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Licitação e demonstração de prejuízo ao erário ou favorecimento
A Segunda Turma rejeitou denúncia imputada à deputada federal, então secretária de estado,
pela a prática do crime disposto no art. 312, “caput”, do CP (peculato desvio), desclassificou
essa  conduta  para  a  prevista  no  art.  315  do  CP  e  pronunciou  a  prescrição  da  pretensão
punitiva do Estado, com a consequente extinção da punibilidade da denunciada. Além disso,
rejeitou  a  peça  acusatória  quanto  ao  suposto  cometimento  do  crime  do  art.  89  da  Lei
8.666/1993 (inexigibilidade indevida de licitação).  No caso,  segundo a inicial  acusatória,  a
indiciada  teria  desviado  vultosa  quantia  de  convênio  entre  Estado-Membro  e  o  Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Teria, também, deixado de exigir licitação
fora das hipóteses previstas em lei, ao contratar determinada empresa para prestar serviços
de capacitação de professores — v. Informativo 795. A Turma assinalou, no que se refere ao
art. 312 do CP, não haver plausibilidade da acusação, uma vez que os recursos teriam sido
incorporados ao Tesouro — caixa único do Estado. Inq 3731/DF, rel.  Min.  Gilmar Mendes,
2.2.2016. (Inq-3731) (Informativo 813, 2ª Turma)

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

https://youtu.be/CZPzBDWb0OM


Arquivamento de inquérito e procedimento investigatório criminal
Em conclusão de julgamento, a Segunda Turma, ante o empate na votação (RISTF, art. 150, §
3º), deu provimento a agravo regimental e acolheu pedido formulado em reclamação, para
determinar  o  trancamento  de  procedimento  investigatório  criminal.  Apontava-se  a
ilegitimidade  da  instauração  do  referido  procedimento  por  parte  do  Ministério  Público
estadual para apurar os mesmos fatos objeto do Inq 3.738/SP, que fora previamente arquivado
no STF — v. Informativo 809. Prevaleceu o voto do Ministro Gilmar Mendes. Afirmou que, em
tese, a situação em comento se enquadraria na hipótese de cabimento da reclamação perante
o STF,  na  forma do art.  102,  I,  “l”,  da  CF.  Assim,  de  acordo com o art.  18 do CPP,  após  o
arquivamento do inquérito por falta de provas, poder-se-ia proceder a novas pesquisas se de
outras  provas  houvesse  notícia.  Por  outro  lado,  a  reabertura  da  investigação  não  poderia
decorrer da simples mudança de opinião ou reavaliação da situação. Seria indispensável que
houvesse novas provas ou, ao menos, novas linhas de investigação em perspectiva. Não seria
possível,  ademais,  a  reabertura  de  investigações  para  aprofundar  linhas  investigativas  já
disponíveis  para  exploração  anterior.  No  vertente  caso,  contudo,  teria  havido  a  simples
reabertura  de  investigação  arquivada  a  pedido  do  PGR.  Os  fatos  estariam  inseridos  no
contexto de irregularidades que foram objeto original do Inq 3.738/SP. O Ministro Dias Toffoli
acresceu que a instauração do referido procedimento em âmbito estadual se qualificaria como
ato de persecução criminal. Além disso, os fatos objeto dos distintos procedimentos seriam os
mesmos, bem assim seriam idênticos os panoramas probatórios. A única distinção seria um
acréscimo na capitulação legal dos fatos e uma tentativa de ampliar o período de investigação.
Por fim, as supostas novas provas a embasar o procedimento seriam elementos de informação
contidos em inquérito civil, que fora trancado por envolver detentor de prerrogativa de foro
perante  o STF e por possuir  características de investigação criminal,  o  que tornaria  esses
elementos de informação provas ilícitas. Em divergência, os Ministros Teori Zavascki (relator)
e Cármen Lúcia negavam provimento ao agravo. Asseveravam não caber reclamação para se
verificar se novas provas são hábeis a ensejar a reabertura de investigação cujo arquivamento
fora determinado pelo STF. Além disso, não se trataria de persecução penal propriamente dita,
mas somente tomada de providências no âmbito do Ministério Público estadual, fato que não
implicaria ofensa à autoridade da decisão pelo arquivamento do Inq 3.738/SP. Rcl 20132/SP,
rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 23.2.2016. (Rcl-20132)
(Informativo 815, 2ª Turma)

Chileno condenado por furto e roubo será extraditado somente
depois de cumprir pena no Brasil

