04 
(quatro) anos de detenção, sendo, portanto, o prazo prescricional de 08 (oito) anos, a teor do 
109, inciso IV, do Código Penal.  
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Nesse contexto, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela 
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93 
imputados aos Réus VALDECIR PICHIONI e KLEBER DA CUNHA OTA, porquanto restou 
transcorrido o lapso temporal superior aos oito anos exigidos, em razão da inexistência de 
marcos interruptivos e a denúncia narrar que os fatos criminosos teriam sido perpetrados em 
"setembro de 2.001" (fl. 09).  

Registra-se, por oportuno que, por se tratar de matéria de ordem pública, é 
prescindível a provocação da parte para o reconhecimento da prescrição, devendo ser 
declarada de ofício, em qualquer fase do processo. 

 No mais, verifica-se a tempestividade do especial, o cabimento de sua 
interposição com amparo no permissivo constitucional, o interesse recursal, a legitimidade, a 
exposição da suposta contrariedade a dispositivo legal e o devido prequestionamento.  

Cinge-se a controvérsia em definir se o Ministério Público possui legitimidade para 
proceder à coleta de elementos de convicção, a fim de elucidar a materialidade do crime e os 
indícios de autoria.  

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este 
Superior Tribunal de Justiça, como se verá a seguir, o Ministério Público, indubitavelmente, 
pode realizar diligências investigatórias de fatos ligados à sua atuação. A Constituição Federal, 
em seu art. 129, prevê: 

 "Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I- promover, 
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
........................................................................................................... .....  

VI- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 
requisitando informações e documentos para instruí-los , na forma da lei complementar 
respectiva;  

VII- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior;  

VIII- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; " (grifos acrescidos.)  

Esse dispositivo encontra-se regulamentado pela Lei Complementar n.º 75/93 que 
estabelece: "Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, 
nos procedimentos de sua competência:  

I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência 
injustificada; ........................................................................................................... .....  

V - realizar inspeções e diligências investigatórias ;  
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos 

que instaurar; " (grifos acrescidos.)  
Nesse contexto, verifica-se que a legitimidade do Ministério Público para realizar 

diligências investigatórias, que não se confunde, aliás, com investigação direta, decorre de 
expressa previsão constitucional, oportunamente regulamentada pela Lei Complementar sub 
examine.  



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           49 

Proceder à colheita de elementos de convicção, a fim de elucidar a materialidade 
do crime e os indícios de autoria, é um consectário lógico da própria função do órgão 
ministerial de promover, com exclusividade, a ação penal pública.  

Ademais, como é consabido, a Polícia Judiciária não possui o monopólio da 
investigação criminal. O próprio Código de Processo Penal é claro ao estabelecer, no parágrafo 
único do seu art. 4.º, que a sua competência não exclui a de outras autoridades 
administrativas. Exemplos disso são as investigações efetuadas pelas Comissões Parlamentares 
de Inquérito; o inquérito judicial presidido pelo Juiz de Direito da vara falimentar; o inquérito 
em caso de infração penal cometida na sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal 
(RISTF, art. 43), dentre inúmeros outros.  

Corroboram tais entendimentos emblemático precedente do Supremo Tribunal 
Federal, cuja ementa cabe transcrever, mutatis mutandis:  

 
"HABEAS CORPUS' - CRIME DE TORTURA ATRIBUÍDO A POLICIAL CIVIL - 
POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO, FUNDADO EM INVESTIGAÇÃO POR ELE 
PRÓPRIO PROMOVIDA, FORMULAR DENÚNCIA CONTRA REFERIDO AGENTE 
POLICIAL - VALIDADE JURÍDICA DESSA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA - CONDENAÇÃO 
PENAL IMPOSTA AO POLICIAL TORTURADOR - LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER 
INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA 
TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO 'PARQUET' - TEORIA DOS PODERES 
IMPLÍCITOS - CASO 'McCULLOCH v. MARYLAND' (1819) - MAGISTÉRIO DA 
DOUTRINA (RUI BARBOSA, JOHN MARSHALL, JOÃO BARBALHO, MARCELLO 
CAETANO, CASTRO NUNES, OSWALDO TRIGUEIRO, v.g.) - OUTORGA, AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO PODER DE 
CONTROLE EXTERNO SOBRE A ATIVIDADE POLICIAL - LIMITAÇÕES DE ORDEM 
JURÍDICA AO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 'HABEAS 
CORPUS' INDEFERIDO. NAS HIPÓTESES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA, O INQUÉRITO 
POLICIAL, QUE CONSTITUI UM DOS DIVERSOS INSTRUMENTOS ESTATAIS DE 
INVESTIGAÇÃO PENAL, TEM POR DESTINATÁRIO PRECÍPUO O MINISTÉRIO 
PÚBLICO. - O inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de 
caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de 
infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação 
persecutória do Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos 
que compõem a "informatio delicti". Precedentes. - A investigação penal, quando 
realizada por organismos policiais, será sempre dirigida por autoridade policial, a 
quem igualmente competirá exercer, com exclusividade, a presidência do 
respectivo inquérito. - A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à 
instituição policial não impede nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, 
que é o 'dominus litis', determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar 
esclarecimentos e diligências investigatórias, estar presente e acompanhar, junto a 
órgãos e agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo aqueles 
sob regime de sigilo, sem prejuízo de outras medidas que lhe pareçam 



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           50 

indispensáveis à formação da sua 'opinio delicti', sendo-lhe vedado, no entanto, 
assumir a presidência do inquérito policial, que traduz atribuição privativa da 
autoridade policial. Precedentes. A ACUSAÇÃO PENAL, PARA SER FORMULADA, 
NÃO DEPENDE, NECESSARIAMENTE, DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. - Ainda que inexista qualquer investigação penal promovida pela Polícia 
Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer instaurar, validamente, a 
pertinente "persecutio criminis in judicio", desde que disponha, para tanto, de 
elementos mínimos de informação, fundados em base empírica idônea, que o 
habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. Doutrina. 
Precedentes. A QUESTÃO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE EXCLUSIVIDADE E A 
ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA. - A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 
1º, inciso IV, da Constituição da República - que não inibe a atividade de 
investigação criminal do Ministério Público - tem por única finalidade conferir à 
Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato 
repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia 
ferroviária federal), primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no 
próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções 
internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito 
Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração dos 
crimes militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos penais (crimes e 
contravenções), sem prejuízo do poder investigatório de que dispõe, como 
atividade subsidiária, o Ministério Público. - Função de polícia judiciária e função 
de investigação penal: uma distinção conceitual relevante, que também justifica o 
reconhecimento, ao Ministério Público, do poder investigatório em matéria penal. 
Doutrina. É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES 
DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, 
O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA. - O poder de investigar 
compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério 
Público, que dispõe, na condição de "dominus litis" e, também, como expressão de 
sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da 
atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por 
autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal 
destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios 
e de elementos de convicção que lhe permitam formar a "opinio delicti", em ordem 
a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública. Doutrina. 
Precedentes. CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DOS 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OPONIBILIDADE, A ESTES, DO SISTEMA DE 
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, QUANDO EXERCIDO, PELO "PARQUET", O 
PODER DE INVESTIGAÇÃO PENAL. - O Ministério Público, sem prejuízo da 
fiscalização intra-orgânica e daquela desempenhada pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público, está permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos 
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que pratique no âmbito das investigações penais que promova "ex propria 
auctoritate", não podendo, dentre outras limitações de ordem jurídica, 
desrespeitar o direito do investigado ao silêncio ("nemo tenetur se detegere"), nem 
lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova contra si 
próprio, nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do procedimento 
investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas à reserva constitucional de 
jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se acompanhar de Advogado, nem impor, a 
este, indevidas restrições ao regular desempenho de suas prerrogativas 
profissionais (Lei nº 8.906/94, art. 7º, v.g.). - O procedimento investigatório 
instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, termos de 
declarações ou depoimentos, laudos periciais e demais subsídios probatórios 
coligidos no curso da investigação, não podendo, o "Parquet", sonegar, selecionar 
ou deixar de juntar, aos autos, quaisquer desses elementos de informação, cujo 
conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser tornado acessível 
tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu Advogado. - O regime de sigilo, 
sempre excepcional, eventualmente prevalecente no contexto de investigação 
penal promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao investigado e 
ao Advogado por este constituído, que terão direito de acesso - considerado o 
princípio da comunhão das provas - a todos os elementos de informação que já 
tenham sido formalmente incorporados aos autos do respectivo procedimento 
investigatório. " (HC 89.837/DF, 2.ª Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 
20/11/2009.)  
 
Segundo notícia o site oficial do Supremo Tribunal Federal na internet , a "A 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, a competência do 
Ministério Público para investigar em circunstâncias especiais ". Foi no julgamento do RE n.º 
468.523/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, ocorrido no dia 01/12/2009, assim noticiado:  

 
"Os ministros chegaram ao entendimento por unanimidade, no julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 468523, quando acompanharam o voto da relatora, 
ministra Ellen Gracie. “Os acusados são policiais, então neste caso o Ministério 
Público parece-me ser o único com poderes para proceder a uma investigação 
isenta e rigorosa”, declarou ela. A ministra relatora explicou que o julgamento do 
recurso ajuizado pela defesa de C.A.G., A.V.S., I.J.S. e V.A.B. foi interrompido em 
novembro de 2008, a pedido do ministro Cezar Peluso, porque havia discussão a 
respeito dos poderes investigatórios do Ministério Público (MP). De acordo com 
ela, os ministros esperavam que a questão fosse examinada pelo Plenário do STF, 
mas, como isso não aconteceu, a Turma já tem, em diversas ocasiões, examinado 
esses casos. Segundo Ellen Gracie, o caso, que envolve a acusação de tráfico de 
substâncias entorpecentes, foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
Conforme disse, o recurso foi apresentado pela defesa com a alegação, entre 
outras, de que os depoimentos foram colhidos diretamente pelo Ministério Público 
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de Santa Catarina. A ministra decidiu conhecer o recurso apenas quanto à questão 
da competência do MP para investigar porque, segundo ela, todas as outras 
questões já foram resolvidas em grau de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. 
“Como já me manifestei em outras ocasiões, estou adotando a doutrina dos 
poderes implícitos, para reconhecer ao Ministério Público os poderes 
investigatórios em circunstâncias especiais, extraordinárias, como é o caso 
presente”, concluiu. Ela conheceu em parte do recurso e na parte conhecida lhe 
negou provimento, tendo sido acompanhada pelos ministros Eros Grau, Joaquim 
Barbosa e Cezar Peluso. O ministro Cezar Peluso fez questão de deixar clara a sua 
posição neste caso. De acordo com ele, o MP tem constitucionalmente o poder de 
fiscalização da atividade policial e apenas neste caso reconheceu esta competência 
do MP em razão da função de fiscalização da atividade policial. “Então por isso vou 
acompanhar, apenas neste caso e por estas circunstâncias”, esclareceu. "  
 
A ementa do referido julgado restou assim anotada:  
 
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE PROVA 
OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PERDA 
DA FUNÇÃO PÚBLICA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PODERES INVESTIGATÓRIOS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 
IMPROVIDO. 1. O recurso extraordinário busca debater quatro questões centrais: 
a) a nulidade do processo em razão da obtenção de prova ilícita (depoimentos 
colhidos diretamente pelo Ministério Público em procedimento próprio; gravação 
de áudio e vídeo realizada pelo Ministério Público; consideração de prova 
emprestada); b) invasão das atribuições da polícia judiciária pelo Ministério 
Público Federal; c) incorreção na dosimetria da pena com violação ao princípio da 
inocência na consideração dos maus antecedentes na fixação da pena-base; d) 
ausência de fundamentação para o decreto de perda da função pública. 2. O 
extraordinário somente deve ser conhecido em relação às atribuições do Ministério 
Público (CF, art. 129, I e VIII), porquanto as questões relativas à suposta violação 
ao princípio constitucional da presunção de inocência na fixação da pena-base e à 
suposta falta de fundamentação na decretação da perda da função pública dos 
recorrentes, já foram apreciadas e resolvidas no julgamento do recurso especial 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Apenas houve debate na Corte local sobre as 
atribuições do Ministério Público, previstas constitucionalmente. O ponto 
relacionado à nulidade do processo por suposta obtenção e produção de prova 
ilícita à luz da normativa constitucional não foi objeto de debate no acórdão 
recorrido. 4. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que "o debate do tema 
constitucional deve ser explícito" (RE 428.194 AgR/MG, rel. Min. Eros Grau, 1ª 
Turma, DJ 28.10.2005) e, assim, "a ausência de efetiva apreciação do litígio 
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não 
autoriza - ante a falta de prequestionamento explicíto da controvérsia jurídica - a 
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utilização do recurso extraordinário" (AI 557.344 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJ 11.11.2005). 5. A denúncia pode ser fundamentada em peças de 
informação obtidas pelo órgão do MPF sem a necessidade do prévio inquérito 
policial, como já previa o Código de Processo Penal. Não há óbice a que o 
Ministério Público requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a 
obtenção da prova de modo a formar seu convencimento a respeito de 
determinado fato, aperfeiçoando a persecução penal, mormente em casos 
graves como o presente que envolvem a presença de policiais civis e militares na 
prática de crimes graves como o tráfico de substância entorpecente e a 
associação para fins de tráfico . 6. É perfeitamente possível que o órgão do 
Ministério Público promova a colheita de determinados elementos de prova que 
demonstrem a existência da autoria e da materialidade de determinado delito, 
ainda que a título excepcional, como é a hipótese do caso em tela. Tal conclusão 
não significa retirar da Polícia Judiciária as atribuições previstas 
constitucionalmente, mas apenas harmonizar as normas constitucionais (arts. 129 
e 144) de modo a compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e regular 
apuração dos fatos supostamente delituosos, mas também a formação da opinio 
delicti. 7. O art. 129, inciso I, da Constituição Federal, atribui ao parquet a 
privatividade na promoção da ação penal pública. Do seu turno, o Código de 
Processo Penal 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. 8. Há princípio basilar da hermenêutica constitucional, a 
saber, o dos "poderes implícitos", segundo o qual, quando a Constituição Federal 
concede os fins, dá os meios. Se a atividade fim - promoção da ação penal 
pública - foi outorgada ao parquet em foro de privatividade, não se concebe 
como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza 
que "peças de informação" embasem a denúncia . 9. Levando em consideração os 
dados fáticos considerados nos autos, os policiais identificados se associaram a 
outras pessoas para a perpetração de tais crimes, realizando, entre outras 
atividades, a de "escolta" de veículos contendo o entorpecente e de "controle" de 
todo o comércio espúrio no município de Chapecó. 10. Recurso extraordinário 
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. " (RE 468.523/SC, 2.ª Turma, 
Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 19/02/2010 - sem grifos no original.)  
 
