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APRESENTAÇÃO

Ao atingir  um ano de gestão, os atuais integrantes da Equipe do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais,
observando  o  quanto  previsto  em  seu  Plano  Setorial  de  Atuação1,  deliberaram  pela
realização de um novo diagnóstico afeto à evolução de suas iniciativas e atividades2. 

Especificamente  no  tocante  àquela  relacionada  à  prestação  de
subsídios técnico-jurídicos capazes de contribuir para o exercício da atividade ministerial
de natureza criminal, restou verificada a existência de um grande material produzido ao
longo dos últimos anos que, muito embora já possa ser encontrado de forma categorizada
no site institucional3, seria merecedor de um diferencial destaque.

Este  o propósito  da  presente  publicação.  A partir  de  um extenso
trabalho de organização e reformatação de um material publicado entre os anos de 2009
e 2017, apresentamos numa única edição, o resultado de uma compilação dos Estudos
de caso, dos  Protocolos de atuação e de algumas Pesquisas mais densas, acreditando
que  também  por  esta  via  possa  fomentar-se  uma  atuação  funcional  cada  vez  mais
uniforme e planejada,  mas que sempre observe,  de forma incondicional,  o  respeito  à
independência funcional.

Esse  trabalho  jamais  poderia  ter  sido  concluído  se  não  fosse  o
esforço das diversas Equipes que, ao seu tempo, contribuíram para o aperfeiçoamento
contínuo dessa unidade de apoio.

Curitiba, julho de 2017

Equipe do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

1Cf. Iniciativa 8.3 do Plano Setorial de 2016 e Iniciativas 2.1 e 2.2 do Plano Setorial de 2017, disponíveis
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669>.
2Para  uma  análise  detalhada  da  evolução  de  cada  iniciativa  atualmente  em  curso,  confira-se:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1948>, assim como o Relatório
de  Atividades  do  Ano  de  2016  em:  <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=1872>.
3Neste  sentido,  confira-se  a  aba  “Material  de  Apoio”  do  nosso  site  institucional,  disponível  em:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1671>.
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ÁREA PENAL

ESTUDOS DE CASO DE TEMAS DA PARTE GERAL
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Pena

ESTUDO 1

Agravantes da reincidência e atenuante da confissão:
compensação?

Ano de publicação, 20174

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Trata-se de estudo acerca da possibilidade de compensação entre a

agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A controvérsia gira em torno da redação do art. 67 do Código Penal,

que assim dispõe:

Art. 67 – No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência. 

Sobre o tema, José Antônio Paganella BOSCHI comenta:

Segue-se,  então,  que no concurso entre  atenuante  preponderante e agravante
não-preponderante (e vice-versa), o juiz, portanto, não pode declarar neutralizada
ou compensada pela outra. Terá que proceder ao aumento e depois à redução em
quantidades  distintas  e  não  compensáveis.  […]  Facilmente  perceptíveis  a
reincidência e os motivos apontados explicitamente no texto do art. 67. Em relação
a elas, quando presentes, em concurso, pode o juiz seguir a mesma técnica e,
simplesmente  declarar  a  neutralização  ou  compensação  de  uma  circunstância
preponderante por outra igualmente preponderante.5

Assim,  determinada  expressamente  a  preponderância  da

4Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
5BOSCHI, José Antônio Paganella.  Das penas e seus critérios de aplicação.  4. ed. rev, e atual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. p. 295-296.
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reincidência, resta saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser considerada

dentre os “motivos determinantes do crime” ou como manifestação da “personalidade do

agente”.

Claramente  não  há  que  se  falar  em  confissão  como  motivo

determinante do crime, pois, não bastasse a incoerência lógica6, há um óbice cronológico

que impede tal  reconhecimento,  já  que enquanto  a motivação do crime o precede,  a

confissão é sempre uma ação a posteriori.

Resta  então  analisar  se  a  confissão  espontânea  pode  ser

considerada como uma manifestação da personalidade do agente.

É  justamente  neste  ponto  que  a  divergência  jurisprudencial  se

instala.  Preliminarmente ressalte-se que dos vários julgados analisados sobre o tema,

muitos deles limitam sua fundamentação ao fato de que “este tem sido o entendimento da

corte”,  apenas  fazendo  simples  remissões  a  julgados  pretéritos  sem  maiores

considerações acerca do tema7.  Portanto, a análise que se segue tomou por base os

julgamentos que efetivamente discutiram a razão de ser de seu posicionamento.