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, na sessão desta terça-feira (16),
o  pedido  de  Extradição  (Ext  1397)  feito  pelo  governo  do  Chile  contra  o  nacional  chileno
Abraham Angel  Tamarin Grez  (ou Marcelo Alejandro Tamarin Grez),  processado e julgado
naquele país pelo crime de roubo. Porém, como também foi condenado definitivamente no
Brasil, a extradição somente será executada após o cumprimento da pena (em 28 de junho de
2024), conforme prevê o artigo 89 do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980), a não ser que
o sentenciado seja expulso do país pelas autoridades brasileiras, nos termos do artigo 67 da
mesma lei.
Relator  da  extradição,  o  ministro  Dias  Toffoli  afirmou  que  não  se  sustenta  a  alegação  da
Defensoria Pública da União de que o crime pelo qual Tamarin Grez foi condenado pela 34º
Tribunal Criminal de Santiago (proferida em 27 de março de 2000) estaria prescrito, tendo em
vista que a condenação por outro crime suspende o prazo prescricional.  De acordo com o
ministro Toffoli, o chileno foi condenado pela 11ª Vara Criminal de São Paulo à  pena de dois
anos e 11 meses de reclusão por furto qualificado,  praticado em 1º de agosto de 2006. O



chileno tem outras condenações no Brasil, dentre elas, pela 15ª Vara Criminal de São Paulo à
pena de oito anos de reclusão por roubo duplamente qualificado, praticado em 4 de novembro
de 2010.
A extradição foi deferida por unanimidade de votos pelos ministros da Segunda Turma, tendo
o ministro Teori Zavascki ficado vencido apenas na aplicação da detração – desconto do tempo
de prisão preventiva determinada pelo STF para fins de extradição – em relação à pena a ser
cumprida no Chile.

Queixa-crime e indivisibilidade da ação penal
Não oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática
delituosa, há afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia
tácita ao direito de querela, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos
quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal.  Com base
nesse entendimento, a Primeira Turma rejeitou queixa-crime oferecida em face de senador a
quem fora imputada a prática dos delitos de calúnia e difamação. Na espécie, o parlamentar
teria  alegadamente  imputado  ao  querelante,  mediante  ampla  divulgação  (internet),  o
cometimento de crimes e atos, tudo com a nítida e deliberada intenção de ferir a honra deste.
A Turma ressaltou que as supostas difamação e calúnia teriam sido veiculadas por outros
meios  além  do  imputado  ao  querelado,  e  que  a  notícia  supostamente  vexatória  fora
reencaminhada por outras pessoas. Destacou que a responsabilização penal se daria por todas
as pessoas que veicularam a notícia caluniadora e difamatória e que, portanto, fora violado o
princípio  da  indivisibilidade  da  ação  penal.  Ademais,  ainda  que  não  houvesse  ofensa  ao
referido postulado, o querelante não trouxera aos autos a cópia da página da rede social em
que fora veiculada a notícia. (Inq 3526/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 2.2.2016. (Inq-3526))
(grifo nosso)