Destaco, ainda, as percucientes considerações do Ilustre Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, quando do julgamento, por esta Egrégia 5.ª Turma, do Habeas Corpus n.º 
12.704/DF, em 07/05/2002 (DJ de 18/11/2002), in verbis: 

 
 "Aliás, entender de forma diversa, é o mesmo que passar às polícias a titularidade 
da ação penal, pois o Ministério Público, ao denunciar, estaria adstrito aos fatos 
ilícitos que a polícia achasse por bem investigar. Criar-se-ia, então, um absurdo 
jurídico em que a polícia teria o controle sobre as ações do Ministério Público. Isso 



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           54 

se tornaria ainda mais grave em casos como o sub judice em que a própria 
autoridade policial é a investigada. Não foi por outra razão, senão esta, a 
atribuição de controle externo da atividade policial dada ao Ministério Público. E 
também não existe 'justa causa' maior do que essa a legitimar a atitude do 
Ministério Público. "  
 
Ressalte-se, outrossim, que a atuação do Parquet não está adstrita à existência do 

inquérito policial, podendo que pode até ser dispensado, na hipótese de já existirem elementos 
suficientes para embasar a ação penal. A propósito:  

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E 
PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 
1. O respeito aos bens jurídicos protegidos pela norma penal é, primariamente, 
interesse de toda a coletividade, sendo manifesta a legitimidade do Poder do 
Estado para a imposição da resposta penal, cuja efetividade atende a uma 
necessidade social. 2. Daí por que a ação penal é pública e atribuída ao Ministério 
Público, como uma de suas causas de existência. Deve a autoridade policial agir de 
ofício. Qualquer do povo pode prender em flagrante. É dever de toda e qualquer 
autoridade comunicar o crime de que tenha ciência no exercício de suas funções. 
Dispõe significativamente o artigo 144 da Constituição da República que "A 
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio". 3. Não é, portanto, da índole do direito penal a feudalização da 
investigação criminal na Polícia e a sua exclusão do Ministério Público. Tal poder 
investigatório, independentemente de regra expressa específica, é manifestação 
da própria natureza do direito penal, da qual não se pode dissociar a da instituição 
do Ministério Público, titular da ação penal pública, a quem foi instrumentalmente 
ordenada a Polícia na apuração das infrações penais, ambos sob o controle 
externo do Poder Judiciário, em obséquio do interesse social e da proteção dos 
direitos da pessoa humana. 4. Diversamente do que se tem procurado sustentar, 
como resulta da letra do seu artigo 144, a Constituição da República não fez da 
investigação criminal uma função exclusiva da Polícia, restringindo-se, como se 
restringiu, tão-somente a fazer exclusivo, sim, da Polícia Federal o exercício da 
função de polícia judiciária da União (parágrafo 1º, inciso IV). Essa função de 
polícia judiciária – qual seja, a de auxiliar do Poder Judiciário –, não se identifica 
com a função investigatória, isto é, a de apurar infrações penais, bem distinguidas 
no verbo constitucional, como exsurge, entre outras disposições, do preceituado no 
parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, verbis: "§ 4º às polícias civis, 
dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares." Tal norma constitucional, por fim, define, é certo, as 
funções das polícias civis, mas sem estabelecer qualquer cláusula de exclusividade. 
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5. O poder investigatório que, pelo exposto, se deve reconhecer, por igual, próprio 
do Ministério Público é, à luz da disciplina constitucional, certamente, da espécie 
excepcional, fundada na exigência absoluta de demonstrado interesse público ou 
social. O exercício desse poder investigatório do Ministério Público não é, por 
óbvio, estranho ao Direito, subordinando-se, à falta de norma legal particular, no 
que couber, analogicamente, ao Código de Processo Penal, sobretudo na 
perspectiva da proteção dos direitos fundamentais e da satisfação do interesse 
social, que, primeiro, impede a reprodução simultânea de investigações; segundo, 
determina o ajuizamento tempestivo dos feitos inquisitoriais e, por último, faz 
obrigatória oitiva do indiciado autor do crime e a observância das normas legais 
relativas ao impedimento, à suspeição, e à prova e sua produção. 6. De qualquer 
modo, não há confundir investigação criminal com os atos investigatório-
inquisitoriais complementares de que trata o artigo 47 do Código de Processo 
Penal. 7. "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória 
criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da 
denúncia." (Súmula do STJ, Enunciado nº 234). 8. Não há falar em dupla 
condenação pelo mesmo fato e, conseqüentemente, em violação do princípio non 
bis in idem, se os agentes em concurso, com condutas distintas, realizaram os tipos 
legais dos artigos 12 da Lei de Tóxicos e 339 do Código Penal, ofendendo 
objetividades jurídicas diversas. Diversos os suportes fácticos, nada impede, e até 
determina, a incidência reconhecida dos tipos dos artigos 12 e 14 da Lei de Tóxicos. 
9. Não é o habeas corpus próprio ao deslinde de questões que reclamam profunda 
incursão no conjunto da prova. 10. Ordem denegada. " (HC 24.493/MG, Rel. Min. 
HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 17/11/2003.) "PENAL E PROCESSO PENAL – 
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO – CRIME DE "LAVAGEM" – INÉPCIA DA 
DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPEDIMENTO DE PROCURADORES 
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PROVAS ILÍCITAS – INOCORRÊNCIA. [...] - 
Quanto à ilegalidade das investigações promovidas pelo Ministério Público, sem a 
instauração de inquérito policial, o writ, igualmente, improcede. Com efeito, a 
questão acerca da possibilidade do Ministério Público desenvolver atividade 
investigatória objetivando colher elementos de prova que subsidiem a instauração 
de futura ação penal, é tema incontroverso perante esta eg. Turma. Como se sabe, 
a Constituição Federal, em seu art. 129, I, atribui, privativamente, ao Ministério 
Público promover a ação penal pública. Essa atividade depende, para o seu efetivo 
exercício, da colheita de elementos que demonstrem a certeza da existência do 
crime e indícios de que o denunciado é o seu autor. Entender-se que a investigação 
desses fatos é atribuição exclusiva da polícia judiciária, seria incorrer-se em 
impropriedade, já que o titular da Ação é o Órgão Ministerial. Cabe, portanto, a 
este, o exame da necessidade ou não de novas colheitas de provas, uma vez que, 
tratando-se o inquérito de peça meramente informativa, pode o MP entendê-la 
dispensável na medida em que detenha informações suficientes para a propositura 
da ação penal. - Ora, se o inquérito é dispensável, e assim o diz expressamente o 
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art. 39, § 5º, do CPP, e se o Ministério Público pode denunciar com base apenas 
nos elementos que tem, nada há que imponha a exclusividade às polícias para 
investigar os fatos criminosos sujeitos à ação penal pública. - A Lei Complementar 
nº 75/90, em seu art. 8º, inciso IV, diz competir ao Ministério Público, para o 
exercício das suas atribuições institucionais, "realizar inspeções e diligências 
investigatórias" . Compete-lhe, ainda, notificar testemunhas (inciso I), requisitar 
informações, exames, perícias e documentos às autoridades da Administração 
Pública direta e indireta (inciso II) e requisitar informações e documentos a 
entidades privadas (inciso IV). [...] - Ordem concedida em parte, de ofício, somente 
quanto a este último tópico, determinando, apenas, que o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região proceda à devida apreciação da alegação de quebra de sigilo 
fiscal, bancário e de correspondência, sem autorização judicial. " (HC 18.060/PR, 
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 26/08/2002.)  
 
Nesse contexto, ao contrário do que afirma o acórdão hostilizado, é possível ao 

Parquet oferecer denúncia com fundamento nos procedimentos investigatórios criminais n.os 
392, 393, 394 e 395/04 realizados pela Procuradoria de Justiça de Combate aos Crimes 
praticados por Agentes Políticos Municipais.  

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a 
punibilidade estatal quanto ao fato imputado ao Recorrido LUCIO JOSÉ CARDOSO, e em face da 
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso IV, 
ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade estatal quanto ao crime previsto no art. 
90 da Lei n.º 8.666/93 imputados aos Recorridos VALDECIR PICHIONI e KLEBER DA CUNHA OTA. 
No mais, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido, prossiga o 
Tribunal a quo no exame da admissibilidade da exordial acusatória.  

É o voto.  

 

3.2. CONFRONTO ANALÍTICO DE JULGADOS 

   

É perfeita a identidade entre a situação dos autos e aquela 

apreciada no v. aresto indicado como paradigma do dissídio 

jurisprudencial. Nas duas, houve decisão sobre a possibilidade de o 

Ministério Público realizar, autonomamente, investigação criminal, com 

supedâneo no artigo 4º, do Código de Processo Penal, artigo 26 da Lei n. 



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           57 

8.625/93 e artigos 7º e 8º, da Lei n. 75/93. Opostas, no entanto, as 

conclusões a que chegaram o v. acórdão recorrido e a r. decisão 

confrontada. 

Para o v. acórdão recorrido “Também a Lei 8.625, de 12 de 

fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), que regula de forma 

complementar as funções e o âmbito de atuação do órgão ministerial, em seu artigo 

26, inciso I, de forma indiscutível, limita seus poderes à instauração de inquéritos civis e 

procedimentos administrativos. Quanto aos inquéritos policiais, possibilita, em seu 

inciso IV, apenas a requisição de sua instauração e de realização de diligências, em 

consonância com a previsão da Lei Maior: 

 “Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:  

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos 

pertinentes (...) IV  - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial e inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, VIII, da 

Constituição Federal, podendo acompanhá-los”.  

Não se pode, desta forma, seja constitucionalmente ou legalmente, 

afastar-se a falta de legitimidade do Ministério Público para realizar diretamente 

investigações e diligência através de procedimento administrativo de natureza criminal, 

de sua autoria, ainda que com a finalidade de apuração de eventuais condutas ilícitas, 

cometidas por autoridade policial, como no caso em espécie.  

Mas não é só isso.  

Temos que o Código de Processo Penal, diga-se, recepcionado pela 

ordem constitucional em vigor, categoricamente confirma o Inquérito Policial como 

instrumento de investigação penal da Polícia Judiciária, sendo procedimento 

administrativo destinado a subsidiar a instauração da ação penal, e neste particular, em 

especial, ao Ministério Público 

(...) 

Na esfera infraconstitucional, a Lei Complementar 75/93, cingiu-se 

aos termos da constituição no que diz respeito às atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO 

(art. 7º e 8º).  

Reservou-lhe o poder de requisitar diligências investigatórias e 

instauração do inquérito policial (CF, art. 129, inciso VIII)”.  
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Portanto, não há como considerar válida a prova produzida, diante de 

seu vício originário, ilegal e ilegitimamente colhidas em procedimento administrativo 

criminal interno do Ministério Público do Estado de São Paulo” (fls. 3097 e 3147).  

Enquanto para a decisão paradigma “Cinge-se a controvérsia em 

definir se o Ministério Público possui legitimidade para proceder à coleta de elementos 
de convicção, a fim de elucidar a materialidade do crime e os indícios de autoria.  

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este 
Superior Tribunal de Justiça, como se verá a seguir, o Ministério Público, 
indubitavelmente, pode realizar diligências investigatórias de fatos ligados à sua 
atuação. A Constituição Federal, em seu art. 129, prevê: 

 "Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I- promover, 
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
........................................................................................................... .....  

VI- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los , na forma da 
lei complementar respectiva;  

VII- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior;  

VIII- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; " (grifos 
acrescidos.)  

Esse dispositivo encontra-se regulamentado pela Lei Complementar n.º 
75/93 que estabelece: "Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público 
da União poderá, nos procedimentos de sua competência:  

I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de 
ausência injustificada; 
........................................................................................................... .....  

V - realizar inspeções e diligências investigatórias ;  
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e 

inquéritos que instaurar; " (grifos acrescidos.)  
Nesse contexto, verifica-se que a legitimidade do Ministério Público para 

realizar diligências investigatórias, que não se confunde, aliás, com investigação direta, 
decorre de expressa previsão constitucional, oportunamente regulamentada pela Lei 
Complementar sub examine.  

Proceder à colheita de elementos de convicção, a fim de elucidar a 
materialidade do crime e os indícios de autoria, é um consectário lógico da própria 
função do órgão ministerial de promover, com exclusividade, a ação penal pública.  
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Ademais, como é consabido, a Polícia Judiciária não possui o monopólio da 
investigação criminal. O próprio Código de Processo Penal é claro ao estabelecer, no 
parágrafo único do seu art. 4.º, que a sua competência não exclui a de outras 
autoridades administrativas. Exemplos disso são as investigações efetuadas pelas 
Comissões Parlamentares de Inquérito; o inquérito judicial presidido pelo Juiz de 
Direito da vara falimentar; o inquérito em caso de infração penal cometida na sede ou 
dependência do Supremo Tribunal Federal (RISTF, art. 43), dentre inúmeros outros.  

Em síntese, enquanto para a decisão recorrida “Também a Lei 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), que 
regula de forma complementar as funções e o âmbito de atuação do órgão ministerial, 
em seu artigo 26, inciso I, de forma indiscutível, limita seus poderes à instauração de 
inquéritos civis e procedimentos administrativos. Quanto aos inquéritos policiais, 
possibilita, em seu inciso IV, apenas a requisição de sua instauração e de realização de 
diligências, em consonância com a previsão da Lei Maior (...)Na esfera 
infraconstitucional, a Lei Complementar 75/93, cingiu-se aos termos da constituição no 
que diz respeito às atribuições do MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 7º e 8º). Reservou-lhe o 
poder de requisitar diligências investigatórias e instauração do inquérito policial (CF, 
art. 129, inciso VIII)”. Portanto, não há como considerar válida a prova produzida, 
diante de seu vício originário, ilegal e ilegitimamente colhidas em procedimento 

administrativo criminal interno do Ministério Público do Estado de São Paulo” para a 
decisão paradigma “Esse dispositivo encontra-se regulamentado pela Lei 

Complementar n.º 75/93 que estabelece: "Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, 
o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência:  

I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de 
ausência injustificada; 
........................................................................................................... .....  

V - realizar inspeções e diligências investigatórias ;  
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e 

inquéritos que instaurar; " (grifos acrescidos.)  
Nesse contexto, verifica-se que a legitimidade do Ministério Público para 

realizar diligências investigatórias, que não se confunde, aliás, com investigação direta, 
decorre de expressa previsão constitucional, oportunamente regulamentada pela Lei 
Complementar sub examine.  

Proceder à colheita de elementos de convicção, a fim de elucidar a 
materialidade do crime e os indícios de autoria, é um consectário lógico da própria 
função do órgão ministerial de promover, com exclusividade, a ação penal pública.  

Ademais, como é consabido, a Polícia Judiciária não possui o monopólio da 

investigação criminal. O próprio Código de Processo Penal é claro ao estabelecer, no 
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parágrafo único do seu art. 4.º, que a sua competência não exclui a de outras 

autoridades administrativas”. 

                                 

Assim, melhor a nosso ver o entendimento consagrado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

 

4 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO REALIZAR DIRETAMENTE INTERCEPTAÇÕES 

TELEFÔNICAS (arts. 5º e 6º, da LEI n. 9.296/96). 

 

Como demonstrado no item anterior, pacífico na 

jurisprudência dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal 

de Justiça, que o Ministério Público pode realizar investigações criminais. 

Pois bem, se o Ministério Público pode realizar, 

autonomamente, investigação criminal, por consequência, pode realizar, 

também autonomamente, todas as diligências necessárias, dentre elas, a 

interceptação telefônica autorizada judicialmente.  

“Pode o Ministério Público pedir interceptação telefônica em 

investigação que está presidindo? O STF e o STJ vêm consolidando o 

entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para 

realizar, autonomamente, investigações criminais (...) Assim, se o 

Ministério Público pode realizar investigação criminal, é evidente que 

pode requerer a interceptação telefônica” (GOMES, Luiz Flávio; 

MACIEL, Sílvio. Interceptação Telefônica. 2. Ed., 2013, p. 150/151). 
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“Em outras palavras, se ao Ministério Público é permitido investigar 
criminalmente, pode ele desenvolver todas as atividades voltadas 
para essa sua atividade-fim, possuindo, como restrição, somente a 
necessidade da autorização judicial, quando a lei o exigir. Assim, a Lei 
n. 9.296/96 serviria ao Ministério Público como instrumento que 
regula os casos em que caberia a interceptação telefônica, bem como 
a previsão do momento em que se poderia requerê-la (inquisitorial ou 
judicial) e as circunstâncias que envolvem sua produção” (ANDRADE, 
Mauro Fonseca. Interceptação telefônica e a investigação criminal 
pelo Ministério Público. In: Revista do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, n. 41, jan/jun/2000, p.327-328). 

