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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 498  

CORRUPÇÃO PASSIVA – CONSUMAÇÃO – CRIME DE 

NATUREZA FORMAL. 

 O crime de corrupção passiva tem natureza formal consumando-se 

com a solicitação da vantagem indevida, independente da anuência 

daquele a quem foi dirigida a solicitação e tampouco da efetiva 

obtenção da vantagem.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

Habeas Corpus com Embargos nº 2141144-64.2019.8.26.0000  

 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos de Habeas Corpus Criminal com Embargos nº 2141144-

64.2019.8.26.0000, em que figura como paciente TIAGO MUNHOZ 

MATIAS, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 

1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

   Consoante fls. 219/220, o paciente TIAGO MUNHOZ MATIAS 

foi denunciado nos autos de processo crime nº 0002524-

72.2018.8.26.0637 porque, nas circunstâncias de tempo e lugar apontadas 

na denúncia, “solicitou, para si, diretamente, em razão de seu cargo de 

Vereador, vantagem indevida de seu assessor parlamentar Fernando 

Oliver Amato, consistente no recebimento de parte do valor do salário”, 
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“como condição para a indicação de seu nome [Fernando] como 

Secretário”. 

    Impetrado ‘habeas corpus’ em favor do réu, pelo v. acórdão 

(fls. 670/672) foi concedida ordem ao paciente, ao argumento de que “a 

hipótese é de atipicidade da conduta, uma vez que, ante a desistência do 

assessor, que, repita-se, não foi investido no cargo, nem recebeu qualquer 

remuneração, impossível consumar-se o crime, nos termos do artigo 17 

do Código Penal.” (fls. 672).    

    Eis o teor do v. acórdão (fls. 670/672): 
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   O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs Embargos 

de Declaração (fls. 02/09 - apenso) para que a Câmara Julgadora 

apreciasse o caráter formal do delito de corrupção passiva, esclarecendo-

se a obscuridade que se pusera e prequestionando-se a matéria.  

    Entretanto, os embargos restaram rejeitados ao argumento 

de que “o v. acórdão embargado não contém ambigüidade, obscuridade, 

dúvida ou contradição, nem omitiu ponto relevante ao julgamento, sobre o 

qual devia pronunciar-se o Tribunal. Eis os termos do v. acórdão” (fls. 14 - 

apenso). 

    Eis os termos do v. acórdão (fls. 13/15 – apenso): 
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   Ao rejeitar os embargos de declaração, a Egrégia Corte 

Paulista contrariou e negou vigência ao disposto no art. 619, do Código de 

Processo Penal, autorizando o presente inconformismo, com base na 

alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

“Se, apesar de provocado, via embargos de declaração, o Tribunal a 
quo deixa de 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”. TESE 1 

 

    Outrossim, ao considerar inaplicável o art. 317, do Código 

Penal à conduta do agente quando não há a efetiva obtenção da 

vantagem, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou vigência ao 

disposto no mencionado tipo penal, autorizando o presente 

inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, com 

a seguinte tese: 

 

“O crime de corrupção passiva tem natureza formal consumando-se 
com a solicitação da vantagem indevida, independente da anuência 
daquele a quem foi dirigida a solicitação e tampouco da efetiva 
obtenção da vantagem”. TESE 2 
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2. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (arts. 619, do Código de Processo Penal)  

 

TESE 1 “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.  

 

  De acordo com o disposto no artigo 1025 do Código de 

Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 

embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os 

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal 

superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 

    No caso em exame, houve oposição de embargos 

declaratórios pelo Ministério Público com vistas a sanar omissão do v. 

acórdão recorrido, relativo à análise da natureza formal do crime previsto 

no art. 317, do Código Penal.  

   “Ad cautelam”, entretanto, cumpre salientar que, conforme 

já entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, rejeitados os 

Embargos que buscavam o prequestionamento explícito da matéria de 

direito federal, impõe-se a interposição de Recurso Especial, com amparo 

na negativa de vigência do artigo 619 do Código de Processo Penal. 

 

 Confira-se a propósito: 
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA QUE NÃO TERIA 
ABRANGIDO TODOS OS CRIMINOSOS. OFENSA AO PRINCIPIO DA 
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL: INEXISTENCIA, POIS TAL 
PRINCÍPIO SO SE APLICA NA HIPOTESE DE AÇÃO PENAL PRIVADA, 
NÃO PODENDO SER INVOCADO QUANDO SE TRATA DE AÇÃO PENAL 
PUBLICA. SURSIS ETARIO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO 
ESPECIAL. QUESTÃO NOVA. PREQUESTIONAMENTO: 
IMPRESCINDIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO: INSUFICIENCIA, SE O TRIBUNAL A QUO NÃO EMITIU 
PRONUNCIAMENTO ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA PARA 
ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO "REGIMENTAL" IMPROVIDO. 