Legitimidade do Ministério Público e crime sexual contra vulnerável
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) indeferiu Habeas Corpus (HC) que discutia a
legitimidade de atuação do Ministério Público para ajuizar ação penal pública em crime sexual
contra vulnerável, ocorrido em 10 de setembro de 2007. Por maioria de votos, os ministros
consideraram legítima a atuação do Ministério Público ao ajuizar ação penal pública.
Na época dos fatos, o artigo 225 do Código Penal estabelecia a ação penal privada como regra
nos crimes contra os costumes. A propositura de ação penal pública era prevista em apenas
dois casos:  se o menor ou seus pais  não pudessem custear as despesas do processo,  sem
privar-se de recursos indispensáveis à manutenção da família, ou se o crime fosse cometido
com  abuso  do  pátrio  poder,  ou  por  padrasto,  tutor  ou  curador.  Posteriormente,  a  Lei
12.015/2009 alterou o artigo 225, passando a prever a ação penal pública condicionada à
representação do ofendido como regra e, na hipótese de a vítima ser menor de 18 anos ou
pessoa vulnerável, a ação penal pública, pelo Ministério Público, passou a ser incondicionada.
No caso dos autos, que corre em segredo de Justiça por se tratar de menor de idade, o agressor
foi  condenado à pena de seis anos de reclusão,  em regime inicial  fechado, pela prática do
crime  de  atentado  violento  ao  pudor  contra  menor  de  14  anos  (após  a  reforma  penal
instituída  pela  Lei  12.015/2009  esse  delito  passou  a  ser  tipificado  como  estupro).  O
entendimento das  instâncias  antecedentes  –  Tribunal  de  Justiça  do Distrito  Federal  e  dos
Territórios (TJDFT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – questionado no HC 123971, é de
que  a  Constituição  de  1988  (artigo  227),  ao  dar  atenção  especial  às  crianças  e  aos
adolescentes, previu que cabe não só à família, mas também ao Estado assegurar-lhes todos os
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direitos  ali  previstos.  No  Supremo,  entre  os  argumentos  apresentados  pela  defesa  está  a
alegação de que o Ministério Público não possuía legitimidade para propor a ação penal, já
que, à época do fato (setembro de 2007), o crime imputado somente se procedia mediante
queixa-crime. Por isso, solicitava a concessão do HC para encerrar a ação penal.
O ministro Luís Roberto Barroso apresentou o voto que conduziu o resultado do julgamento,
propondo solução específica para as peculiaridades do caso. Ele explicou que a ação penal
privada  proposta  pelo  pai  da  vítima  foi  rejeitada  por  ausência  de  legitimidade,  sob  o
entendimento de que cabia ao Ministério Público atuar no caso. Com a recusa da queixa-crime
pelo Judiciário, o ministro entendeu ser legítima a atuação do MP, com base na total proteção
da criança, estabelecida no artigo 227* da Constituição Federal, “porque do contrário a menor
ficaria completamente desprotegida”. “Nesse caso, como o Estado disse que não cabia ação
penal privada, o Supremo deve aceitar a ação penal pública pela incidência da regra do artigo
227 [da Constituição]”.
Ele votou pelo indeferimento do HC e dispensou a fixação de tese quanto à recepção ou não do
artigo 225 do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009, pela Constituição Federal
de 1988. Esse entendimento foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias
Toffoli. Já os ministros Edson Fachin e Rosa Weber também indeferiram o pedido, mas com o
fundamento da não recepção do artigo 225 do Código Penal, nas hipóteses em que a vítima de
crime é criança ou adolescente.
Já  o relator,  ministro Teori  Zavascki,  ressaltou que,  sob qualquer ângulo,  não se verifica a
legitimidade do MP para propor a ação penal. Segundo ele, a jurisprudência é no sentido da
aplicação da ação penal privada. Ele demonstrou preocupação quanto às revisões criminais. “A
pretexto de proteger uma vítima nesse caso, nós podemos reabrir muitos processos – que, na
vigência de um entendimento do Supremo e do STJ, consagrados até agora – foram ajuizados
por meio de ação penal privada e estão condenados”.
Assim,  o  ministro  Teori  Zavascki  votou no  sentido  de  conceder  parcialmente  a  ordem de
habeas corpus, reconhecendo a ilegitimidade ativa do MP, com o consequente arquivamento
dos  autos.  Ele  foi  acompanhado  pelo  ministro  Marco  Aurélio  e  pelo  presidente  da  Corte,
ministro Ricardo Lewandowski, que ficaram vencidos na votação.

Substituição de pena e lesão corporal praticada em ambiente doméstico
Não é  possível  a  substituição de  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos  ao
condenado pela prática do crime de lesão corporal praticado em ambiente doméstico (CP, art.
129, § 9º, na redação dada pela Lei 11.340/2006). Esse o entendimento da Segunda Turma,
que denegou a ordem em “habeas  corpus”  impetrado em face de decisão que denegara a
substituição de pena a condenado, pela prática do delito em questão, a três meses de detenção
em regime aberto. A Turma destacou que a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos encontrar-se-ia condicionada ao preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do CP (“Art. 44. As penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I  – aplicada pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não
for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente”). Assim, a execução do crime mediante o emprego de violência



seria  circunstância  impeditiva  do  benefício.  Com  advento  da  Lei  9.099/1995,  acentuada
parcela da doutrina passara a sustentar que a vedação abstrata prevista no art. 44 do CP, ao
menos em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, implicaria violação ao princípio da
proporcionalidade,  ou seja,  não haveria  razão  para  impedir  a  conversão da reprimenda  a
autores de delitos que poderiam, em tese, ser agraciados com a transação penal ou suspensão
condicional do processo.  Essa linha argumentativa,  porém, não teria espaço em relação ao
crime de lesão corporal praticado em ambiente doméstico, por duas razões: a) a pena máxima
prevista para esse delito — três anos —, a impedir a transação penal (Lei 9.099/1995, art.
61); e b) a existência de comando proibitivo previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha (“Aos
crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da
pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995”). Portanto, o principal
fundamento — aplicação da Lei 9.099/1995 — daqueles que militariam pelo abrandamento
do art. 44 do CP deixaria de existir quando o cenário fosse de crime de lesão corporal no seio
familiar.  Ademais,  não  seria  crível  imaginar  que  a  Lei  Maria  da  Penha,  que  teria  vindo
justamente tutelar com maior rigor a integridade física das mulheres,  tivesse autorizado a
substituição da pena corporal, mitigando a regra geral do CP, que a proíbe. Nesse contexto,
perderia sustento a alegação de que o art. 17 da Lei 11.340/2006 autorizaria a substituição de
pena (Art.  17: “É vedada a aplicação,  nos casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição
de  pena  que  implique  o  pagamento  isolado  de  multa”).  HC  129446/MS,  rel.  Min.  Teori
Zavascki, 20.10.2015. Inf. 804.