 

Nesse sentido tem decidido o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça: 

 
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO 
NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA 
DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TORTURA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 
N.º 9.455/1997. CRIME COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM 
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL 
RESTRITO AOS CRIMES FUNCIONAIS TÍPICOS. 3. INVESTIGAÇÃO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 4. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÍDIAS 
JUNTADAS AO PROCESSO ANTES DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES 
FINAIS. PREJUÍZO NÃO APONTADO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade 
do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se 
firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do 
cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição 
Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução 
hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir 
habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente 
cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as 
questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de 
constrangimento ilegal evidente a ser sanado mediante a concessão de 
habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido 
processo legal. 2. O procedimento especial previsto no Capítulo II, do Título 
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II, do Código de Processo Penal, apenas se aplica aos crimes próprios e 
impróprios previstos no Código Penal, não abarcando outros ilícitos comuns, 
ainda que a qualidade de funcionário público os qualifique ou caracterize 
causa de aumento de pena. 3. No caso, o paciente foi condenado pelos 
crimes descritos no art. 1º, inciso I, alínea a, c/c o § 4º, da Lei n.º 
9.455/1997, e no art. 299 do Código Penal, situação que afasta a 
obrigatoriedade de oferecimento de resposta antes do recebimento da 
denúncia, nos termos do art. 514 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
4. A tese relativa à ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, tendo em vista ter sido a diligência de interceptação telefônica 
conduzida pelo Ministério Público, já foi apreciada pelo Superior Tribunal 
de Justiça - HC n. 32.586/MG - oportunidade em que se reconheceu a 
legitimidade do Ministério Público para o procedimento preliminar de 
investigação. 5. Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia das 
transcrições das interceptações telefônicas, visto que foram incorporadas 
aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando 
à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da sentença 
condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, 
notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo. 6. Habeas corpus 
não conhecido (HC 167503 / MG, Relatora Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgamento 21/05/201, DJe 29/05/2013, 
destaquei). 

 

4.1. ACÓRDÃO PARADIGMA 

       No julgamento do AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 302.750 – SC, RELATORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Ministra, julgado em 06.05.2014, DJe 15.05.2014, publicado na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia autenticada anexa), cujo 

acórdão ora se oferta como paradigma, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu: 
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 302.750 - SC (2013/0063057-3)  
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA  
AGRAVANTE : JAIME VALMOR MEURER  
ADVOGADOS : ANDRÉ MELLO FILHO ELAINE MANZAN MUNIZ SABINO RICARDO FAGUNDES 
RODRIGO FERNANDES PEREIRA  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
ASSIST. MP : COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL COMCAP  
ADVOGADO : JORGE DAVID PACHECO E OUTRO(S)  
 

EMENTA 
 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 171, CAPUT E 312, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DE 
PECULATO PARA ESTELIONATO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, CAPUT , DA LEI Nº 9.296/96. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. PROCEDIMENTO CONDUZIDO PELO MP. (I) - ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE 
UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. 
(II) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 
DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 
SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático 
probatório a fim de analisar o adequado enquadramento da conduta ao tipo legalmente 
previsto. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.  
2. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um 
fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos 
eles, aplica-se, na espécie, o enunciado 283 da Súmula do STF. 
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça "é lícito ao Parquet 
promover, por autoridade própria, atos de investigação penal, pois esses compõem o complexo 
de funções institucionais do Ministério Público e visam instrumentalizar e tornar efetivo o 
exercício das competências que lhe foram expressamente outorgadas pelo próprio texto 
constitucional". (HC 244.554/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 
17/10/2012)  
3. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento 
na alínea "c" do permissivo constitucional.  
4. A ausência de indicação do dispositivo violado enseja a aplicação do enunciado nº 284 do 
Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a compreensão 
da controvérsia.  
5. Agravo regimental a que se nega provimento.  
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ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, por 
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), Rogerio Schietti Cruz, Nefi 
Cordeiro e Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE) votaram com a Sra. 
Ministra Relatora.  

Brasília, 06 de maio de 2014(Data do Julgamento)  
      Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
                             Relatora 

 
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 302.750 - SC (2013/0063057-3)  
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA  
AGRAVANTE : JAIME VALMOR MEURER  
ADVOGADOS : ANDRÉ MELLO FILHO ELAINE MANZAN MUNIZ SABINO RICARDO FAGUNDES 
RODRIGO FERNANDES PEREIRA  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
ASSIST. MP : COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL COMCAP  
ADVOGADO : JORGE DAVID PACHECO E OUTRO(S)  
 

RELATÓRIO 
 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):  
 

Trata-se de agravo regimental interposto por JAIME VALMOR MEURER, contra 
decisão monocrática, de minha lavra, que negou provimento ao agravo em recurso especial, 
nos seguintes termos:  

 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 
VIGÊNCIA AOS ARTS. 171, CAPUT E 312, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DE 
PECULATO PARA ESTELIONATO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, CAPUT , DA LEI Nº 
9.296/96. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROCEDIMENTO 
CONDUZIDO PELO MP. (I) - ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM 
FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 
283/STF. (II) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. 
INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. 
RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (fls. 3496/3510).  
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Sustenta o agravante, às fls. 3515/3522, que o Supremo Tribunal Federal 
reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão - referente aos poderes de 
investigação direta e pessoal do Ministério Público -, assim pleiteia o sobrestamento do 
Recurso Especial até julgamento final do STF.  

Além disso, assenta que esta Corte "reconheceu a imprestabilidade da prova 
relativa à interceptação telefônica, em razão de ter si produzida com a participação de pessoa 
estranha àquela prevista no artigo 6º, caput, da Lei 9.926/96". Acrescenta que "era 
desnecessário atacar o argumento contido no v. acórdão recorrido no sentido de que a tese 
arguida pelo agravante restava superada pela preclusão", pois a nulidade foi agitada por 
ocasião das alegações finais, e o argumento de que a Justiça autorizou o Ministério Público a 
proceder a interceptação telefônica, também restou impugnado.  

Aduz, ainda, que "realizou a exaustão o cotejo analítico entre os julgados 
paradigma e paragonado, apontando, sim, as suas semelhanças fáticas e suas diferenças sob o 
ponto de vista jurídico" e que "indicou claramente que a divergência jurisprudencial se dava 
com relação ao artigo 514 do Código de Processo Penal".  

Alega, ademais, que "em se tratando de princípio de direito, data vênia, 
desnecessário qualquer apontamento acerca do dispositivo legal".  

Por fim, afirma que "a questão ventilada no recurso especial não depende de 
nenhum exame de prova, por ser meramente conceitual".  

É o relatório.  
 
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 302.750 - SC (2013/0063057-3)  
 

EMENTA 
 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 171, CAPUT E 312, AMBOS DO CP. 
DESCLASSIFICAÇÃO DE PECULATO PARA ESTELIONATO. REEXAME FÁTICO E 
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, CAPUT , 
DA LEI Nº 9.296/96. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROCEDIMENTO 
CONDUZIDO PELO MP. (I) - ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM 
FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 
283/STF. (II) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. 
INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. 
RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo 
fático probatório a fim de analisar o adequado enquadramento da conduta ao tipo 
legalmente previsto. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.  
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2. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais 
de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial 
não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, o enunciado 283 da Súmula do STF.  
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça "é lícito ao 
Parquet promover, por autoridade própria, atos de investigação penal, pois esses 
compõem o complexo de funções institucionais do Ministério Público e visam 
instrumentalizar e tornar efetivo o exercício das competências que lhe foram 
expressamente outorgadas pelo próprio texto constitucional". (HC 244.554/SP, 
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 17/10/2012)  
3. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o 
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo 
constitucional.  
4. A ausência de indicação do dispositivo violado enseja a aplicação do enunciado 
nº 284 do Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação, o que 
dificulta a compreensão da controvérsia.  
5. Agravo regimental a que se nega provimento.  
 
                           VOTO  
 
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):  
 
A insurgência não merece prosperar.  
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 543-B do CPC, não 
enseja o sobrestamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de 
Justiça" (AgRg no REsp 1.334.109/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 25/6/13). 
Nesse sentido: " 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO 
STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AMPARO 
LEGAL. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM ÂMBITO ESPECIAL. 
INADMISSIBILIDADE. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE 
PRECATÓRIO/RPV. INCLUSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL 
DO STJ (ART. 543-C DO CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O pedido de 
suspensão do julgamento do Recurso Especial, em razão do reconhecimento de 
repercussão geral da matéria, pela Suprema Corte, não encontra amparo legal. A 
verificação da necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do exame 
de admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto, a teor do 
art. 543-B do Código de Processo Civil. (...) V. Agravo Regimental improvido." 
(AgRg no REsp 1.393.968/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
DJe 02/05/2014)  
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"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO SOBRESTAMENTO DOS 
RECURSOS ESPECIAIS EM TRAMITAÇÃO NESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À 
SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO.  
I - O reconhecimento da repercussão geral de determinada questão constitucional 
não impõe o sobrestamento dos recursos especiais em tramitação no Superior 
Tribunal de Justiça. Precedentes.  
II - O Tribunal de origem tem a possibilidade de sobrestar os demais recursos 
quando reconhecida a repercussão geral do tema, até o pronunciamento 
definitivo do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 543-B, § 
1º, do Código de Processo Civil.  
III - Ausência de violação à Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal porquanto a 
própria Suprema Corte tem determinado a devolução dos autos ao Tribunal de 
origem quando identificado que o tema é objeto de Recurso Extraordinário 
afetado ao Pleno para julgamento sob a égide do art. 543-B, do estatuto 
processual civil. Precedentes. IV - Agravo Regimental improvido." (AgRg no RHC 
36.998/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 31/03/2014) 
  
Outrossim, conforme se explicitou na decisão agravada, no que tange a alegada 

violação aos artigos 171, caput, e 312, ambos do Código Penal, ao fundamento de que deveria 
ter ocorrido a desclassificação do delito de peculato para estelionato, é nesta Corte que "o 
pedido de desclassificação implica, inevitavelmente, em incursão no arcabouço probatório, o 
que é inviável na sede eleita, nos termos do que se depreende da leitura do enunciado n. 7 da 
Súmula desta Corte". (AgRg no AREsp 60.619/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe 22/02/2012)  

É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo 
fático probatório a fim de analisar o adequado enquadramento da conduta ao tipo legalmente 
previsto. Nesse contexto, verifica-se não possuir esta senda eleita espaço para a análise da 
matéria suscitada pela recorrente, cuja missão pacificadora restara exaurida pela instância 
ordinária.  

De fato, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, 
seria inevitável o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, procedimento sabidamente 
inviável na instância especial. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por 
parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. 

No mais, referida vedação encontra respaldo no enunciado nº 7 da súmula desta 
Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 
Confiram-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:  

 
"HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACIENTE QUE 
PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. JULGAMENTO DA 
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APELAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO 
ESPECIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO 
GRAU. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. 
CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. (...). 2. (...). 3. A pretensão de restabelecimento 
da sentença, na qual o paciente foi absolvido, sob a alegação de insuficiência de 
provas, não se compatibiliza com a via eleita. 4. Ordem parcialmente concedida, a 
fim de assegurar possa o paciente aguardar em liberdade o desfecho do processo". 
(HC 130.862/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2010).  
 
"CRIMINAL. RESP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO EM GRAU DE RECURSO. 
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA 
CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO 
PROBATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Hipótese na qual o recurso de 
apelação foi provido pelo Tribunal a quo, para absolver a ora recorrida, com base 
no entendimento de que não teria sido comprovado pela acusação o dolo 
específico necessário à caracterização da falsidade ideológica a ela imputada. II - A 
desconstituição de decisão que entendeu pela atipicidade da conduta da recorrida 
demandaria aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos, 
procedimento vedado pelo teor da Súmula n.º 07 desta Corte. III - Recurso não 
conhecido". (REsp 890.893/PE, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 
30/04/2007).  
 
"RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REALIZAÇÃO DE 
EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA 
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO 
ART. 386, INC. VI, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME 
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. 1. (...). 
2. A absolvição dos Recorridos se deu por não existir prova suficiente para a 
condenação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, contudo, o 
Recorrente ataca em suas razões recursais que a nulidade do exame pericial na 
arma de fogo não desconfigura o delito previsto no art. 10, caput , da Lei n.º 
9.437/97, quando existem nos autos outros elementos de prova suficientes para 
embasar o decreto condenatório, o que não ocorre na hipótese. 3. Nesse 
contexto, atender a pretensão do Recorrente, para condenar os Recorridos pelo 
crime de porte ilegal de arma, implicaria, ainda, reexame da matéria fático-
probatória constante dos autos, impossível na via estreita do recurso especial. 
Súmula n.º 07 do STJ. 4. Recurso não conhecido". (REsp 810.219/RS, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 05/06/2006).  
 
"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRETENDIDA 
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CONDENAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO 
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. O 
reexame de prova é estranho ao âmbito de cabimento do recurso especial. 2. 'A 
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.' (Enunciado 
nº 7 da Súmula desta Corte Federal Superior). 3. Recurso especial não conhecido". 
(REsp 330.073/DF, Rel. Min. VICENTE LEAL, Rel. p/ Acórdão Min. HAMILTON 
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 22/11/2004).  
 
Lado outro, nos moldes do apontado no decisum ora agravado, no que concerne à 

apontada afronta ao artigo 6º, caput, da Lei nº 9.296/96, ao fundamento de que há nulidade no 
processo, pois a interceptação telefônica foi conduzida pelo Ministério Público, sem razão o 
agravante, visto que o Tribunal de origem assentou que a defesa, mesmo tendo acesso amplo 
às interceptações realizadas, somente contra elas se insurgiu no momento das alegações finais, 
bem como afirmou que as interceptações foram atribuídas ao Ministério Público pelo juiz, 
conforme observa-se no seguinte trecho;  

 
"A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorre em 
autos apartados, os quais, para a preservação do sigilo das diligências, gravações e 
transcrições respectivas, não circulam junto aos autos principais, permanecendo 
em cartório.  
Verbera o art. 1 o da Lei n. 9.296/1996, verbis:  
A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para a prova 
em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto 
nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo 
cie justiça (grifado).  
O advogado do apelante, por sua vez, teve amplo acesso ao procedimento e à 
prova, assegurando-se-lhe o contraditório, com os meios e recursos a ele 
inerentes, fato este em nenhum momento negado.  
Não obstante, o causídico, seja por ocasião da resposta (fls. 2.078- 2.082) ou da 
defesa prévia (fls. 2.163-2.165), não impugnou o seu conteúdo nem arguiu a 
violação a normas constitucionais ou legais, somente o fazendo quando das 
derradeiras alegações, o que, diga-se de passagem, vai de encontro à evolução da 
marcha processual.  
A defesa sustenta que a prova obtida por meio de interceptação telefônica seria 
ilícita, alegando: a) a condução dos procedimentos pelo Ministério Público, e não 
pela autoridade policial; b) a não confecção do auto circunstanciado; e c) a 
ausência da relação de chamadas recebidas e efetuadas pelos terminais 
telefônicos interceptados, que inviabilizaria a verificação do respeito ao prazo 
autorizado judicialmente.  
Razão não lhe assiste.  
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Dispõe o art. 6o , caput, do referido diploma legislativo: 'Deferido o pedido, a 
autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao 
Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização'.  
Como se sabe, ao Ministério Público, órgão perseguidor e fiscal da lei, incumbe 
exercer o controle externo da atividade policial, conforme art. 129, VII, da 
Constituição Federal. Ora, como diz o brocardo jurídico, herdado dos romanos, 
quem pode o mais pode o menos. Nessa linha, a condução dos procedimentos 
pelo próprio custos legis não é capaz de macular a interceptação. Pelo contrário, 
confere-lhe base jurídica. 
In casu, houve pedido de auxílio à investigação e à interceptação telefônica por 
parte da Polícia Civil e Militar, motivo paio qual foi baixada a Portaria n° 29/00, 
pelo Procurador de Justiça Francisco de Assis Felippe, atribuindo ao Centro de 
Apoio a Investigações Especiais a realização do procedimento (fl. 1584), com base 
Ato n° 68/MP/99, do Procurador-Geral de Justiça, este fundado nas Leis Orgânicas 
Nacional e Estadual do Ministério Público.  
Assim, requerida a interceptação nestes termos (fls. 1585-1586), o juiz de primeira 
instância, acolhendo o reclamo, determinou a execução do grampeamento pelo 
Centro de Apoio a Investigações Especiais da Procuradoria-Geral de Justiça do 
Estado de Santa Catarina, conforme mandado juntado à fl. 1581, não se 
vislumbrando qualquer irregularidade. Logo, não há cogitar de prova ilícita." (fls. 
3243/3244)  
 
Contudo, a parte não se manifestou nas razões do recurso especial contra esses os 

fundamentos, limitando-se a alegar que as interceptações telefônicas não poderiam ser 
conduzidas pelo Ministério Público.  