2 PRIMEIRO GRUPO DE CASOS – IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO

Há um conjunto relevante de julgados, sobretudo da Suprema Corte,

no sentido de não considerar a relação entre a confissão espontânea e a personalidade

do agente  e,  portanto,  negar  a  possibilidade  de  compensação entre  a  confissão  e  a

reincidência.  Segundo  este  posicionamento,  o  simples  ato  de  confissão  não  implica

necessariamente no arrependimento e reconhecimento, por parte,  do réu, de que sua

violação às normas sociais implica na justa imposição da pena. Pelo contrário, o ato faz

6São  circunstâncias  agravantes  relacionadas  aos  motivos  do  crime  o  motivo  fútil  ou  torpe;  quando  o
condenado pratica o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem
de outro crime; bem como quando executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de
recompensa. As atenuantes relacionadas aos motivos dizem respeito ao motivo de relevante valor social ou
moral,  bem como a  influência  de  violenta  emoção,  provocada por  ato  injusto  da  vítima.  Cf.  GALVÃO,
Fernando. Direito penal: parte geral. 7. ed. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2016. p. 737.
7Assim  com  o  próprio  Recurso  Especial  Representativo  da  Controvérsia  nº  1.341.370-MT,  que  faz
referência ao EREsp n. 1.154.752/RS.
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parte da estratégia defensiva, avaliada segundo a conveniência das razões que movem o

processo penal:

HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES.
ARMA  NÃO  APREENDIDA  E  NÃO  PERICIADA.  PREPONDERÂNCIA  DA
REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM DENEGADA. 1.
A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível
exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de
fogo, que não foi apreendida nem periciada, e à preponderância da reincidência
sobre a atenuante da confissão espontânea. […]. 4. Corretas as razões do parecer
da Procuradoria-Geral da República ao concluir que o artigo 67 do Código Penal é
claro  "ao  dispor  sobre  a    preponderância  da  reincidência  sobre  outras
circunstâncias,  dentre  as  quais  enquadram-se  a  confissão  espontânea.
Afinal, a confissão não está associada aos motivos determinantes do crime,
e - por diferir em muito do arrependimento - também não está relacionada à
personalidade do agente, tratando-se apenas de postura adotada pelo réu de
acordo  com  a  conveniência  e  estratégia  para  sua  defesa".  5.  Não  há
ilegalidade quando a circunstância agravante da reincidência prevalece sobre a
atenuante da confissão espontânea na aplicação da pena.  Nestes termos,  HC
71.094/SP, rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, unânime, DJ 04.08.95. 6.
Habeas corpus denegado. (STF - HC: 99446 MS, Relator: Min. ELLEN GRACIE,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-
09-2009)

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PENAL.  CONCURSO  DE
ATENUANTE  E  AGRAVANTE.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA  É  CIRCUNSTÂNCIA  PREPONDERANTE.  PEDIDO  DE
COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da
agravante  da  reincidência  com  a  atenuante  da  confissão  espontânea.  2.  A
reincidência  é  uma  circunstância  agravante  que  prepondera  sobre  as
atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes
do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão
espontânea.  Precedentes.  3.  A  confissão  espontânea  é  ato  posterior  ao
cometimento  do  crime  e  não  tem  nenhuma  relação  com  ele,  mas,  tão
somente,  com  o  interesse  pessoal  e  a  conveniência  do  réu  durante  o
desenvolvimento  do  processo  penal,  motivo  pelo  qual  não  se  inclui  no
caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade
do  agente. 4.  Ordem  denegada.
(HC  102486,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira  Turma,  julgado  em
06/04/2010,  DJe-091  DIVULG  20-05-2010  PUBLIC  21-05-2010  EMENT  VOL-
02402-05 PP-01094) 

Note-se que esta é a posição que prevaleceu no âmbito do STF em

suas últimas manifestações em que o mérito da questão foi abordado:
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HABEAS  CORPUS.  PENAL.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  CIRCUNSTÂNCIA
LEGAL  NÃO  ADOTADA  COMO  FUNDAMENTO  DA  CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO  ART.
65,  III,  “D”,  DO  CÓDIGO  PENAL  E  DE  SUA  COMPENSAÇÃO  COM  A
AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA.  ORDEM  DENEGADA.  1.  Destacado  pela
instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, em
sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a
emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 2. A teor do disposto no
art.  67 do Código Penal  ,  a circunstância agravante da reincidência,  como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 3. Ordem denegada
(STF;  HC  107.106;  MT;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Teori  Zavascki;  Julg.
05/08/2014; DJE 22/08/2014; Pág. 79); 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  COMPENSAÇÃO  DA  AGRAVANTE  DA REINCIDÊNCIA
COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.  O
acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas
as turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do   art. 67
do Código Penal  , “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante
da  confissão  espontânea,  razão  pela  qual  é  inviável  a  compensação
pleiteada”  (rhc 110.727,  Rel.  Min.  Dias Toffoli).  2.  Habeas corpus extinto  sem
resolução de mérito por inadequação da via processual  (STF; HC 105.543; MT;
Primeira Turma; Rel.  Min.  Roberto Barroso;  Julg.  29/04/2014; DJE 27/05/2014;
Pág. 39). 