Tipicidade e crime de responsabilidade de prefeito
Configura-se o crime de responsabilidade de prefeito, nos termos da segunda parte do inciso
XIV do art. 1º do Decreto-Lei 201/1967 (“Art. 1º. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipais,  sujeitos  ao  julgamento  do  Poder  Judiciário,  independentemente  do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores: ... XIV - Negar execução à lei federal, estadual ou
municipal,  ou  deixar  de  cumprir  ordem  judicial,  sem  dar  o  motivo  da  recusa  ou  da
impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”), a existência de inequívoca ciência da
determinação judicial.  A mera comunicação da ordem a terceiros não atende as exigências
legais.  Com base nessa orientação,  e por não existir prova de ter o réu concorrido para a
infração penal (CPP, art. 386, V), a Primeira Turma absolveu o réu. Na espécie, quando prefeito
ao tempo dos fatos, fora acusado de descumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou
da impossibilidade de fazê-lo, por escrito, à autoridade competente. A Turma apontou que a
projeção desse entendimento se guiaria pelos mesmos parâmetros utilizados para aferição do
dolo nos delitos em que o ato de desobedecer figurar como elementar do tipo, cuja previsão
genérica é a do art. 330 do CP, sobre o qual doutrina e jurisprudência seriam unânimes em
exigir a ciência inequívoca do agente quanto à ordem descumprida. Esclareceu que a decisão
liminar,  cujo  descumprimento criminoso fora atribuído ao acusado,  bem como aquela  que
ampliara os seus efeitos, não teriam sido endereçadas ao prefeito, mas aos seus procuradores
judiciais. Por fim, ponderou que o fato de o Município não ser pequeno poderia implicar a
possibilidade de  que  a  gestão administrativa  fosse  desconcentrada  e  descentralizada para
além do gabinete do prefeito. AP 555/SC, rel. Min. Rosa Weber, 6.10.2015. Inf. 802

Falta grave e reinício da contagem do prazo para progressão de regime
Decisão: Vistos. Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sílvio Carvalho
Junqueira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que denegou a ordem no HC nº 244.538/SP, Relatora a Ministra Alderita Ramos. Sustenta o
impetrante,  em linhas  gerais,  que o  paciente  já  teria  preenchido  os  requisitos  objetivos  e
subjetivos  para  progredir  de  regime.  Esclarece,  ainda,  que a  falta  grave não interrompe a



contagem do prazo para  aquisição do benefício  pretendido,  tendo em vista  a  ausência  de
previsão legal. Requer a concessão da ordem para que seja deferida a progressão de regime ao
paciente, afastando-se o entendimento de que a falta grave interrompe a contagem do prazo
para aquisição do benefício pretendido. Examinados os autos, decido. Transcrevo a ementa do
julgado  questionado:  “HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  EXECUÇÃO  PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO. 1. O cometimento de falta grave pelo
apenado determina o reinício da contagem do prazo da pena remanescente para a obtenção
de  progressão  de  regime  prisional.  Precedentes  do  STJ.  2.  Ordem  denegada”.  O  acórdão
proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento
formado, além de estar em perfeita consonância com a jurisprudência da Corte, preconizada
no sentido de que “o cômputo do novo período aquisitivo do direito à progressão de
regime, considerando-se o lapso temporal remanescente de pena, terá início na data do
cometimento da última falta grave pelo apenado ou, no caso de fuga do estabelecimento
prisional, de sua recaptura”  (HC nº 97.135/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, DJe 24/5/11). No mesmo sentido, destaco: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
falta grave. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE A FUGA DO PACIENTE
NÃO TERIA INFLUÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL:
IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de falta grave, é de ser reiniciada a
contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do benefício da progressão no regime de
cumprimento  da  pena,  adotando-se  como  paradigma,  então,  o  quantum  remanescente  da
pena. Fuga determina o reinício do cômputo deste prazo a partir da recaptura do sentenciado.
(cf., por exemplo, HC 85.141, Rel. Min. Carlos Britto , DJ 12.5.2006. Precedentes). 2. Habeas
corpus denegado” (HC nº 97.767/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe
20/11/09).  Ante  o  exposto,  nos  termos do art.  38 da Lei  nº 8.038/90 e art.  21,  §  1º,  do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.  Brasília,  19  de  fevereiro  de  2016.  Ministro  Dias  Toffoli  Relator  Documento
assinado digitalmente (HC 132572, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 19/02/2016,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23/02/2016 PUBLIC 24/02/2016)
(grifo nosso)