Diante desse contexto, verifica-se que esses fundamentos, por si só, se mostram 
suficientes a manter o acórdão recorrido quanto ao ponto, incidindo, portanto, por analogia, o 
enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o 
recurso não abrange todos eles". Nesse sentido:  

 
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL. CONTAS CC-5. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DE 
QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. ART. 28 DA LEI 7.492/86. FUNDAMENTO 
INATACADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 
NORMA COMPLEMENTAR REFERENTE ÀS ELEMENTARES DO TIPO DESCRITO NO 
ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 7.492/86. SÚMULA 211/STJ. DOSIMETRIA DA 
PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ART. 62, INCISO I, AGRAVANTE GENÉRICA I – (...). 
III - Ademais, não obstante a mencionada autorização legal concedida ao Banco 
Central do Brasil, retratada no v. acórdão do e. Tribunal a quo, verifico que o 



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           71 

recorrente não impugnou especificamente tal fundamento utilizado e suficiente à 
manutenção do julgado, incidindo, na hipótese, a Súmula nº 283/STF. IV – (...)". 
(REsp 1161830/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
02/09/2010, DJe 04/10/2010)  
 
"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE 
SEQUESTRO. DELAÇÃO PREMIADA. ART. 6º DA LEI 9.034/95. NÃO-OCORRÊNCIA. 
RETRATAÇÃO EM JUÍZO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO. 
1. (...). 3. O recorrente, nas razões do especial, não logrou impugnar os 
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à 
retratação por ele feito em Juízo, incidindo, à espécie, o óbice contido no verbete 
sumular 283/STF. 4. Recurso especial não-conhecido". (REsp 628.048/SP, Rel. 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 
13/04/2009).  
 
"RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DIREITO PENAL. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA E REEXAME DE 
PROVAS. SÚMULAS NºS 7/STJ E 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 3. 'É 
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais 
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'. (Súmula do STF, 
Enunciado nº 283). 4. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial'. (Súmula do STJ, Enunciado nº 7). 5. Recurso não conhecido". 
(REsp 830.671/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, Rel. p/ Acórdão Ministro 
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJe 
09/06/2008).  
 
Ademais, ainda quanto à alegada contrariedade ao artigo 6º, caput, da Lei nº 

9.296/96, conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que o entendimento do Tribunal a 
quo está em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício Superior. Isso porque, constata-se 
que o acórdão recorrido entendeu ser possível a condução da interceptação telefônica pelo 
Ministério Público, posicionamento, este, em harmonia com a jurisprudência deste Superior 
Tribunal de Justiça.  

Com efeito, é assente nesta Corte Superior o entendimento de que "ainda que não 
se permita ao Ministério Público a condução do inquérito policial propriamente dito - e tendo 
em vista o caráter meramente informativo de tal peça -, não há vedação legal para que o 
Parquet proceda a investigações e colheita de provas para a formação da opinio delicti ". (AgRg 
no REsp 1.392.509/BA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 06/12/2013) No 
mesmo sentido os seguintes precedentes:  

 
"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
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MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À SUA OTIMIZAÇÃO. EFETIVA PROTEÇÃO AO DIREITO DE 
IR, VIR E FICAR. 2. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO 
PRESENTE WRIT. EXAME QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. 3. CORRUPÇÃO PASSIVA E FAVORECIMENTO REAL. 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONDUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS ESCUTAS E AS TRANSCRIÇÕES FORAM 
EFETUADAS POR SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DILIGÊNCIA QUE SE 
MANTEVE SOB A RESPONSABILIDADE DO PARQUET. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA INEXISTENTE. 4. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE NÃO 
CARACTERIZADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...) 3. É lícito ao Parquet promover, 
por autoridade própria, atos de investigação penal, pois esses compõem o 
complexo de funções institucionais do Ministério Público e visam instrumentalizar 
e tornar efetivo o exercício das competências que lhe foram expressamente 
outorgadas pelo próprio texto constitucional - poderes implícitos -, respeitadas - 
não obstante a unilateralidade do procedimento investigatório - todas as 
limitações que incidem sobre o Estado em tema de persecução penal. 4. Na 
espécie, além da possibilidade, em abstrato, da colheita da prova pelo Ministério 
Público, a medida foi justificada nas peculiaridades da hipótese, acentuando o 
Tribunal Estadual que por tratar-se "de crime organizado, envolvendo servidores 
públicos que sucumbem a pedidos de presos para introdução de celulares nas 
unidades penitenciárias para dar continuidade ao cometimento de crimes, em 
troca de dinheiro, muito mais coerente que a atividade investigatória seja 
realizada pelo Ministério Público, por meio de um grupo de Promotores 
especializados no combate a esse tipo de criminalidade (GAECO)'. Frise-se que o 
Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da impossibilidade de se interpretar 
restritivamente o art. 6º da Lei 9.296/1996 - que cuida da condução das escutas 
pela autoridade policial -, sob pena de se inviabilizar a efetivação das 
interceptações telefônicas, até mesmo porque o legislador não teria como efetuar 
a distinção necessária entre as variadas condições de estrutura e aparelhamento 
das unidades da Federação no que concerne à investigação penal, especialmente 
em época de criminalidade organizada, não raras vezes chefiada por agentes 
estatais, como é o caso dos autos. 5. Entretanto, para que a possibilidade de 
colheita da prova diretamente pelo Ministério Público - em razão da necessidade 
de adequação dos instrumentos de investigação penal à atual realidade criminal 
do país - seja não só legal, como também legítima no caso concreto, o exercício da 
discricionariedade motivada no momento da valoração da prova não basta, pois se 
fará imprescindível que a atividade jurisdicional adeque-se frente a esse moderno 
modelo de investigação, exercendo a fiscalização da prova com maior 
profundidade - isto é: quando do deferimento, da colheita e da apreciação da 
prova -, a fim de impedir distorções e desigualdades em sua aquisição, ferindo de 
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morte o princípio da paridade de armas, que garante um processo penal justo e 
equilibrado. Para tanto, repita-se: exigir-se-á do hodierno julgador - inclusive em 
maior grau e amplitude do que se exigia antes - elevado controle e rigor na 
admissão, produção (e introdução no processo) e valoração da prova requerida e 
realizada pelo Parquet. 6. A eventual escuta e posterior transcrição das 
interceptações pelos servidores do Ministério Público não têm o condão de 
macular a mencionada prova, pois não passa de mera divisão de tarefas dentro do 
próprio órgão que, por assim dizer, apenas se refere à organização administrativa 
da instituição, divisão de tarefas essa que não retirou dos promotores de justiça a 
responsabilidade pela condução das diligências, tanto que consta expressamente 
do acórdão atacado - e dos demais documentos juntados aos autos - que as 
interceptações ficaram sob a responsabilidade de dois promotores de justiça 
especialmente designados. 7.(....) 9. Habeas corpus não conhecido." (HC 
244.554/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 
17/10/2012) 
  
"HABEAS CORPUS . REPRESENTAÇÃO RECEBIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DA REPRESENTAÇÃO. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR REQUERIMENTO DE ABERTURA DO 
INQUÉRITO POLICIAL. LEGALIDADE. 1. O Parquet é titular da ação penal pública e, 
como tal, tem a competência investida pela Lei e pela Constituição (art. 129, VI e 
VIII, da Constituição Federal, e os arts. 8º da Lei Complementar nº 75/93 e 26 da 
Lei nº 8.625/93) para realizar investigações preliminares na esfera criminal, cuja 
finalidade seja subsidiar a colheita de elementos de convicção e a eventual oferta 
de denúncia, sendo-lhe vedado tão-somente realizar e presidir o inquérito policial. 
2. A simples condução de procedimento preliminar à instauração de inquérito 
policial, quando calcado em uma representação que dá conta da prática de crime, 
objetivando verificar a sua idoneidade, não significa que o Ministério Público 
tenha substituído a autoridade policial na presidência de eventual inquérito 
policial. 3. Ordem denegada." (HC 60.434/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA 
TURMA, DJe 11/04/2012) 
 
 "RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA MORTE DE UM DOS AGENTES E EM RELAÇÃO AO CRIME 
PREVISTO NO ART. 90 DA LEI N.º 8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
LAPSO TEMPORAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PODERES DE INVESTIGAÇÃO. 
LEGITIMIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. ART. 4.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. (...) 3. É 
consectário lógico da própria função do órgão ministerial - titular exclusivo da ação 
penal pública - proceder à coleta de elementos de convicção, a fim de a 
materialidade do crime e os indícios de autoria. 4. Malgrado seja defeso ao 
Ministério Público presidir o inquérito policial propriamente dito, "é perfeitamente 
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possível que o órgão do Ministério Público promova a colheita de determinados 
elementos de prova que demonstrem a existência da autoria e da materialidade 
de determinado delito, ainda que a título excepcional, [...]. Tal conclusão não 
significa retirar da Polícia Judiciária as atribuições previstas constitucionalmente, 
mas apenas harmonizar as normas constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a 
compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e regular apuração dos fatos 
supostamente delituosos, mas também a formação da opinio delicti." (STF - RE 
468.523/SC, 2.ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 19/02/2010.) 5. A Polícia 
Judiciária não possui o monopólio da investigação criminal, possuindo o Ministério 
Público legitimidade para determinar diligências investigatórias. Inteligência da Lei 
Complementar n.º 75/93 e do art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo 
Penal. Precedentes. 6. Recurso provido. (...)" REsp 1.020.777/MG, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 09/03/2011)  
 
Dessarte, no que tange à alegada violação ao artigo 6º, caput, da Lei nº 9.296/96, 

verifica-se que está pacificada a jurisprudência neste Superior Tribunal de Justiça, sendo 
aplicável, portanto, a orientação prevista no enunciado 83 deste Superior Tribunal de Justiça, 
no sentido de que "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".  

De outra banda, nos termos do delineado na decisão impugnada, no que concerne 
aos dissídios jurisprudenciais aventados na interposição pela alínea "c", observa-se que o 
recorrente não se desobrigou de atender os requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.  

De fato, esta Corte tem reiteradamente decidido que, para comprovação da 
divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser 
mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos 
confrontados, bem como juntadas cópias integrais dos julgados ou, ainda, indicado o 
repositório oficial de jurisprudência.  

Na espécie, contudo, verifica-se dos autos que o agravante não cumpriu as 
exigências insculpidas nos mencionados dispositivos, pois não realizou o devido cotejo analítico 
entre o acórdãos ditos divergentes, além de não ter comprovado a similitude fática entre os 
arestos mencionados na petição do apelo especial. Dessa forma, o recurso não merece 
prosperar, como se depreende da leitura dos seguintes precedentes:  

 
"PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA. 
DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE FATO E DE DIREITO. COTEJO ANALÍTICO. 
INEXISTÊNCIA. 1. (...). 2. Comprova-se o dissenso jurisprudencial por meio de 
cotejo analítico, em que se identificam os substratos fático e jurídico da decisão 
recorrida com o acórdão paradigma, nos termos do art. 255 parágrafos, do 
Regimento Interno. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento". (AgRg no 
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REsp 1046202/MG, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 17/12/2010).  
 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL 
DE ENTORPECENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO 
DESPROVIDO. 1. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com 
meras transcrições de ementas, sendo absolutamente indispensável o cotejo 
analítico de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados, não 
verificada na espécie. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo desprovido". (AgRg no REsp 
1113118/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 24/05/2010).  
 
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE 
COTEJO ANALÍTICO. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se exige a transcrição da íntegra 
dos acórdãos, mas sim o cotejo analítico, nos termos do art. 255 do RISTJ. 
Portanto, inviável o recurso especial pela alínea "c" quando não realizado o cotejo 
analítico e não comprovada a similitude fática entre os arestos trazidos à colação. 
Precedentes. 2. (...). Agravo a que se nega provimento." (AgRg no REsp 
1009447/SP, Rel. Min. JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), 
SEXTA TURMA, DJe 15/09/2008).  
 
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE CONDENADO 
POR USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. 
ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO BASEOU-SE APENAS NA DECLARAÇÃO DE CO-
RÉU. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, NO PONTO, APENAS PELA ALÍNEA C DO 
ART. 105, III, DA CARTA MAGNA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS HIPÓTESES CONFRONTADAS. 
PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Quanto à 
assertiva de que a condenação foi baseada unicamente no depoimento do co-réu, 
além de a alegação não encontrar respaldo nas peças acostadas aos autos, 
interposto o Apelo Especial, no ponto, tão-somente pela alínea c do permissivo 
constitucional, a divergência jurisprudencial não restou caracterizada nos moldes 
exigidos pelo art. 255 e parágrafos do RISTJ e 541 do CPC, pois ausente o 
indispensável cotejo analítico, sendo certo, ainda, não ter ficado demonstrada a 
similitude fática entre as hipóteses confrontadas. 3. Persisto no entendimento de 
que a pretensão recursal busca, apenas, o reexame de matéria fático-probatória, 
com a finalidade de afastar a condenação do agravante, o que encontra óbice no 
enunciado 7 desta Corte, segundo a qual, a pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso especial. 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no Ag 
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893.692/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 
17/12/2007).  
 
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. 
OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA 'C', DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 
EXISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 255, DO RISTJ. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO 
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. I- É pacífico neste Tribunal o entendimento de que é 
indispensável, para a demonstração da divergência jurisprudencial, que se faça, 
entre os acórdãos paradigmas e a decisão hostilizada, o cotejo analítico, 
mostrando a similitude fática das situações, ex vi do art. 255 do RISTJ, o que não se 
verificou nas razões do apelo excepcional. II – (...). Embargos declaratórios 
parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes." (EDcl no AgRg no REsp 
851.777/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 18/12/2006).  
 
Além disso, ainda quanto aos dissídios, verifica-se que o agravante nem ao menos 
aponta quais normas teriam sido contrariadas, não evidenciando, assim, os 
motivos que fundamentariam sua irresignação. Dessarte, incide, in casu, o 
enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis: "é inadmissível o 
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a 
exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS 
LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 
284/STF. MULTA. ART. 461 DO CPC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não tendo os recorrentes indicado quais os 
dispositivos de lei teriam sido violados, é imperativa a incidência, por analogia, da 
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. (...). 3. Agravo Regimental 
desprovido". (AgRg no Ag 959.037/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
QUINTA TURMA, DJe 21/06/2010).  
 