I - O principio da indivisibilidade da ação penal só se aplica na 
hipótese de ação penal privada, não podendo ser invocado quando se 
trata de ação penal publica. Inteligência do art. 48 do CPP. 

Precedentes do STF: RHC n. 57223/SP e RE n. 93055/PR. Precedente 
do STJ: RHC n. 1.154/RJ. 

II - Para fazer jus a concessão do sursis etário, o condenado deve 
satisfazer as exigências do paragrafo segundo do art. 77 do CP, bem 
como os requisitos do sursis simples (art. 77, caput e incisos, do CP). 
Inteligência do paragrafo segundo do art. 77 do cp. 

III - O Recurso Especial (criminal) fundado na alínea "a" do permissivo 
constitucional só prospera se o tribunal a quo tiver-se pronunciado 
acerca da questão federal suscitada para esta corte. Exige-se a 
interposição de embargos de declaração, para fins de 
prequestionamento, mesmo quando a alegada contrariedade a lei 
federal surja no julgamento da apelação, ou seja, no acordão 
recorrido. No entanto, a simples interposição dos embargos de 
declaração não satisfaz ao requisito de admissibilidade do 
prequestionamento. E necessário que o tribunal a quo se manifeste 
sobre a questão infraconstitucional nova. Caso não o faça, o 
recorrente especial deve suscitar a contrariedade ao art. 619 do CPP, 
ao invés de insistir na discussão da matéria jurídica não 
prequestionada. Precedentes do STJ: RESP n. 66.984/SP, RESP n. 
53.407/RS, RESP n. 23.539/SP, RESP n. 36.996/SP, RESP n. 8.454/SP e 
RESP 2.239/RJ. 

IV - Agravo "regimental" improvido, a unanimidade de votos. 

(AgRg no Ag 72.162/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, SEXTA 
TURMA, julgado em 25.06.1996, DJ 26.08.1996 p. 29731) – grifo 
nosso. 

_________ 



Apelação Criminal nº 2141144-64.2019.8.26.0000 
                                                                                                            

PÁGINA 11 DE 18 

 

 

PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARAGRAFO 
UNICO, DO CP). CRIME COLETIVO. DENUNCIA. DESCRIÇÃO GENERICA 
DA INFRAÇÃO: POSSIBILIDADE. PARTICULARIZAÇÃO DA CONDUTA 
CRIMINOSA DE CADA UM DOS ACUSADOS: PRESCINDIBILIDADE. 
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS 
SUSCITADAS PARA ESTA CORTE: NECESSIDADE. QUESTÃO 
INFRACONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA, MESMO APOS A 
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. 
AGRAVO 'REGIMENTAL' IMPROVIDO. 

I - Tratando-se de crime coletivo (quadrilha armada), admite-se a 
descrição genérica da infração, dispensando-se a individualização da 
conduta criminosa de cada um dos acusados. Inteligência do art. 41 
do CPP. Precedentes do STJ: RHC N. 4.828/RJ, RHC N. 2.660/SP, RHC 
N. 2.504/RJ, RHC N. 906/RJ E RHC N. 1.961/RJ. 

II - É remansosa a jurisprudência desta corte no sentido de que a 
simples interposição de embargos de declaração não satisfaz o 
requisito de admissibilidade do prequestionamento. E necessário que 
o tribunal "a quo", quando do julgamento dos embargos, emita 
pronunciamento acerca da questão federal suscitada no recurso 
especial. Precedentes do STJ: RESP N. 66.984/SP e RESP N. 23.539/SP. 

III - Agravo 'regimental' improvido, a unanimidade de votos. 

(AgRg no Ag 72.369/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, SEXTA 
TURMA, julgado em 03.06.1996, DJ 05.08.1996 p. 26440) – grifo 
nosso. 

 

   Destarte, de rigor suscitar a negativa de vigência ao artigo 619 

do Código de Processo Penal, que dispõe: 

 

"Art. 619. “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais 
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser 
opostos embargos de declaração, no prazo de 2 
(dois) dias contado da sua publicação, quando 
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, 
contradição ou omissão”. 
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    Com efeito, no julgamento dos embargos, o Col. Tribunal de 

Justiça limitou-se a consignar que não existiria qualquer omissão ou 

obscuridade no acórdão embargado. 

 

É evidente, portanto, que caso não se entenda aplicável o 

atual art. 1025 do Código de Processo Civil para fins de 

prequestionamento, caracterizado estará o prejuízo ao embargante, de 

modo que terá o acórdão proferido no julgamento dos embargos 

declaratórios contrariado o disposto no artigo 619 do Código de Processo 

Penal, a ensejar sua anulação, para que outra decisão seja proferida.  