Coação no curso do processo e competência da Justiça Estadual
Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou pedidos de
habeas corpus impetrados pela defesa dos pastores G.V.T.G.  e C.I.C.P.,  acusados de integrar
suposta organização criminosa com atuação no âmbito da Igreja Cristã Maranata. De acordo
com a denúncia, a organização era destinada à prática de crimes mediante desvio de dízimos e
contribuições oferecidas pelos fiéis daquela comunidade religiosa.
No HC 123019,  a defesa pediu o trancamento da ação penal  na qual  C.I.C.P.  é  acusado de
estelionato qualificado e formação de quadrilha. Sustentou a inépcia da denúncia e a ausência
de  justa  causa  para  a  propositura  da  ação  penal,  em  razão  da  atipicidade  das  condutas
praticadas.
Também em favor de C.I.C.P., no HC 130219 a defesa pediu a anulação dos atos praticados em



virtude da alegada incompetência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a causa.
Os  advogados  sustentaram  que  suposta  coação  ocorrida  no  curso  do  processo,  acusação
imputada  ao réu,  teve  por  propósito  afetar  depoimentos  prestados  perante  procedimento
investigativo  criminal  em trâmite  na  Polícia  Federal,  o  que  deveria  atrair  competência  da
Justiça Federal.
Por fim, no HC 126536, em favor de G.V.T.G., consta que o juízo da Vara Central de Inquéritos
de  Vitória/ES  deferiu  interceptações  telefônicas  requeridas  nos  autos  de  procedimento
investigatório. A defesa alega afronta ao artigo 1º da Lei 9.269/1996, que determina que a
ordem de interceptação deve ser proferida pelo juiz competente para a ação principal. 
O relator, ministro Teori Zavascki, votou no sentido de indeferir os três habeas corpus. Quanto
ao pedido formulado no HC 123019, de trancamento da ação penal por falta de justa causa, o
relator salientou que a jurisprudência do Supremo é restritiva na concessão da ordem nesses
casos.  “Só é admitida em situações excepcionais  e,  no caso,  não se constata nenhuma das
hipóteses que justificariam a extinção prematura da persecução penal”,  afirmou. Segundo o
ministro, a denúncia traz toda a descrição do fato apontado como crime. Em seu voto no HC
130219, o relator explicou que a competência criminal da Justiça Federal compreende
os crimes praticados em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas
autarquias e empresas públicas, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.
No  caso  em  análise,  ele  explicou  que  a  denúncia  narra  que  a  coação  atribuída  ao
acusado teria como objeto a alteração de depoimentos prestados por testemunhas em
procedimento investigatório que reuniu provas de delitos de competência da Justiça
estadual. O bem jurídico ofendido foi a administração da Justiça estadual, “não sendo
suficiente  para  configurar  ofensa  a  serviços  ou  interesses  da  União  o  fato  das
testemunhas também terem sido inquiridas na Polícia Federal”, afirmou Zavascki.
O ministro também votou no sentido de negar o HC 126536. De acordo com o relator, a defesa
fez  uma  leitura  literal  do  artigo  1º  da  Lei  9.269/1996,  interpretando-a  como  uma  lei  de
competência. “O artigo 1º, quando fala que só se pode quebrar sigilo por ordem do juiz da ação
principal,  não está estabelecendo uma competência.  O que está fazendo é uma reserva de
jurisdição”, disse. Não se deve fazer essa leitura literal”, afirmou o relator. Ele destacou ainda
que o STF tem vários precedentes admitindo distribuição da competência na fase de inquérito
e na fase de ação penal. Os demais ministros da Segunda Turma acompanharam o voto do
relator em todos os casos.

Possibilidade do Fisco requisitar informações bancárias diretamente de instituições
financeiras

O  Tribunal,  por  maioria  e  nos  termos  do  voto  do  Relator,  apreciando  o  tema  225  da
repercussão geral,  conheceu do recurso e a este negou provimento,  vencidos os Ministros
Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de  sigilo  da esfera  bancária  para a  fiscal”;  e,  quanto  ao  item “b”,  a  tese:  “A  Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em



vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016. (RE 601314,
Rel. Ministro Édson Fachin, julgado em 24.02.2016)