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA ÀS LEIS N.ºs 8.112/90 E 8.911/94. 
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE 
QUINTOS NO PERÍODO DE 8/4/1998 A 5/9/2001. ART. 3.º DA MEDIDA PROVISÓRIA 
N.º 2.225-45/2001 E ART. 62-A, DA LEI N.º 8.112/90. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. A ausência de particularização dos artigos dos indigitados 
dispositivos legais supostamente violados inviabiliza a compreensão da 
irresignação recursal, sendo deficiente a fundamentação do apelo raro, em 
conformidade com o enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no Ag 1214188/RJ, Rel. 
Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/03/2010).  
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"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. CONFIRMAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. I - A interposição de recurso especial com fulcro 
na alínea “a” do permissivo constitucional exige que o recorrente exponha com 
clareza a ofensa à legislação. In casu, o agravante deixou de indicar os dispositivos 
de lei que teriam sido violados pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual deve ser 
aplicada a Súmula 284 do STF. II - (...). Agravo regimental desprovido". (AgRg no Ag 
1127133/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2009).  
 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE COTEJO 
ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravante deve apontar 
precisamente o dispositivo de lei tido como violado e expor os motivos jurídicos 
para tanto. A não realização deste ônus importa em deficiência de fundamentação 
da insurgência especial, impossibilitando a sua cognição. Incidência do Enunciado 
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (...). 3. Agravo regimental não 
provido." (AgRg no Ag 678.168/MA, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA 
TURMA, DJ 26/6/2006).  
 
"PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. NETA DE SERVIDOR PÚBLICO. 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - Mostra-se deficiente o recurso especial que 
não aponta especificamente o dispositivo legal tido por violado (enunciado nº 284 
da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 2 - (...). 3 - (...). 4 - (...). 5 - Recurso não 
conhecido. (REsp 491.087/RJ, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, DJ 
17/10/2005) 
 Importante frisar que mesmo nas hipóteses de interposição do apelo especial pela 

alínea "c" do permissivo constitucional, faz-se imperiosa a indicação do dispositivo da legislação 
infraconstitucional federal sobre o qual recai a alegada divergência, sob pena de deficiência na 
fundamentação recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

 
 "ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI 
VIOLADO. NECESSIDADE EM RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. Interposto 
exclusivamente pela divergência jurisprudencial, o recorrente deveria indicar de 
maneira clara e precisa qual dispositivo de lei foi interpretado de forma 
equivocada pela Corte de origem. Assim, diante da deficiência na fundamentação 
recursal, incide a Súmula 284/STF. 2. (...). 3. (...).4. Recurso especial não 
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conhecido". (REsp 1123023/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 
10/11/2010).  
 
"PROCESSO PENAL. ARTS. 299, 304 E 307, ART. 168, § 1º, III, E ART. 171, TODOS DO 
CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL Documento: 1317825 - Inteiro Teor do 
Acórdão - Site certificado - DJe: 15/05/2014 Página 1 6 de 19 Superior Tribunal de 
Justiça CALCADO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INSURGÊNCIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE HABEAS CORPUS , 
DETERMINOU O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS TESES CONFRONTADAS. INCIDÊNCIA DAS 
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Ademais, cumpre 
salientar, que em se tratando de recurso especial, é indispensável, mesmo com 
base na alínea “c”, indicar o dispositivo de lei federal objeto de interpretação 
divergente, providência que não se verifica das razões do apelo, atraindo a 
aplicação da Súmula nº 284 do Excelso Pretório. 6. (...)". (REsp 478.900/SC, Rel. 
Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 22/02/2010).  
 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE 
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA 
"C". SÚMULA Nº 284/STF. 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no 
sentido de que, para ser apreciado o recurso especial interposto pela alínea 'c' do 
art. 105 da Constituição Federal, cabe ao recorrente indicar o dispositivo de lei 
federal violado, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação 
divergente da norma federal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula nº 284 
do Excelso Pretório diante da deficiência na fundamentação do recurso, na 
espécie, caraterizada pela ausência de indicação da norma federal tida por violada. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp 1099762/RJ, Rel. 
Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 
TERCEIRA TURMA, DJe 25/05/2009).  
 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO 
JURISPRUDENCIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. FALTA DE INDICAÇÃO DA 
NORMA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INDISPENSÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Obsta a pretensão, relativamente ao dissídio pretoriano, não haver o recorrente 
indicado quais os dispositivos de lei federal que teriam tido interpretação 
jurisprudencial divergente. Assim, não há como se pronunciar esta Corte apenas 
sobre tese abstrata, sem vinculação a lei federal específica. A divergência se faz 
em relação a distintas interpretações de tribunais sobre os mesmos dispositivos de 
leis, e, no caso, isso não ocorre. Aplicável, por analogia, o verbete n. 284 da 
Súmula do STF (Precedentes). II. Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp 



           
 
 
 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 

 Recurso Especial n. 0005760-72.2011.8.26.0024 

 
 

        

                                                                                                                       
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                           79 

1063256/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe 
28/10/2008). Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.  
É como voto.  

 
 
4.2. CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 
 

É perfeita a identidade entre a situação dos autos e aquela 

apreciada no v. aresto indicado como paradigma do dissídio 

jurisprudencial. Nas duas, houve decisão sobre a possibilidade de o 

Ministério Público realizar, autonomamente, após autorização judicial, a 

interceptação telefônica. Opostas, no entanto, as conclusões a que 

chegaram o v. acórdão recorrido e a r. decisão confrontada. 

Para o v. acórdão recorrido: 

“Pelo que transparece dos autos, o grupo vinha sendo 

investigado, apenas pelos integrantes do Ministério Público que, com 

autorização judicial, passaram a realizar escutas telefônicas, resultando nos 

elementos acostados nestes autos, culminando no oferecimento da denúncia.  

Com relação as investigações criminais realizadas pela Justiça 

Pública, como já nos manifestamos, a questão supera os limites fáticos sub 

judice, requerendo análise sobre as funções institucionais do Ministério Público 

e da Polícia Judiciária, sob pena de prestação jurisdicional insuficiente ou mesmo 

inadequada (fls. 3089) 

(...) 

Portanto, não há como considerar válida a prova produzida, 

diante de seu vício originário, ilegal e ilegitimamente colhidas em procedimento 

administrativo criminal interno do Ministério Público do Estado de São Paulo.  
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Dessa forma, obtida a autorização judicial, a realização de 

interceptação telefônica propriamente dita competia à polícia judiciária e não ao 

órgão do Ministério Público” (fls. 3148). 

Para o v. acórdão paradigma: 

“Ademais, ainda quanto à alegada contrariedade ao artigo 6º, 

caput, da Lei nº 9.296/96, conforme exposto na decisão agravada, verifica-se 

que o entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência 

deste Sodalício Superior. Isso porque, constata-se que o acórdão recorrido 

entendeu ser possível a condução da interceptação telefônica pelo Ministério 

Público, posicionamento, este, em harmonia com a jurisprudência deste 

Superior Tribunal de Justiça.  

Com efeito, é assente nesta Corte Superior o entendimento de 

que "ainda que não se permita ao Ministério Público a condução do inquérito 

policial propriamente dito - e tendo em vista o caráter meramente informativo 

de tal peça -, não há vedação legal para que o Parquet proceda a investigações e 

colheita de provas para a formação da opinio delicti ". (AgRg no REsp 

1.392.509/BA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 

06/12/2013).  

 

Em síntese, enquanto para o v. acórdão recorrido “não há 

como considerar válida a prova produzida, diante de seu vício originário, ilegal e 

ilegitimamente colhidas em procedimento administrativo criminal interno do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. Dessa forma, obtida a autorização 

judicial, a realização de interceptação telefônica propriamente dita competia à 

polícia judiciária e não ao órgão do Ministério Público, para a decisão 

paradigma “ainda quanto à alegada contrariedade ao artigo 6º, caput, da Lei nº 

9.296/96, conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que o 

entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência deste 

Sodalício Superior. Isso porque, constata-se que o acórdão recorrido entendeu 

ser possível a condução da interceptação telefônica pelo Ministério Público, 
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posicionamento, este, em harmonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça.  

 

Assim, melhor a nosso ver o entendimento consagrado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

 

 
5- DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (art. 5º, da 

Lei n. 9.296/96). 

 
     Dispõe o artigo 5º, da Lei n. 9.296/96: 

 

Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, 

indicando também a forma de execução da diligência, que não 

poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo 

uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. 

 

Com base nesse preceito, o v. acórdão decidiu pela ilicitude 

da interceptação telefônica porque foram autorizadas e realizadas várias 

prorrogações, quando o artigo 5º, da Lei n. 9.296/96 autoriza apenas uma 

prorrogação de 15 dias. 

     O legislador infraconstitucional estabeleceu que o prazo de 

interceptação é de 15 dias, renovável por igual prazo, mas não estabeleceu 

quantas renovações podem seu autorizadas.  
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Ocorre que nos casos complexos, envolvendo grupos 

criminosos (como no caso em exame), há necessidade de a interceptação 

perdurar por mais tempo, sob pena de a investigação ficar prejudicada. 

 

“Quantas vezes pode ser renovada a autorização judicial? (...) A 

interceptação telefônica é medida excepcional e tem por fundamento 

a sua necessidade para a obtenção de uma prova. O fundamental, 

assim, não é tanto a duração da medida, senão a demonstração 

inequívoca da sua indispensabilidade. Enquanto indispensável, 

enquanto necessária, pode ser autorizada. A lei não limitou o número 

de vezes, apenas exige a evidenciação da indispensabilidade” 

(GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Interceptação telefônica. Lei 

9.296/96, de 24.07.96. RT, 1997, p. 219). 

 

Esse é o entendimento dos Colendos Supremo Tribunal 

Federal e Superior Tribunal de Justiça: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. 
PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 
706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência 
penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, 
sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de 
interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente 
fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 
9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem 
motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais 
legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela 
parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, 
para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido (RHC 
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108926 / DF, Relator  Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento:  24/02/2015, 
Segunda Turma, DJe-045  DIVULG 09-03-2015  PUBLIC 10-03-2015).  

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO 
ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O 
Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “nada impede a 
deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde 
que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela 
noticiados” (HC 99.490, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 31.1.2011). 
2. É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação 
telefônica, ainda que sucessivamente, quando o fato seja complexo e, 
como tal, exija investigação diferenciada e contínua. 3. Para a verificação 
de alegada nulidade de determinados lapsos de tempo nos quais a 
interceptação telefônica tenha sido realizada sem autorização judicial, seria 
imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o recurso 
ordinário em habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento. 
Prejudicado o agravo regimental interposto (RHC 125392 / RJ, Relatora Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento:  17/03/2015, Segunda Turma, DJe-094  
DIVULG 20-05-2015  PUBLIC 21-05-2015). 

 

 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. DEFERIMENTO. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 30 DIAS. 
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O Supremo Tribunal Federal 
e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus 
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão 
criminal, salvo em situações excepcionais, não ocorrente no presente caso. 
2. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal, o disposto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996 não 
limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, 
podendo haver sucessivas renovações, desde que devidamente 
fundamentadas. 3. O Juízo de primeiro grau autorizou 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. 
Posteriormente, prorrogou o prazo das interceptações telefônicas, por 
concluir que os indícios apurados demonstravam que se tratava de tráfico 
internacional de cocaína, sendo impossível a utilização de outros meios de 
prova diante da organização e sofisticação dos criminosos. 4. Habeas corpus 
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não conhecido (HC 300768 / GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, Julgamento 16/10/2014, DJe 06/11/2014). 

 
5.1. DECISÃO PARADIGMA 
 
        No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.117 – SP, 

RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, j. 19.08.2014, DJe de 

26.08.2014, publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia 

autenticada anexa), cujo acórdão ora se oferta como paradigma, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.117 - SP (2011/0148943-0)  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO  
RECORRENTE : WILSON ALFREDO PERPÉTUO  
ADVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S) RECORRIDO :  
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
AGRAVANTE : DANIEL GUSTAVO FERREIRA DA SILVA ADVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S) 
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
 

EMENTA 
 

RECURSO ESPECIAL - PENAL - OPERAÇÃO LINCE - CORRUPÇÃO PASSIVA - RESPOSTA 
PRELIMINAR - AÇÃO PENAL INSTRUÍDA POR INQUÉRITO POLICIAL - SÚMULA 330, 
DESTA CORTE - INCIDÊNCIA - PRORROGAÇÕES VÁLIDAS - PENA-BASE - REDUÇÃO 
AO MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - FIXAÇÃO DE REGIME - 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - 
PARCIAL PROVIMENTO.  
1.- Nos termos da Súmula 330, desta Corte, "é desnecessária a resposta preliminar 
de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por 
inquérito policial".  
2.- Possibilidade de sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas 
quando a natureza da investigação assim o exigir.  
3.- A pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos 
constitutivos do crime ou com fundamento em referências vagas, genéricas, 
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desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Redução 
ao mínimo legal que se impõe. Precedentes.  
4.- Fixada a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão e sendo as circunstâncias 
judiciais favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada no piso legal, inexiste óbice à 
fixação do regime aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "c", do CP.  
5.- Pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direito, uma 
vez que presentes os requisitos do art. 44, do CP.  
6.- Recurso parcialmente provido.  
 

 
ACÓRDÃO 

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

acordam os Senhores Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.  

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Laurita Vaz, Jorge Mussi e Marco Aurélio 
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.  

SUSTENTOU ORALMENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 Brasília, 19 de agosto de 2014(Data do Julgamento)  
MINISTRO MOURA RIBEIRO  
 

Relator RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.117 - SP (2011/0148943-0)  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO  
RECORRENTE : WILSON ALFREDO PERPÉTUO  
ADVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S)  
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
AGRAVANTE : DANIEL GUSTAVO FERREIRA DA SILVA  
ADVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S)  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

 
RELATÓRIO 

 
O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):  
Trata-se de recurso especial interposto por WILSON ALFREDO PERPÉTUO com 

fundamento no art. 105, III, "a", da CF/88, contra v. acórdão da Primeira Seção do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região que julgou improcedentes os embargos infringentes opostos de 
forma isolada pelo recorrente e por DANIEL GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, nos seguintes 
termos:  

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. 
OPERAÇÃO LINCE. EXAME RESTRITO AOS LIMITES DA DIVERGÊNCIA DO VOTO 
VENCIDO. NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 514 DO CPP. 
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INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NO TOCANTE A UM DOS 
EMBARGANTES, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, IMPROVIDO. NO 
TOCANTE AO OUTRO EMBARGANTE, RECURSO IMPROVIDO.  
I - Não foram conhecidas as matérias preliminares referentes à interceptação 
telefônica, nulidade no recebimento da denúncia por litispendência e dosimetria 
da pena dada à natureza do recurso interposto, no qual a possibilidade de exame 
restringe-se, única e exclusivamente, aos limites da divergência contida no v. voto 
vencido.  
II - Outrossim, restou afastada a preliminar de nulidade do feito, sob o argumento 
de inobservância do artigo 514 do Código de Processo Penal. No caso, havendo 
concurso material de crimes não se admite fiança, uma vez que a soma das penas 
mínimas ultrapassa dois anos. Assim, incide o disposto na Súmula n. 81 do E. STJ. 
Ora, se a disposição constante do artigo 514 do Código de Processo Penal é 
aplicável aos crimes afiançáveis, se, em função do concurso de crimes não se 
admite a fiança, não há como afastar a aplicação da Súmula n. 81 mencionada.  
III - O v. acórdão recorrido bem considerou todas as questões postas em 
julgamento, sopesando corretamente as provas contidas nos autos, aptas a 
caracterizar materialidade e autoria. 
 IV - No tocante ao embargante Daniel Gustavo, recurso conhecido em parte, nesta 
parte, improvido. Quanto aos embargos interpostos por Wilson Alfredo, recurso 
improvido.  
 