 

 

3 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 317, Código Penal) 

 

   O art. 317 está assim redigido: 

 

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

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

        § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 

        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de 
ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência 
de outrem: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
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    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se 

decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e 

claro” (RTJ 48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de 

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

consignar expressamente que “não se vislumbra a tipificação do delito 

previsto no artigo 317, “caput”, uma vez que o assessor não foi investido 

no cargo e não recebeu, por isso, qualquer remuneração, que seria dividida 

com o parlamentar. Portanto, a hipótese é de atipicidade da conduta, uma 

vez que, ante a desistência do assessor, que, repita-se, não foi investido no 

cargo, nem recebeu qualquer remuneração, impossível consumar-se o 

crime, nos termos do artigo 17 do Código Penal.”  

 

   Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência e melhor 

doutrina, o crime de corrupção passiva (inclusive na modalidade ‘solicitar’) 

é crime formal e não depende da efetiva obtenção da vantagem: 

 

    Nesse sentido, o ensinamento de VICTOR EDUARDO RIOS 

GONÇALVES ao tratar do crime do art. 317, do Código Penal: “Trata-se de 

crime formal. Consuma-se no momento em que o funcionário solicita, 

recebe ou aceita vantagem. Na modalidade solicitar, pouco importa, para 

fins de consumação, se o funcionário público efetivamente obtém a 

vantagem visada” (Direito Penal – Parte Especial – 6ª Ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2016 – p. 801). 



Apelação Criminal nº 2141144-64.2019.8.26.0000 
                                                                                                            

PÁGINA 14 DE 18 

 

 

    Assim também, GUILHERME DE SOUZA NUCCI classifica o 

crime do art. 317, CP como crime formal que independe do resultado 

naturalístico para consumar-se: “Classificação: trata-se de crime próprio 

(aquele que somente pode ser cometido por sujeito ativo qualificado ou 

especial); formal (delito que não exige resultado naturalístico, bastando 

a conduta para consumar-se); (...)” (Código Penal Comentado – 2ª Ed. – 

São Paulo: RT – p. 883). 

    Para MIRABETE, “consuma-se assim com a simples 

solicitação da vantagem” e “se tem entendido que, como a punibilidade 

da corrupção passiva independe da realização do ato, é inadmissível a 

tese do delito impossível” (‘Manual de Direito Penal – 12ª Ed. – São Paulo 

– Atlas, p. 320). 

    Para LUIZ REGIS PRADO, “na hipótese de solicitação, não se 

exige que o extraneus adira à  vontade do agente para a consumação 

delitiva, visto que, ou se realiza a solicitação, consumando-se o delito, ou 

o agente não a formula, deixando de praticar o ato típico, o que afasta a 

figura da tentativa” (‘Curso de Direito Penal Brasileiro’ – Vol. 4 – Parte 

Especial – São Paulo – RT – p. 420). 

    No mesmo sentido de tratar-se de crime formal, que 

independe da obtenção de vantagem, JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI 

(Código Penal Comentado – 1ª Ed. – São Paulo: Verbatin – p. 1164) e 

ALBERTO SILVA FRANCO. Este último, em sua obra ‘Código Penal e sua 

Interpretação’ – 8ª Ed – São Paulo – RT – p. 1472 deixa claro: “Na forma 

de solicitar, a iniciativa é do servidor e poderá, eventualmente, não se 

correspondida pelo particular. Ou seja, solicitada a vantagem indevida 

pelo agente público, este último recusa-se a concedê-la. Nesta hipótese 

o delito consumou-se do mesmo modo”.  
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    A jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

também é firme no sentido de que o crime do art. 317, do Código Penal 

tem natureza formal, consumando-se com a solicitação da vantagem 

indevida, independente da anuência daquele a quem foi dirigida a 

solicitação e tampouco da efetiva obtenção da vantagem: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIME FORMAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS 

SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão de que o 

crime de corrupção passiva possui natureza formal e independe de 

resultado, razão pela qual não exige a prática de ato de ofício, o 

que afasta a alegação quanto à necessidade de que o agente 

detenha competência funcional específica para a prática do ato. 

2. Na hipótese, restou devidamente demonstrado pelo contexto fático 

produzido em juízo que o agravante, no exercício da função pública 

de avaliador do Ministério da Educação, solicitou valores para instruir 

instituição privada na interposição de recurso administrativo contra o 

relatório elaborado por ele próprio, conduta que se subsume às 

elementares do tipo descrito no artigo 317 do Código Penal, de modo 

que a pretensão de desclassificação para o crime previsto no artigo 

321 do mesmo diploma legal não encontra espaço na via eleita, ante 

o óbice da Súmula 7/STJ. 

3. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1301024/SP, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. 

VEREADORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. 

JUSTA CAUSA FORMAL E MATERIAL. TRANCAMENTO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida 

excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de 
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maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, 

a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de 

autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações 

não constatadas no presente caso. 

2. A acusação formulada contra os recorrentes atende 

satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do CPP, porquanto expôs a 

época, o local e a forma como em tese os réus cometeram os crimes, 

com todas as circunstâncias e baseada nos elementos coletados na 

fase informativa, classificando-os nos dispositivos legais 

supostamente infringidos. 

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o 

crime de corrupção passiva possui natureza formal e independe de 

resultado, razão pela qual não exige a prática de ato de ofício. Na 

hipótese, a acusação enumerou, na exordial acusatória, alguns atos 

de ofício cometidos pelos vereadores, tais como: aprovação da Lei 

Orçamentária Anual - LOA, em dezembro de 2015; aprovação das 

contas com parecer contrário do TCE; eleição do presidente da 

Câmara, em dezembro de 2013; encerramento de CPIs sem nenhuma 

apuração - CPI do Asfalto, CPI da COHAB, CPI do Livro e CPI do 

Transporte, em outubro de 2013, e até mesmo a não instalação delas, 

como no caso da CPI da Stock Car, em março de 2014. 

4. A vantagem indevida, alçada à condição de elemento normativo 

jurídico que se inclui no tipo do injusto penal em foco, não necessita 

ser econômica, pois admite benefício de qualquer natureza, moral ou 

material, desde que conste entre os interesses pessoais do detentor 

de função pública a praticar ou retardar ato em contraprestação à 

imerecida retribuição (precedentes do Supremo Tribunal Federal). 

5. Por ser a denúncia a petição inicial do processo criminal, com 

caráter meramente descritivo, deve limitar-se a relatar os fatos com 

todas as suas circunstâncias, conforme verificado na espécie, pois a 

autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa só 

serão elucidadas ao final da instrução. Ir além dessa análise e 

adentrar o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas 

demandaria o exame das provas e dos elementos informativos já 

colhidos ao longo da instrução, o que é inviável na via estreita da 

ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória. 

6. Recurso não provido. 
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(RHC 92.299/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 

TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) 

 

ADEQUAÇÃO TÍPICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. FASE 

PREPARATÓRIA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA 

DE RESULTADO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. 

INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. A jurisprudência deste Sodalício firmou a compreensão no sentido 

de que o crime de corrupção passiva possui natureza formal e 

independe de resultado, razão pela qual não exige a prática de ato 

de ofício, o que afasta a alegação de que o ato praticado pelo 

agravante se situa no campo dos atos meramente preparatórios. 

2. Neste caso, muito embora não tenha ocorrido a frustração ao 

caráter competitivo do certame licitatório, este fato mostra-se como 

mero exaurimento do crime de corrupção passiva, sendo 

desnecessária sua materialização para que se proceda à 

responsabilização penal. 

3. Eventual modificação nas conclusões da eg. Corte de origem a 

respeito da adequação típica da conduta não pode ser feita sem nova 

e aprofundada análise do conjunto probatório, providência não 

comportada nos estreitos limites do recurso especial. 

4. O mesmo há de ser dito acerca do pleito de reconhecimento da 

continuidade delitiva, que também depende de reingresso na seara 

fático-probatória dos autos. 

5. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 860.959/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018) 

    

    Assim, é certo que, ao decidir pela atipicidade da conduta por 

ter o réu, após a solicitação de vantagem indevida, desistido de praticar o 

ato de ofício (indicação do nome de assessor parlamentar para 

Secretário), o v. acórdão contrariou e negou vigência ao art. 317, do 

Código Penal, que não exige o mencionado resultado naturalístico para 

consumação (delito formal). 
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4. DO PEDIDO 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa 

de vigência a dispositivos de lei federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO aguarda seja deferido o processamento do 

presente RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada 

apreciação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mereça 

CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para: 

 

(a)  a cassação dos v. acórdãos de fls. 670/672 (autos principais) e 

13/15 (autos dependentes - embargos) diante da natureza formal do 

crime do art. 617, Código Penal, determinando-se, com isso, o 

prosseguimento da ação penal já que presente a justa causa. 

  

(b)  caso, por força da rejeição dos embargos (e não obstante o teor do 

art. 1025, do CPC), não se entenda devidamente prequestionada a matéria 

atinente à ‘natureza formal do crime do art. 317, Código Penal’, requer-se 

o reconhecimento e declaração da nulidade do v. acórdão de fls. 13/15 

(autos dependentes - embargos), para prolação de outro em que a 

matéria seja mais expressamente analisada pela C. Corte de origem. 

 

   São Paulo, 08 de outubro de 2019. 

 
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
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