Termo de colaboração premiada e Súmula Vinculante 14
A Segunda Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em reclamação em que
se pretendia a obtenção de acesso a termos de colaboração premiada colhidos em sede de
investigação  criminal.  No  caso,  a  autoridade  reclamada  obstara  acesso  ao  reclamante  —
denunciado em ação penal  — quanto a termos relativos a fatos não relacionados à inicial
acusatória.  Entretanto,  permitira  acesso  no  que  se  refere  ao  termo  no  qual  fundada  a
denúncia. Sustentava-se ofensa ao Enunciado 14 da Súmula Vinculante (“É direito do defensor,
no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa”). O Colegiado assinalou que esse enunciado
sumular  assegura  ao  defensor  legalmente  constituído  o  direito  de  acesso  às  provas  já
produzidas  e  formalmente  incorporadas  ao  procedimento  investigatório,  excluídas,
consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução
e,  por  isso,  não  documentadas  no  próprio  inquérito  ou processo  judicial.  Lembrou que  o
conteúdo  dos  depoimentos  pretendidos  pelo  reclamante,  embora  posteriormente  tornado
público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo. Assim,
enquanto não instaurado formalmente o inquérito acerca dos fatos declarados, o acordo de
colaboração e os correspondentes depoimentos estariam sujeitos a estrito regime de sigilo.
Instaurado  o  inquérito,  o  acesso  aos  autos  é  restrito  ao  juiz,  ao  Ministério  Público  e  ao
delegado  de  polícia,  como  forma  de  garantir  o  êxito  das  investigações.  Assegura-se  ao
defensor,  no  interesse  do  representado,  amplo  acesso  aos  elementos  de  prova  que  digam
respeito  ao  exercício  do direito  de  defesa,  devidamente  precedido  de  autorização judicial,
ressalvados  os  referentes  às  diligências  em  andamento.  Entendeu,  ademais,  que  seria
recomendável  não  julgar  o  pleito  prejudicado  porque,  entre  o  pedido  do  reclamante  e  o
levantamento  do  sigilo,  vários  atos  processuais  teriam  sido  praticados.  Dessa  forma,  a
prejudicialidade poderia implicar a anulação de vários desses atos. Vencido o Ministro Dias
Toffoli, que julgava prejudicado o agravo. Reputava que o termo de colaboração em debate já
fora disponibilizado, tendo em vista não estar mais sob sigilo,  razão pela qual não haveria
mais  interesse  processual.  (Rcl  22009  AgR/PR,  rel.  Min.  Teori  Zavascki,  16.2.2016.  (Rcl-
22009)

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=22009&classe=Rcl&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=22009&classe=Rcl&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


PESQUISA PRONTA STJ 

• RECONHECIMENTO  DA  FORMA  PRIVILEGIADA  AO  FURTO  QUALIFICADO
(http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?
b=ACOR&O=RR&preConsultaPP=000002379%2F1)

• Homicídio doloso e extensão da qualificadora do motivo torpe ao mandante -  O
reconhecimento da qualificadora da "paga ou promessa de recompensa" (inciso I do §
2º do art. 121) em relação ao executor do crime de homicídio mercenário não qualifica
automaticamente o delito em relação ao mandante, nada obstante este possa incidir no
referido dispositivo caso o motivo que o tenha levado a empreitar o óbito alheio seja
torpe.  De fato, no homicídio qualificado pelo motivo torpe consistente na paga ou na
promessa  de  recompensa  (art.  121,  §  2º,  I,  do  CP)  -  conhecido  como  homicídio
mercenário - há concurso de agentes necessário, na medida em que, de um lado, tem-se
a figura do mandante,  aquele que oferece a recompensa,  e, de outro,  há a figura do
executor do delito, aquele que aceita a promessa de recompensa. É bem verdade que
nem sempre a motivação do mandante será abjeta, desprezível ou repugnante, como
ocorre, por exemplo, nos homicídios privilegiados, em que o mandante, por relevante
valor moral, contrata pistoleiro para matar o estuprador de sua filha. Nesses casos, a
circunstância prevista no art. 121, § 2º, I,  do CP não será transmitida, por óbvio, ao
mandante,  em razão  da  incompatibilidade  da  qualificadora  do  motivo  torpe  com o
crime privilegiado, de modo que apenas o executor do delito (que recebeu a paga ou a
promessa de recompensa) responde pela qualificadora do motivo torpe.  Entretanto,
apesar  de  a  "paga  ou promessa  de  recompensa"  (art.  121,  §  2º,  I,  do  CP)  não  ser
elementar,  mas sim circunstância de caráter  pessoal  do delito  de homicídio,  sendo,
portanto, incomunicável automaticamente a coautores do homicídio, conforme o art.
30  do  CP  (REsp  467.810-SP,  Quinta  Turma,  DJ  19/12/2003),  poderá  o  mandante
responder  por  homicídio  qualificado  pelo  motivo  torpe caso o  motivo  que  o  tenha
levado  a  empreitar  o  óbito  alheio  seja  abjeto,  desprezível  ou  repugnante.  REsp
1.209.852-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016.
(grifo nosso)

http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&O=RR&preConsultaPP=000002379%2F1
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&O=RR&preConsultaPP=000002379%2F1
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1209852
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1209852


NOTÍCIAS DO TJ-CE 

Negada liberdade para acusado de assassinar a companheira em Iguatu

http://www.tjce.jus.br/noticias/negada-liberdade-para-acusado-de-assassinar-a-
companheira-em-iguatu/

Justiça condena acusados de incendiar ônibus a mando de presidiário
http://www.tjce.jus.br/noticias/justica-condena-acusados-de-incendiar-onibus-a-mando-de-
presidiario/