Alega o recorrente contrariedade aos arts. 514, do CPP; arts. 5º, da Lei 9.296/96; 

art. 159, do CPP; e, art. 59, do CP, ao sustentar (1) que foi privado de apresentar a sua resposta 
preliminar mesmo em se tratando de crime afiançável; (2) que as prorrogações das 
interceptações telefônicas são ilegais porque excessivas; e, (3) a pena base deve ser reduzida 
uma vez que sua fixação no triplo de seu mínimo legal afronta ao art. 59, do CP, tendo em vista 
que sua conduta social não é reprovável; a consciência da ilicitude integra o próprio conceito 
de culpabilidade; a reprovabilidade da conduta e a gravidade do delito já foram considerados 
pelo legislador quando do estabelecimento dos limites da pena; e, o argumento de possuir 
contra si diversos inquéritos e ações penais distribuídas contraria a presunção de inocência.  

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.581/1.596).  
O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa parte, 

pelo seu provimento para o fim de diminuir a pena imposta (fls. 1.742/1.747).  
Os autos foram a mim atribuídos aos 29/08/2013 (fl. 2.596).  
É o relatório.  

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.117 - SP (2011/0148943-0)  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO  
RECORRENTE : WILSON ALFREDO PERPÉTUO  
ADVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S)  
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
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AGRAVANTE : DANIEL GUSTAVO FERREIRA DA SILVA  
ADVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S)  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
 

EMENTA 
 
RECURSO ESPECIAL - PENAL - OPERAÇÃO LINCE - CORRUPÇÃO PASSIVA - RESPOSTA 
PRELIMINAR - AÇÃO PENAL INSTRUÍDA POR INQUÉRITO POLICIAL - SÚMULA 330, 
DESTA CORTE - INCIDÊNCIA - PRORROGAÇÕES VÁLIDAS - PENA-BASE - REDUÇÃO 
AO MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - FIXAÇÃO DE REGIME - 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - 
PARCIAL PROVIMENTO.  
1.- Nos termos da Súmula 330, desta Corte, "é desnecessária a resposta preliminar 
de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por 
inquérito policial".  
2.- Possibilidade de sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas 
quando a natureza da investigação assim o exigir.  
3.- A pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos 
constitutivos do crime ou com fundamento em referências vagas, genéricas, 
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Redução 
ao mínimo legal que se impõe. Precedentes.  
4.- Fixada a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão e sendo as circunstâncias 
judiciais favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada no piso legal, inexiste óbice à 
fixação do regime aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "c", do CP.  
5.- Pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direito, uma 
vez que presentes os requisitos do art. 44, do CP.  
6.- Recurso parcialmente provido. 

 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.117 - SP (2011/0148943-0)  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO  
RECORRENTE : WILSON ALFREDO PERPÉTUO A 
DVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S)  
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
AGRAVANTE : DANIEL GUSTAVO FERREIRA DA SILVA  
ADVOGADO : THOMAS LAW E OUTRO(S)  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
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VOTO 
 

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator):  
 
Da análise dos autos se verifica que o recorrente WILSON, Delegado de Polícia, foi 

condenado pela prática do crime de corrupção passiva enquanto que o corréu DANIEL pela 
prática de corrupção ativa.  

Os recursos interpostos não foram acolhidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região.  

Contudo, somente o corréu Wilson manejou o recurso especial ora analisado. 
 
 Pois bem. 
 Inicialmente, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa diante do 

fato de o recorrente ter sido privado de apresentar resposta preliminar.  
É que, em se tratando de ação penal instruída por inquérito policial, desnecessário 

se torna a defesa preliminar de que trata o art. 514, do CPP.  
Esse inclusive é o enunciado da Súmula 330, desta Corte.  
Para que não exista mais dúvida, há de se ressaltar que a denúncia é clara ao 

mencionar que "consta do incluso Inquérito Policial que o denunciado PERPÉTUO, no mês de 
dezembro de 2004, nesta cidade de Ribeirão Preto, recebeu para si vantagem ilícita, direta e 
indiretamente, em razão de suas funções para deixar de praticar ato de ofício" ,e "consta, 
ainda, que o denunciado PERPÉTUO patrocinou, direta e indiretamente, interesse privado 
ilegítimo perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, 
qual seja, Delegado da Polícia Federal" (fl. 06).  

Como se isso não bastasse, em diversos documentos que integram o inquérito 
policial pode-se perceber o nome do recorrente e os atos por ele praticados que ensejaram a 
investigação e a presente ação penal (fls. 25/27, 45/47, 68/70, 73/74, 77/78, 85/95, 96/98 e 
119/120).  

A posição aqui adotada não dissocia do entendimento desta Corte, a saber:  
 
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. 2. CRIME DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993). RITO 
DO ART. 514 DO CPP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR. 
DENÚNCIA INSTRUÍDA COM INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA 330/STJ. 3. ORDEM 
NÃO CONHECIDA. (...)  
2. A defesa preliminar é afastada, mesmo tratando-se de crime funcional 
afiançável, no caso de denúncia instruída com inquérito policial (Enunciado n.º 330 
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Na espécie, a ação penal instaurada 
em desfavor da paciente, assessora técnica de assuntos jurídicos da Prefeitura de 
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São Paulo, à época dos fatos, foi instruída com inquérito policial, não havendo 
falar, portanto, em nulidade por inobservância do procedimento previsto no art. 
514 do Código de Processo Penal.  
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 257.388/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)  
 
HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. 
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR PARA RESPOSTA. DELITO INAFIANÇÁVEL. 
NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 514 DO CPP. ORDEM DENEGADA. (...)  
2. O artigo 514 do CPP, por expressa previsão legal, somente tem incidência no 
caso de crimes afiançáveis, inaplicável, portanto, ao crime de tortura que, a teor 
dos artigos 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal de 1988, e 1º, § 6º, da Lei nº 
9.455/97, é inafiançável.  
3. Ademais, nos termos do Enunciado nº 330 da Súmula desta Corte "é 
desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de 
Processo Penal, na ação instruída por inquérito policial".  
4. Habeas corpus denegado. (HC 152.777/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 09/11/2010, 
DJe 06/12/2010)  
 
Quanto à tese de que são ilegais as decisões que determinaram as prorrogações 

das interceptações telefônicas, melhor sorte não possui o recorrente.  
É que é possível, dada a análise do caso em questão, que a interceptação 

telefônica quando devidamente fundamentada tenha de se desenvolver além do prazo de 30 
dias, já contada uma prorrogação.  

Ou seja, se em razão da natureza da investigação se mostrar necessária a 
prorrogação não se torna razoável recusar a dilação além do limite meramente formal previsto 
na legislação correspondente.  

Mencionado entendimento, inclusive, foi acolhido pelo Col. STF a partir do leading 
case (HC 83.515-RS, Rel. Min. NELSON JOBIM, Pleno, 16.09.2004), quando ficou reconhecido 
que à letra da lei deveria ser dada uma compreensão abrangente e compatível com a 
necessidade da exceção constitucional.  

No mesmo sentido: HC 106.129/MS, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, Primeira Turma, j. 
06.03.12; HC 106.225/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 07.02.2012; e, RHC 88.371/SP, 
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 14.11.2006.  

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte:  
 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 
COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. 
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A 
SUPREMA CORTE. QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. INVESTIGAÇÃO INICIADA A 
PARTIR DE ESCRITO ANÔNIMO OU APÓCRIFO (CARTA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE 
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ULTERIOR DILIGÊNCIA PELAS AUTORIDADES PARA VERIFICAÇÃO CONCRETA DOS 
FATOS ALEGADOS NA PEÇA SEM ASSINATURA TENHAM OCORRIDO. PRETENSÃO 
DE SE APLICAR IRRESTRITAMENTE A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE 
ENVENENADA (FRUITS OF THE POISONOUS TREE). IMPOSSIBILIDADE. 
DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO DE QUE NÃO 
EXISTE PROVA AUTÔNOMA QUE LEGITIMAMENTE EMBASOU O PROCEDIMENTO 
PENAL INSTAURADO CONTRA O ORA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE 
PROCEDER A AMPLA E IRRESTRITA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. 
ALEGAÇÃO DE QUE AS DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM AS 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, E SUAS RESPECTIVAS PRORROGAÇÕES, SÃO 
DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTAÇÃO E SE PROLONGARAM DEMASIADAMENTE NO 
TEMPO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A 
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 
 5. Quanto à alegação de ausência de fundamentação das decisões que 
autorizaram as interceptações telefônicas ora questionadas, verifica-se, de seu 
teor, que resta adequadamente justificada a necessidade das medidas, que se 
mostraram imprescindíveis às investigações. Inclusive, a Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido no julgamento do HC 
221.739/PE, impetrado em favor de outro investigado nos autos da mesmo 
investigação policial.  
6. "Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação 
telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que 
devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas 
derivadas da interceptação. Precedente. Recurso a que se nega provimento." 
(STF, RHC 85.575/SP, 2.ª Turma, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJ de 
16/03/2007). (...) 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 221.229/PE, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014, destaque 
no original)  
 
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LINCE. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO 
PASSIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE INEXISTÊNCIA. 
PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA.  
I. Hipótese em que a justificativa adotada pelas instâncias ordinárias para deferir 
as interceptações se encontra dentro dos padrões aceitáveis de legalidade e 
constitucionalidade na linha da jurisprudência dos Tribunais, em particular desta 
Corte e do Supremo Tribunal Federal.  
II. É compreensível que a interceptação telefônica, quando devidamente 
justificada, tenha de desenvolver-se para além do limite legal de 30 dias, não 
sendo razoável recusar a dilação além do limite meramente formal de uma 
prorrogação se a natureza da investigação demandasse a prorrogação.  
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III. Considerando-se que as investigações tinham por objeto a investigação da 
conduta de vários agentes e delegados da própria autoridade policial, não se 
poderia interromper as escutas, uma vez que a necessidade se tornara premente 
tanto pela impossibilidade de obter-se provas por outros meios quanto por referir-
se a policiais de destaque e influência.  
IV. Fundamentação que naturalmente se projeta sobre as prorrogações, 
legitimando-as.  
V. Ordem denegada. (HC 117.750/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, 
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, 
Quinta Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 21/09/2012, destaque no original)  
 
Por fim, em relação à tese de redução da pena-base, o recurso manejado pelo 

corréu WILSON merece provimento porque a fundamentação utilizada para majorar a pena-
base acima do mínimo legal se mostra genérica na medida em que apenas traz elementos 
inerentes ao próprio tipo penal, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:  

 
"Dosimetria. Wilson Alfredo Perpétuo. As circunstâncias judiciais do art. 59 do 
Código Penal não são favoráveis ao réu. Tem ele maus antecedentes, pois lhe pesa 
condenação pelo crime do art. 318 do Código Penal (fl. 207). Registro que a 
circunstância de não ter ainda transitado em julgado a sentença condenatória não 
impede o reconhecimento dos maus antecedentes, não conflitando com a 
presunção de inocência (CR, art. 5º, LVII). Não considero para esse efeito as ações 
penais que vieram a ser instauradas posteriormente a esta (cfr. fls. 202/209 e 
313/315), já que, pelas datas da distribuição dos demais processos e por 
tramitarem eles no mesmo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, infere-se 
que se relacionam com fatos apurados na investigação denominada Operação 
Lince, de modo que não podem ser considerados antecedentes penais, sem 
embargo de indicarem a personalidade criminosa do réu. Embora seja 
tecnicamente primário, o réu apresenta conduta social reprovável, pois se valeu 
do seu cargo para a prática de infrações criminais, revelando seu desprezo com a 
lei e as instituições. Também pesa contra o réu sua culpabilidade. Com efeito, a 
culpabilidade do acusado é acentuada, considerada a consciência da ilicitude 
proporcionada por sua formação, como bacharel em Direito que é, tendo pleno 
conhecimento da reprovabilidade da conduta ilícita. A tais elementos, deve-se 
somar a gravidade dos fatos que lhe são atribuídos neste feito. Assim, pelo delito 
de corrupção passiva (CP, art. 317), considerando os maus antecedentes do 
acusado, conduta social reprovável, péssima personalidade, elevada culpabilidade 
e gravidade dos fatos, desconsiderando o exercício da função pública, dada a 
exigência legal para a tipificação do delito em análise, fixo a pena-base em 6 (seis) 
anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Deve ser aplicada a causa de aumento de 
pena prevista no § 1º do art. 317 do Código Penal, pelo que elevo a pena-base em 
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1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e 
trinta e três) dias-multa" (fls. 1.284/1.285).  
 
Em casos como tais, esta Corte tem se posicionado no sentido de reduzir a pena ao 

seu mínimo legal, a saber:  
 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO 
(RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA). WRIT NÃO 
CONHECIDO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO 
PENAL. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS. 
INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE UMA DAS 
MAJORANTES, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO 
DELITO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO 
TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. 
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS 
PARA AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. A pena-base não pode ser 
descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do crime ou 
com fundamento em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação 
objetiva, para justificar a exasperação, como ocorrido, na hipótese, em relação à 
culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime. (...) 8. 
Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para reduzir a 
pena-base e fixar a sanção final do Paciente em 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de 
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no 
valor mínimo legal. (HC 241.599/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, 
julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014) 
 
 HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECURSO PRÓPRIO. 
DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. 
PROGRESSÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. PREJUDICADO. (...) 2. A pena-base não 
pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do 
crime ou com fundamento em referências vagas, genéricas, desprovidas de 
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. A mera alegação de 
que o paciente guardava a droga em sua própria residência, sem a indicação de 
qualquer elemento concreto dos autos que efetivamente evidenciasse a 
acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada, não autoriza concluir-
se pela desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade. (...) 7. Ordem 
não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base ao 
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mínimo legal, tornando a reprimenda do paciente definitiva em 3 anos de reclusão 
e pagamento de 50 dias-multa. Prejudicado o pedido de progressão de regime, 
pela perda de objeto. (HC 61.007/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta 
Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014) 
  
Em face dos motivos articulados e na esteira dos julgados desta Egrégia Corte, 

reduzo a pena-base para seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, em regime 
fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário de 1/2 (meio) 
salário mínimo nacional cada um, e porque mantida a causa de aumento de pena de 1/3 
prevista no art. 317, § 1º, do CP, torno-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão, além do pagamento de 28 dias-multa no valor unitário de 1/2 (meio) salário mínimo 
nacional para cada um.  

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, nos termos dos arts. 33, § 2º, 
"c" e 59, ambos do CP, é de rigor seja ela cumprida no regime inicial aberto uma vez que a 
sanção imposta foi reduzida a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento 
de 28 dias-multa. A pena-base foi aplicada em seu mínimo legal uma vez que ausente 
circunstâncias desfavoráveis além daquelas inerentes ao próprio tipo penal e o corréu não 
ostenta antecedentes à luz da Súmula nº 444, desta Corte.  

Diante da pena agora redimensionada e em conformidade com o art. 44, § 2º, do 
CP, substituo a privativa de liberdade em 2 (duas) penas restritivas de direito que serão: 1) 
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de 1 (uma) hora de tarefa 
gratuita por dia de condenação, com local, datas e horários a serem estipulados pelo juízo da 
execução; e, 2) prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro de 50 (cinquenta) 
salários-mínimos à entidade privada com destinação social que também será designada pelo 
juízo da execução.  