Habeas corpus   e princípio da proteção insuficiente
HABEAS CORPUS.  PENAL E PROCESSO PENAL.  TENTATIVA DE HOMICÍDIO,  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, TENTATIVA DE FUGA QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU. ART. 580 DO
CPP.  SITUAÇÃO  FÁTICO-PROCESSUAL  DISTINTA.  INAPLICABILIDADE.  EXCESSO  DE  PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO GLOBAL APORTADA EM MAIS DE 02 (DOIS) ANOS E
02  (DOIS)  MESES  SEM  QUE  TENHA  SIDO  ENCERRADA  A  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
ELASTÉRIO  SUPERADO  FACE  A  PREPONDERÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  PROIBIÇÃO  DA
PROTEÇÃO  DEFICIENTE POR  PARTE DO  ESTADO.  PERICULOSIDADE  FLAGRANTE.  ORDEM
CONHECIDA  E  DENEGADA.  1.  Inexistindo  a  identidade  de  situação  fático-processual  resta
afastada a incidência do art.  580 do CPP. 2. Muito embora a prisão global aporte-se em
mais  de  02  (dois)  anos  e  02  (dois)  meses,  o  contexto  fático  revela  a  flagrante
periculosidade  do  paciente,  tornando  preponderante  o  princípio  da  proibição  da
proteção deficiente, segundo o qual o Estado não pode abrir mão da proteção do direito
penal para garantir a proteção de um direito fundamental, permitindo sua manutenção
no  cárcere.  3.  Constrangimento  ilegal  não  configurado.  4.  Ordem  conhecida  e  denegada.
(Relator(a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES; Comarca: Itaitinga; Órgão julgador:
1ª Câmara Criminal; Data do julgamento: 23/02/2016; Data de registro: 25/02/2016) (grifo
nosso)

Fundamentação do decreto de prisão preventiva e excesso de prazo
HABEAS  CORPUS.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  EXCESSO  DE
PRAZO  PARA  A  CONCLUSÃO  DO  INQUÉRITO  POLICIAL.  DENÚNCIA  JÁ  APRESENTADA.
PREJUDICADO.  CARÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  INVIABILIDADE  DE  ANÁLISE  DO  PLEITO.  ORDEM  PARCIALMENTE
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PREJUDICADA E, NO RESTANTE, NÃO CONHECIDA. 1.  O aventado excesso de prazo para a
conclusão do inquérito resta prejudicado,  considerando que a peça acriminadora já
fora ofertada pelo Ministério Público e recebida pela autoridade indigitada coatora  na
data  de  20.01.2016,  conforme  consulta  a  movimentação  da  ação  penal  em  referência  (nº
0000915-91.2015.8.06.0192),  pelo sistema SPROC.  2.  A  ação de habeas  corpus possui  rito
sumário, que exige prova pré-constituída e, por isso, não admite dilação probatória, impondo-
se,  para  o  seu  conhecimento,  que  a  petição  inicial  esteja  acompanhada  de  todos  os
documentos necessários à solução da controvérsia. No entanto, verifica-se que os presentes
autos  não  foram  instruídos  sequer  com  o  decreto  prisional  que  deflagrou  a  segregação
cautelar, bem como elementos probantes mínimos que ofereçam suporte para a corroboração
das alegações assinaladas. Não há, portanto, como o colegiado manifestar-se sobre a carência
de fundamentação idônea,  pois inviabilizado o exame, em sua totalidade, dos fundamentos
deduzidos pela autoridade apontada coatora para justificar a clausura antetempo do paciente.
Isso  porque,  é  ao  prolatar  o  decreto  prisional  que  o  magistrado  do  caso  tem  a
oportunidade,  e  o  dever,  de  explicitar,  fundamentadamente,  as  razões  pelas  quais
entende necessária a clausura preventiva do acusado, sendo-lhe facultado, quando da
apreciação  de  pedido  de  revogação  de  prisão  preventiva,  caso  entenda  pela
manutenção do cárcere provisório, tecer fundamentação mais sucinta – inclusive por
remissão – sem que isso importe em ofensa ao dever constitucional de motivação dos
atos judiciais e, consequentemente, na injuridicidade da prisão.  3. Precedentes do STJ.
(Relator(a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES; Comarca: Erere; Órgão julgador: 1ª
Câmara  Criminal;  Data  do  julgamento:  23/02/2016;  Data  de  registro:  23/02/2016)  (grifo
nosso)

Declínio de competência e necessidade de oitiva prévia do Ministério Público
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUIZ DE
DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FORTALEZA. SUSCITADA: JUÍZA DE DIREITO
DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE
FORTALEZA.  AÇÃO  PENAL  NÃO  INICIADA.  INQUÉRITO  POLICIAL  INSTAURADO  PARA
APURAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 121, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO
PENAL.  ANÁLISE  PREJUDICADA.  NULIDADE  DA  DECISÃO  PELA  QUAL  SE  EFETIVOU  O
DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  INVASÃO  DE  COMPETÊNCIA  MINISTERIAL.  Conflito  não
conhecido,  face  ao  reconhecimento  de  ofício  da  nulidade  da  decisão  pela  a  Magistrada
suscitada declinou de sua competência.
1. Na hipótese, tem-se que a Juíza de Direito do Juizado da Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher da Comarca de Fortaleza, entendendo estar configurado delito de tentativa de
homicídio, sem ouvir previamente o Ministério Público, declinou da competência em favor do
Tribunal  do  Júri,  que,  acolhendo  o  parecer  ministerial,  suscitou  o  conflito  negativo  em
epígrafe.  Deste  modo,  tendo  em  vista  que  ausente  a  manifestação  do  Órgão  Ministerial
oficiante perante  o Juízo suscitado impossível  se falar em conflito de atribuições entre  os
representantes  do  Parquet,  a  quem compete,  como  titular  da  ação  penal,  a  tipificação  do
crime, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal.
2. De outro lado, como cediço, não cabe ao Judiciário definir a exata classificação do crime



nesta  fase  inicial,  onde sequer  oferecida a denúncia,  sob pena de vincular  o  Promotor  de
Justiça à capitulação definida, circunstância em que a exordial delatória seria oferecida, ou
pelo  menos,  orientada  pelo  Órgão  Jurisdicional,  desrespeitando  assim  o  princípio  da
separação dos poderes, com interferência direta na atividade do Ministério Público.
3. Com efeito, não poderia a Juíza do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher  da  Comarca  de  Fortaleza  invadir  a  competência  do  Órgão  Ministerial  para
delimitar a tipificação da conduta delitiva imputada ao indiciado, e, assim, declinar de
sua competência, o que constitui erro patente de direito, a ensejar a nulidade absoluta
do referido ato decisório, e portanto, a prejudicialidade do presente conflito.
4. Conflito não conhecido, face ao reconhecimento de ofício da nulidade da decisão pela qual a
Magistrada  suscitada  declinou  de  sua  competência.  (Relator(a):  FRANCISCA  ADELINEIDE
VIANA;  Comarca:  Fortaleza;  Órgão  julgador:  2ª  Câmara  Criminal;  Data  do  julgamento:
19/01/2016; Data de registro: 19/01/2016) (grifo nosso)

DE OLHO: JULGADO RELEVANTE: TJDFT 

Decretação de prisão preventiva em relação a crimes com pena inferior a 04 (quatro)
anos

HABEAS  CORPUS.  COAÇÃO  NO  CURSO  DO  PROCESSO,  ARTIGO  344  DO  CÓDIGO  PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS. ARTIGO 313, INCISO I, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  SISTEMICA  COM  O
ARTIGO  282  DO  MESMO  CÓDIGO  E  ARTIGO  44  DO  CÓDIGO  PENAL.  CABIMENTO.
NECESSIDADE.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  CONVENIÊNCIA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.O inciso I, do artigo 313, do CPP, deve ser interpretado de
forma sistêmica com o artigo 282 do mesmo diploma legal e 44 do CP, de forma que em
situações  estritamente  excepcionais  e  necessárias  pode  ser  decretada  a  prisão
preventiva de agentes incursos em delitos com pena máxima inferior a 4 (quatro) anos
– como no caso em apreço. 2. Demonstradas a materialidade do delito, a presença de indícios
de autoria, bem assim a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e
conveniência  da  instrução  criminal,  não  há  ilegalidade  na  decisão  que  decreta  a  prisão
preventiva  do  paciente.  3.  Os  prazos  estabelecidos  na  legislação  processual  devem  ser
examinados  à  luz  da  razoabilidade  e  proporcionalidade  porquanto  não  levam  em  conta
especificidades  de  cada  um  e  apenas  indicam  parâmetros  de  uma  razoável  duração  do
processo - como o caso dos autos em que se têm pluralidade de delitos e réus com diferentes
causídicos.  (Precedentes  do  c.  STJ  e  deste  e.  Tribunal)  4.  Ordem  denegada  (Acórdão  nº
890771,  20150020202570HBC,  Relator:  CESAR LABOISSIERE LOYOLA,  2ª  Turma Criminal,
Data de Julgamento: 27/08/2015, Publicado no DJE: 04/09/2015. Pág.: 77) (grifo nosso)



ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA 

Lei 13.257/16  (publicada em 08/03/2016): insere os seguintes dispositivos no Código de
Processo Penal: inciso X, do art. 6º; § 10, do art. 185; § 4º, do art. 304; e incisos V e VI, do art.
318, assim como altera o inciso IV de tal enunciado normativo. 
Acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm 
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