Vai dai que, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.  
É o meu voto. 

  

 
5.2. CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 
 

É perfeita a identidade entre a situação dos autos e aquela 

apreciada no v. aresto indicado como paradigma do dissídio 

jurisprudencial. Nas duas, houve decisão sobre a possibilidade ou não da 

prorrogação das interceptações telefônicas, além do prazo de 15 dias 

estabelecido no artigo 5º, da Lei n. 9.296/96. Opostas, no entanto, as 
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conclusões a que chegaram o v. acórdão recorrido e a r. decisão 

confrontada. 

Para o v. acórdão recorrido: 

“A materialidade está demonstrada somente pelas 

interceptações telefônicas, as quais, diga-se de passagem, se estenderam por 

106 (cento e seis) dias, não obedecendo ao limite de 15 (quinze) dias, renovável, 

por uma vez, por igual período, nos termos do artigo 5º, da Lei nº 9.296/96.  

Para a decisão paradigma: 

“Quanto à tese de que são ilegais as decisões que determinaram 

as prorrogações das interceptações telefônicas, melhor sorte não possui o 

recorrente.  

É que é possível, dada a análise do caso em questão, que a 

interceptação telefônica quando devidamente fundamentada tenha de se 

desenvolver além do prazo de 30 dias, já contada uma prorrogação.  

Ou seja, se em razão da natureza da investigação se mostrar 

necessária a prorrogação não se torna razoável recusar a dilação além do limite 

meramente formal previsto na legislação correspondente.  

Mencionado entendimento, inclusive, foi acolhido pelo Col. STF 

a partir do leading case (HC 83.515-RS, Rel. Min. NELSON JOBIM, Pleno, 

16.09.2004), quando ficou reconhecido que à letra da lei deveria ser dada uma 

compreensão abrangente e compatível com a necessidade da exceção 

constitucional.  

No mesmo sentido: HC 106.129/MS, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, 

Primeira Turma, j. 06.03.12; HC 106.225/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

j. 07.02.2012; e, RHC 88.371/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 

14.11.2006.  

Em síntese, enquanto para a decisão recorrida 

“interceptações telefônicas, as quais, diga-se de passagem, se estenderam por 

106 (cento e seis) dias, não obedecendo ao limite de 15 (quinze) dias, renovável, 
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por uma vez, por igual período, nos termos do artigo 5º, da Lei nº 9.296/96, 

para o acórdão paradigma, “se em razão da natureza da investigação se 

mostrar necessária a prorrogação não se torna razoável recusar a dilação além 

do limite meramente formal previsto na legislação correspondente. Mencionado 

entendimento, inclusive, foi acolhido pelo Col. STF a partir do leading case (HC 

83.515-RS, Rel. Min. NELSON JOBIM, Pleno, 16.09.2004), quando ficou 

reconhecido que à letra da lei deveria ser dada uma compreensão abrangente e 

compatível com a necessidade da exceção constitucional”.  

 

Assim, melhor a nosso ver o entendimento consagrado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

 
6. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE 
VOZ PARA A VALIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
 

Um dos fundamentos do v. acórdão para a absolvição dos 

réus foi o fato de não ter sido realizada a perícia fonética (fls. 3155).  

Ocorre que essa perícia não é exigida pela Lei n. 9.296/96. 

Ademais, como a própria decisão recorrida reconhece às fls. 3155, 

eventual previsão legal obrigando o réu a fornecer voz para confronto com 

a captada na interceptação telefônica, ofenderia o princípio de que 

ninguém está obrigado a produzir prova contra si (nemo tenetur se 

detegere). 
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Em caso semelhante, já decidiu a Terceira Seção do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL PENAL. PROVAS. AVERIGUAÇÃO DO ÍNDICE DE ALCOOLEMIA 
EM CONDUTORES DE VEÍCULOS. VEDAÇÃO À AUTOINCRIMINAÇÃO. 
DETERMINAÇÃO DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL. EXAME PERICIAL. 
PROVA QUE SÓ PODE SER REALIZADA POR MEIOS TÉCNICOS ADEQUADOS. 
DECRETO REGULAMENTADOR QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A 
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL 
NO SANGUE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. O entendimento adotado pelo 
Excelso Pretório, e  encampado pela doutrina, reconhece que o indivíduo 
não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do 
'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o 
qual ninguém é obrigado a se autoincriminar (nemo tenetur se detegere). 
Em todas essas situações prevaleceu, para o STF, o direito fundamental 
sobre a necessidade da persecução estatal. 2. Em nome de adequar-se a lei 
a outros fins ou propósitos não se pode cometer o equívoco de ferir os 
direitos fundamentais do cidadão, transformando-o em réu, em processo 
crime, impondo-lhe, desde logo, um constrangimento ilegal, em decorrência 
de uma inaceitável exigência não prevista em lei. 3. O tipo penal do art. 306 
do Código de Trânsito Brasileiro é formado, entre outros, por um elemento 
objetivo, de natureza exata, que não permite a aplicação de critérios 
subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de álcool 
por litro de sangue. 4. O grau de embriaguez é elementar objetiva do tipo, 
não configurando a conduta típica o exercício da atividade em qualquer 
outra concentração inferior àquela determinada pela lei, emanada do 
Congresso Nacional. 5. O decreto regulamentador, podendo elencar 
quaisquer meios de prova que considerasse hábeis à tipicidade da conduta, 
tratou especificamente de 2 (dois) exames por métodos técnicos e 
científicos que poderiam ser realizados em aparelhos homologados pelo 
CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue e o etilômetro. 6. Não se pode 
perder de vista que numa democracia é vedado ao judiciário modificar o 
conteúdo e o sentido emprestados pelo legislador, ao elaborar a norma 
jurídica. Aliás, não é demais lembrar que não se inclui entre as tarefas do 
juiz, a de legislar. 7. Falece ao aplicador da norma jurídica o poder de 
fragilizar os alicerces jurídicos da sociedade, em absoluta desconformidade 
com o garantismo penal, que exerce missão essencial no estado 
democrático. Não é papel do intérprete-magistrado substituir a função do 
legislador, buscando, por meio da jurisdição, dar validade à norma que se 
mostra de pouca aplicação em razão da construção legislativa deficiente. 8. 
Os tribunais devem exercer o controle da legalidade e da 
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constitucionalidade das leis, deixando ao legislativo a tarefa de legislar e de 
adequar as normas jurídicas às exigências da sociedade. Interpretações 
elásticas do preceito legal incriminador, efetivadas pelos juízes, ampliando-
lhes o alcance, induvidosamente, violam o princípio da reserva legal, inscrito 
no art. 5º, inciso II, da Constituição de 1988: "ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 9. Recurso especial 
a que se nega provimento (REsp 1111566 / DF, Recurso Repetitivo Relatora 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relatora p/ Acórdão Ministro ADILSON 
VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), TERCEIRA 
SEÇÃO, Julgamento 28/03/2012, DJe 04/09/2012). 

 

Assim, não se pode obrigar o investigado fornecer a voz 

para que a mesma seja periciada.  

Feitas essas considerações, anota-se que a jurisprudência 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido da 

desnecessidade da perícia de voz para a comprovação da autoria. 

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA DE VOZ. 
INDEFERIMENTO MOTIVADO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE 
SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM 
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de 
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva 
de recurso ordinário. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser 
reconhecida. O indeferimento da perícia mostrou-se escorreitamente 
motivado. 3. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de 
ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes 
captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser 
aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei 
n. 9.296/1996" (HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014). 4. "É 
inadmissível, na via angusta do habeas corpus, o reexame aprofundado do 
conjunto fático-probatório" (HC 13.058/AM, Rel. Ministro HAMILTON 
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 29/05/2001, DJ 17/09/2001, p. 
194). 5. Habeas corpus não conhecido (HC 240806 / ES, Relatora Ministra 
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MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgamento 27/06/2014, 
DJe 04/08/2014).  
 
 
"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. 
ESTELIONATO. PECULATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ILEGALIDADE. MATÉRIA 
EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
REVISÃO POR PARTE DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. PERÍCIA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE VOZ DE INTERLOCUTOR GRAVADA EM INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.  
ACESSO A TRANSCRIÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MÍDIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA 
PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME AUTÔNOMO. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso de "habeas 
corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recurso e nem sequer 
para as revisões criminais. 2. Tendo o Supremo Tribunal Federal examinado 
o mérito das questões relacionadas à nulidade e ilegalidade da prova obtida 
por meio das interceptações telefônicas, e as tendo afastado, não cabe a 
esta Corte Superior de Justiça rever tal entendimento. 3. Na linha da 
jurisprudência desta Egrégia Corte Superior, não há na Lei nº 9.269/1996, 
previsão legal acerca da obrigatoriedade de realização de perícia para 
identificação das vozes dos interlocutores. Precedentes. 4. Quanto à 
alegação de nulidade da interceptação telefônica sob o argumento de que a 
defesa não teve acesso à degravação dos diálogos e de que os CD's com as 
mídias telefônicas foram destruídos, tenho que o Tribunal a quo não 
apreciou a questão, ficando, assim, inviável a análise desta pretensão 
diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência, 
sob pena de indevida supressão de instância. 5. Não há se falar em aplicação 
do princípio da consunção na hipótese em que o crime que se pretende ver 
absorvido, em verdade, é autônomo, estava consumado e não constituiu 
crime-meio necessário à sua prática. 6. "Habeas corpus" não conhecido (HC 
173044 / RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, 
Julgamento 11/03/2014, DJe 21/05/2014). 
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6.1. DECISÃO PARADIGMA 
 
      No julgamento do AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 45.634 – RN, RELATOR MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta 

Turma, j. 18.06.2013, DJe 01.08.2013, publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (cópia autenticada anexa), cujo acórdão ora se oferta como 

paradigma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

 
 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 45.634 - RN (2011/0214928-5)  
RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI  
AGRAVANTE : JOCELIN DOS SANTOS MARTINS  
ADVOGADO : FERNANDO ANTÔNIO LIMA DE MEDEIROS  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 

EMENTA 
 
PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. 
PERÍCIA PARA VALIDAR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  
1. A falta de impugnação específica de todos fundamentos utilizados na decisão 
agravada atrai a incidência do Enunciado Sumular 182 desta Corte Superior.  
2. "A agravante não infirma especificamente todos os fundamentos da decisão 
agravada, impondo-se a aplicação do enunciado da Súmula n.º 182 deste Superior 
Tribunal de Justiça " (AgRg no Ag 1175713/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta 
Turma, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010)  
3. Ainda que assim não fosse, com relação especificamente à intercepção 
telefônica, cediço que a Lei n. 9.296/96 não exige que a escuta seja submetida a 
exame pericial para validação da prova. Com efeito, a jurisprudência deste 
Superior Tribunal está firmada no sentido de que não é obrigatória a realização de 
perícia para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica. 
Precedentes do STJ.  
4. Agravo regimental não conhecido.  
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ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, 
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, 
Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), Marilza Maynard (Desembargadora 
convocada do TJ/SE) e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília (DF), 18 de junho de 2013(Data do Julgamento)  
MINISTRO JORGE MUSSI 

Relator 
 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 45.634 - RN (2011/0214928-5 
AGRAVANTE : JOCELIN DOS SANTOS MARTINS  
ADVOGADO : FERNANDO ANTÔNIO LIMA DE MEDEIROS  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 

RELATÓRIO 
 

 O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator):  
Trata-se de agravo regimental interposto por JOCELIN DOS SANTOS MARTINS 

contra decisão de e-STJ fls. 3.628/3.632 que conheceu do seu agravo para negar seguimento ao 
recurso especial.  

Observa, em síntese, que o art. 158 do CPP impõe a obrigatoriedade da prova 
pericial nos crimes que deixam vestígios.  

Assevera, ainda, omissão quanto à alegada divergência. 
Pugna pelo provimento do agravo regimental.  
É o relatório.  
 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 45.634 - RN (2011/0214928-5)  
 
VOTO  
 
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): O presente agravo regimental não 

merece prosperar.  
O decisum monocrático foi proferido nos seguintes termos, litteris (e-STJ fls. 

3.628/3.632):  
(...)  
Quanto a negativa de prestação jurisdicional, infere-se da leitura do acórdão 
recorrido que, embora de forma diversa da pretendida pelo recorrente, a Corte de 
origem rebateu a tese que lhe fora submetida, o que impede a admissão do apelo 
excepcional com base na infringência ao art. 619 do CPP. Ressalta-se que o 
Tribunal a quo não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os 
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argumentos levantados pelas partes, de modo que, ao deliberar de forma diversa 
da pretendida ou sob outro prisma de fundamentação, não incorre em violação ao 
art. 619 do CPP. A propósito do tema, transcreve-se o seguinte precedente: 
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO 
NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FORA CONTRÁRIA À PROVA 
DOS AUTOS NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. EXISTÊNCIA DE DOIS 
LAUDOS COM DIVERGÊNCIAS ACERCA DA MORTE DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE 
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE SUBSIDIARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR 
POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.  
1. O órgão judicial, para expressar sua convicção, não está compelido a aduzir 
comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando 
decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. Omissão 
inexistente.  
[...]  
5. Recurso não conhecido".  
(REsp 809.680/PR, rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, p. no DJ de 06-11-2006, 
p. 366).  
Quanto à suscitada necessidade de exame de corpo de delito, a Quinta Turma 
deste Superior Tribunal possui compreensão no sentido de que a regra contida no 
art. 158 do CPP não é absoluta, podendo, em alguns casos, ser dispensada a 
realização de perícia. Com relação especificamente à intercepção telefônica, 
cediço que a Lei n. 9.296/96 não exige que a escuta seja submetida a exame 
pericial para validação da prova. Assim, a jurisprudência deste Superior Tribunal 
está firmada no sentido de que não é obrigatória a realização de perícia para 
identificação de vozes captadas em interceptação telefônica.  
Sobre o tema:  
 
"HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 1. 
RELATÓRIO POLICIAL APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MERA 
IRREGULARIDADE QUE NÃO SE PROJETA PARA A AÇÃO PENAL. 2. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE VOZES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVA QUE PODE SER OBTIDA POR 
OUTROS MEIOS. 3. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA JUNTADA DA 
TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JUNTADA 
NO DECORRER DA INSTRUÇÃO, POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA E O 
CONTRADITÓRIO. 4. MONITORAMENTO TELEFÔNICO AUTORIZADO DE FORMA 
FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. 
IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 
COMPLEXA FACÇÃO CRIMINOSA - PCC. 5. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA 
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DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. NOVOS 
ELEMENTOS. TÍTULO PRISIONAL AUTÔNOMO. ART. 387, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPP. PERDA DO OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, 
DENEGADA.  
1. No processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a 
nulidade de um ato processual quando há efetiva demonstração de prejuízo, nos 
termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.  
2. A ausência de assinatura no relatório das investigações não equivale a uma 
delação anônima, pois encaminhado nominalmente pelo Centro de Inteligência 
Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Campinas/SP para delegado de polícia 
determinado, o que não passa de mera irregularidade, inapta, portanto, para 
anular o referido relatório elaborado e os demais atos que o seguiram, 
notadamente quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo, tal como ocorre 
na hipótese.  
3. Ademais, o oferecimento da denúncia supera as objeções relativas às 
irregularidades no procedimento administrativo de investigação, pois eventuais 
vícios ocorridos durante a fase extrajudicial não se projetam na ação penal. 
Precedentes.  
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser prescindível a 
realização de perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações 
telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e 
diante da ausência de previsão na Lei nº 9.296/1996.  
5. Embora as transcrições das interceptações não tenham sido juntadas antes da 
apresentação da defesa prévia, o foram no decorrer da instrução criminal, 
possibilitando à defesa o acesso, a fim de refutá-las antes da prolação da sentença, 
o que garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, de forma que 
não ficou demonstrado o prejuízo oriundo da referida juntada tardia, circunstância 
imprescindível para a caracterização da suscitada nulidade. 
6. O monitoramento telefônico foi autorizado de forma fundamentada pelo Juízo, 
em observância ao disposto na Lei nº 9.296/1996, e as prorrogações sucessivas 
deferidas restaram justificadas com base, essencialmente, nos elementos colhidos 
nas interceptações anteriores, bem como na necessidade de prosseguimento das 
investigações, não caracterizada, assim, nenhuma ilegalidade, tampouco excesso, 
aptos a macularem a colheita da referida prova.  
7. Embora o art. 5º da Lei nº 9.296/1996 estabeleça o prazo de 15 dias para a 
interceptação telefônica, prorrogáveis por mais 15 dias, inexiste restrição ao 
número de dilações possíveis, devendo apenas serem precedidas de motivação 
que justifique a prorrogação, observados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, como é o caso dos autos, em que complexa facção criminosa - 
Primeiro Comando da Capital (PCC) - é o alvo das investigações, na qual se apura a 
prática do crime de associação para o tráfico supostamente cometido por 10 
agentes.  
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8. A superveniência de sentença condenatória inaugura nova realidade processual, 
em que já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e 
culpabilidade, ainda que não definitivo, existindo assim, inequivocamente, novos 
elementos a justificar a custódia cautelar, que não foram objeto de insurgência do 
presente mandamus, nem tampouco submetidos ao crivo das instâncias 
ordinárias, esvaziando-se o objeto do writ em relação ao tema.  
9. Além disso, a nova exigência trazida pelo art. 387, parágrafo único, do Código de 
Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.719/2008, determina 
que o juiz fundamente a necessidade da manutenção da segregação provisória na 
sentença condenatória, devendo tal título ser alvo de impugnação específica no 
Tribunal de origem, a fim de que esta Corte possa analisar a questão sem incorrer 
em supressão de instância, ficando ultrapassado, portanto, eventual 
constrangimento ilegal na decisão anterior que ordenou a prisão preventiva. 
Proferida sentença condenatória, também fica superada a alegação de excesso de 
prazo na formação da culpa.  
10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado." (HC 
105.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
01/12/2011, DJe 01/02/2012)  
 
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DEGRAVAÇÃO DOS 
DIÁLOGOS. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. NOTA EXPLICATIVA. 
POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA 
EMPRESTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. HIPÓTESE 
NÃO VERIFICADA. MESMOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. DEFINIÇÃO 
JURÍDICA INALTERADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. REQUISITOS 
OBSERVADOS. PRISÃO CAUTELAR. TESE PREJUDICADA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. 
ORDEM DENEGADA. 
1. Se as instâncias originárias demonstraram, de forma suficiente, a existência de 
provas hábeis a embasar a condenação do paciente por tráfico internacional de 
drogas e por associação para o tráfico, não se mostra possível, na via estreita do 
habeas corpus, reexaminar o conjunto probatório para se chegar a conclusão 
diversa.  
2. Conforme jurisprudência desta Corte, é desnecessária a degravação integral dos 
diálogos ou a realização de perícia de voz para a validação das interceptações 
telefônicas. Hipótese em que a Defesa sequer requereu a realização da perícia, 
fazendo genérica alegação de que a voz gravada não pertencia ao paciente, tese 
desconstituída pelos demais elementos de convicção.  
3. A nota explicativa que figura à frente do diálogo não vicia a prova, pois visa 
apenas facilitar a sua compreensão e não vincula a interpretação do magistrado.  
4. Não há falar em nulidade por incompetência territorial ou pela utilização de 
prova emprestada se a condenação do paciente amparou-se nas provas 
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produzidas no juízo da condenação, competente, que inclusive autorizou as 
interceptações telefônicas. O fato de um réu, suposta "mula", ter sido preso em 
flagrante em outro Estado e lá ter sido processado não altera esse quadro. E é 
lícita a utilização do interrogatório colhido no outro feito, mediante prévio 
conhecimento da Defesa. Tal prova não foi exclusiva ou decisiva para a 
condenação.  
5. Se os mesmos fatos narrados na denúncia foram considerados na sentença 
condenatória, não sendo sequer alterada a definição jurídica atribuída à conduta, 
inexiste nulidade por inobservância do art. 384 do Código de Processo Penal. É 
irrelevante se o verbo utilizado pelo magistrado ("fornecer") difere do narrado na 
inicial ("remeter").  
6. Estando o paciente condenado, inclusive de forma definitiva, é inócua a 
discussão em torno da inépcia da denúncia. Ainda assim, a acusação descreveu os 
delitos com todas as suas circunstâncias e, ao contrário do alegado, indicou a data 
e o local dos crimes.  
7. Se todas as teses aventadas pela Defesa foram examinadas, é improcedente a 
alegação de omissão dos provimentos judiciais.  
8. Tratando-se de condenação definitiva, fica superada a insurgência atinente à 
custódia cautelar do paciente.  
9. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegado." (HC 
158.856/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 02/06/2011, DJe 15/06/2011) Ante o exposto, a teor do art. 544, § 4º, 
II, "b", do CPC c/c 3º do CPP, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso 
especial.  
Publique-se. Intimem-se"  
 
Logo, constata-se que a decisão agravada se respaldou em 3 (três) fundamentos, a 

saber:  
1. "embora de forma diversa da pretendida pelo recorrente, a Corte de origem 

rebateu a tese que lhe fora submetida, o que impede a admissão do apelo excepcional com 
base na infringência ao art. 619 do CPP. Ressalta-se que o Tribunal a quo não está obrigado a se 
manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, de modo que, 
ao deliberar de forma diversa da pretendida ou sob outro prisma de fundamentação, não 
incorre em violação ao art. 619 do CPP";  

2. "Quanto à suscitada necessidade de exame de corpo de delito, a Quinta Turma 
deste Superior Tribunal possui compreensão no sentido de que a regra contida no art. 158 do 
CPP não é absoluta, podendo, em alguns casos, ser dispensada a realização de perícia"; 

 3. "Com relação especificamente à intercepção telefônica, cediço que a Lei n. 
9.296/96 não exige que a escuta seja submetida a exame pericial para validação da prova. 
Assim, a jurisprudência deste Superior Tribunal está firmada no sentido de que não é 
obrigatória a realização de perícia para identificação de vozes captadas em interceptação 
telefônica".  
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No presente agravo regimental, contudo, a defesa limitou-se a explanar sua 

indignação, aduzindo que o art. 158 do CPP impõe a obrigatoriedade da prova pericial nos 
crimes que deixam vestígios.  

Asseverou, ainda, omissão quanto à alegada divergência.  
Assim, não tendo o presente inconformismo se dirigido contra todos os 

fundamentos do decisum vergastado, deixando de atacar especificamente os itens 1 e 3, torna-
se inviável o presente agravo, conforme disposição da Súmula 182/STJ:  

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os 
fundamentos da decisão agravada." 
 
 É de se destacar, outrossim, que a impugnação à decisão deve ser clara e 

suficiente a demonstrar o equívoco na sua negativa, não bastando aduzir a inaplicabilidade do 
óbice sumular, devendo ser esclarecida, por exemplo, a desarmonia do julgado com a 
jurisprudência da Corte Superior ou a ausência de entendimento pacificado sobre a matéria ou, 
ainda, a desnecessidade de reexame fático-probatório para deslinde da controvérsia.  

A propósito:  
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. APLICAÇÃO 
DA SÚMULA 182/STJ. PRETENSÃO DE ANÁLISE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
N. 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO.  
1. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada 
atrai a incidência do Enunciado Sumular 182 desta Corte Superior .  
2. A pretensão de reexame do conjunto fático/probatório não autoriza a 
interposição do recurso especial por conta do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.  
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1350106/MG, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011)  
 
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. 
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N.º 182/STJ. RECURSO 
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N.os 283 E 284/STF. 
INCIDÊNCIA.  
1. A agravante não infirma especificamente todos os fundamentos da decisão 
agravada, impondo-se a aplicação do enunciado da Súmula n.º 182 deste Superior 
Tribunal de Justiça .  
[...] 3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta 
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 
(Súmula n.º 283/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no 
Ag 1175713/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 
21/10/2010, DJe 16/11/2010) . 
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Ainda que assim não fosse, afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, 
porquanto, embora de forma diversa da pretendida pela agravante, o Tribunal de origem 
analisou a tese impugnada, não restando violado o art. 619 do CPP.  

Ademais, na conformidade com o entendimento da Quinta Turma deste Superior 
Tribunal, não sendo absoluta a regra estatuída no art. 158 do CPP e, especificamente no caso 
da Lei 9.296/96, não havendo a obrigatoriedade legal de se submeter a prova a exame pericial 
para sua validação, firmada está a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que não é 
impositiva a realização de perícia para identificação de vozes captadas em interceptação 
telefônica.  

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.  
É o voto.  

 
6.2. CONFRONTO ANALÍTICO DE SEMELHANÇA 
 

 É perfeita a identidade entre a situação dos autos e 

aquela apreciada no v. aresto indicado como paradigma do dissídio 

jurisprudencial. Nas duas, houve decisão sobre a necessidade ou não de 

perícia de voz para a identificação dos interlocutores das conversas 

captadas na interceptação telefônica. Opostas, no entanto, as conclusões a 

que chegaram o v. acórdão recorrido e a r. decisão confrontada. 

Para o v. acórdão recorrido: 

“Além disso, observo que as interceptações telefônicas indicam 

o envolvimento dos réus e de alguns adolescentes em associação, pelo que se 

presume para a prática do tráfico de drogas. Mas não se provou nos autos, por 

meio de perícia fonética ou outros elementos suficientemente robustos, que 

esses acusados eram interlocutores dessas conversas ou que faziam parte dessa 

eventual associação ao narcotráfico, não sendo suficientes apenas e tão-

somente das interpretações realizadas pelos membros do parquet. 
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Embora o delito de associação para o tráfico seja autônomo em 

relação ao crime de tráfico propriamente dito (tanto que é possível, num mesmo 

contexto, a condenação de um agente por infração aos dois tipos penais), não se 

pode afastar a necessidade de que haja prova da participação, ou contribuição, 

dos imputados, de alguma forma, para a ocorrência do delito de tráfico de 

entorpecentes, ainda que não efetivamente consumado, mas que tenha sido 

percorrido um iter criminis um pouco além de conversas telefônicas (fls.  

3148/3149). 

Para o v. aresto paradigma 

"Com relação especificamente à intercepção telefônica, cediço 

que a Lei n. 9.296/96 não exige que a escuta seja submetida a exame pericial 

para validação da prova. Assim, a jurisprudência deste Superior Tribunal está 

firmada no sentido de que não é obrigatória a realização de perícia para 

identificação de vozes captadas em interceptação telefônica".  

(...) 

Ademais, na conformidade com o entendimento da Quinta 

Turma deste Superior Tribunal, não sendo absoluta a regra estatuída no art. 158 

do CPP e, especificamente no caso da Lei 9.296/96, não havendo a 

obrigatoriedade legal de se submeter a prova a exame pericial para sua 

validação, firmada está a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que não 

é impositiva a realização de perícia para identificação de vozes captadas em 

interceptação telefônica”. 

Em síntese, enquanto para o v. acórdão recorrido “Mas não 

se provou nos autos, por meio de perícia fonética ou outros elementos 
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suficientemente robustos, que esses acusados eram interlocutores dessas 

conversas ou que faziam parte dessa eventual associação ao narcotráfico, não 

sendo suficientes apenas e tão-somente das interpretações realizadas pelos 

membros do parquet, para a decisão paradigma “a jurisprudência deste 

Superior Tribunal está firmada no sentido de que não é obrigatória a realização 

de perícia para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica” 

 

7. DA REVALORAÇÃO DA PROVA: NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O que se almeja no presente Recurso Especial é o 

reconhecimento: a) da legalidade da investigação realizada pelo Ministério 

Público; b) da legalidade da interceptação telefônica conduzida pelo 

Parquet; c) da possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação 

telefônica; d) da desnecessidade da perícia fonética nos áudios, e; e) por 

consequência, a validade da prova constante dos autos, com a 

consequente condenação dos réus. 

 A r. sentença de Primeiro Grau fez minuciosa análise da 

prova dos autos, em especial da interceptação telefônica, apontando a 

participação de cada um dos acusados e seu efetivo envolvimento, de 

forma estável, com os demais réus, com o intuito de praticar o tráfico de 

entorpecentes (fls. 1735/1834). 
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Tratando-se de prova cautelar, não repetível sob o crivo do 

contraditório, tem valor probatório e pode fundamentar uma sentença 

condenatória, conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal: 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 

11.690, de 2008, grifei). 

Ora, a interceptação telefônica é uma prova cautelar, que 

no caso em exame foi produzida mediante autorização e sob fiscalização 

judicial. Logo, pode servir de fundamento para a condenação, como 

decidido em Primeiro Grau, onde o Magistrado descreveu a conduta de 

cada um dos réus e o vínculo estável entre eles. 

Ademais, além da prova consistente na interceptação, a r. 

sentença monocrática fundamentou a condenação também na prova oral 

produzida sob o crivo do contraditório (fls. 1822/1825). 

Esses os fatos, incontroversos, reconhecidos expressamente 

pela sentença de Primeiro Grau. 

Assim, não se busca o revolvimento do conjunto probatório 

mas a adequação jurídica dos fatos expressamente reconhecidos na 

sentença de Primeiro Grau e no v. acórdão recorrido. 
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Com isso, não incide a Súmula 07 do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme precedentes da mesma Corte: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO 

DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. CRIME CONSUMADO. PRECEDENTES. 1.  

A questão relativa à consumação do delito de estupro de vulnerável, em 

razão da prática incontroversa de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, 

é eminentemente de direito e não envolve o reexame de matéria fática ou 

probatória, mas tão somente a valoração jurídica dos fatos tais como 

postos pelas instâncias ordinárias, não incidindo no caso o disposto na 

Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1462934 / 

MG,      Relatora  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, Julgamento  24/02/2015, DJe 02/03/2015).  

 
8. DO PEDIDO 

 

Em face de todo o exposto, demonstradas a contrariedade 

ao artigo 619 do Código de Processo Penal, e o dissenso jurisprudencial em 

relação à possibilidade de o Ministério Público realizar autonomamente 

investigação criminal e interceptação telefônica, às sucessivas 

prorrogações das interceptações telefônicas e desnecessidade de perícia 

fonética nos áudios, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo 

que seja deferido o processamento do presente Recurso Especial, a fim de 

que, subindo à elevada consideração do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, mereça provimento para: 
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a) declarar nulo o v. acórdão de fls. 3195/3102, que julgou os Embargos 

de Declaração; 

b) reconhecer a legitimidade do Ministério Público de realizar 

autonomamente investigação criminal e conduzir interceptação 

telefônica; 

c) reconhecer a validade da prova consubstanciada na interceptação, 

embora tenha havido sucessivas prorrogações e não tenha sido realizada 

a perícia de voz; 

d) cassar o v. acórdão recorrido e restabelecer a r. sentença condenatória 

de Primeiro Grau.  

        São Paulo, 10 de junho de 2015. 

 

JORGE ASSAF MALULY 
Procurador de Justiça 

 

JAIRO JOSÉ GÊNOVA 
Promotor de Justiça  

Designado 
 

 

 

 

 

 