Portanto,  de  acordo  com  esta  leitura,  por  não  implicar  em  uma

maneira  da  manifestação positiva  da personalidade do agente,  não há como conferir

preponderância  na  consideração  da  confissão,  do  que  resulta  a  impossibilidade  de

compensá-la com a agravante da reincidência, esta sim, prevista expressamente no art.

67, do Código Penal.

Recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de

repercussão geral sobre o tema, sob o fundamento de que não se trata de matéria de

natureza constitucional, mas de interpretação de norma infraconstitucional.8

8DIREITO  PENAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  COMPENSAÇÃO  DA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA  COM  A  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar
o art. 67 do Código Penal, entendeu ser possível a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante  da  confissão  espontânea,  por  considerá-las,  em  tese,  igualmente  preponderantes.  2.
Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma
infraconstitucional. 3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa
à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea. (RE 983765 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15/12/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2017 PUBLIC 10-02-2017 – destaque nosso) 
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3 SEGUNDO GRUPO DE CASOS – POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO

De  outro,  a  posição  sedimentada  do  STJ  considera  que,  ao

confessar,  o  réu  abre  mão  de  seu  direito  de  não  autoincriminação,  denotando  sua

capacidade de assumir seus erros e as consequências de seus atos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO
CPC).PENAL.  DOSIMETRIA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA E  REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  1.  É  possível,  na  segunda  fase  da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial  provido (STJ – REsp:
1341370 MT 2012/0180909-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data
de Julgamento: 10/04/2013, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
17/04/2013).

Como  já  se  pontuou,  embora  o  Recurso  Representativo  da

Controvérsia seja o meio processual adequado a sedimentar o entendimento do tema,

este  julgado  não  se  debruçou  sobre  os  fundamentos  da  questão,  apenas  fazendo

referência ao julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS, que por sua vez

promoveu ampla análise das razões do posicionamento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.  MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE
ADMISSIBILIDADE.  ROUBO.  CÁLCULO  DA  PENA.  COMPENSAÇÃO  DA
REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.1. Quando
se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça  diz  que  devem ser  mitigados  os  requisitos  formais  de  admissibilidade
concernentes  aos  embargos  de  divergência.  Precedentes.  2.  É possível,  na
segunda  fase  do  cálculo  da  pena,  a  compensação  da  agravante  da
reincidência  com  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  por  serem
igualmente preponderantes, de acordo com o art.  67 do Código Penal .  3.
Embargos  de  divergência  acolhidos  para  restabelecer,  no  ponto,  o  acórdão
proferido pelo Tribunal local (EREsp 1154752/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/09/2012).

Seguem excertos dos votos vencedores:
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A confissão espontânea demonstra também, em meu modo de ver, personalidade
mais  ajustada,  a  ponto  de  a  pessoa  reconhecer  o  erro  e  assumir  suas
consequências. O peso entre a confissão e a reincidência deve ser o mesmo, daí
a possibilidade de haver compensação (Min. Sebastião Reis Júnior – Relator);

Convém, ainda, observar a quaestio à luz da Constituição. A Carta Magna garante
ao acusado o direito ao silêncio sem que tal escolha lhe cause qualquer prejuízo
jurídico.  Assim,  a  escolha  do  réu  em  confessar  a  conduta  demonstra  sua
abdicação da proteção constitucional para praticar ato contrário ao seu interesse
processual e criminal que deve ser devidamente valorado como demonstração de
personalidade voltada à assunção de suas responsabilidades penais (Min. Adilson
Vieira Macabu – Desembargador Convocado do TJ/RJ);

Penso  que  a  personalidade  do  agente  é  um  universo  amplo,  com  diversas
peculiaridades  a  serem consideradas.  Acredito  até  que  ela  pode  ser  valorada
negativamente na fixação da pena-base,  mas,  à  luz da confissão espontânea,
apresentar  peculiaridade  nobre,  de  tal  forma  a,  na  segunda  fase,  repercutir,
positivamente,  no  cômputo  da  pena.  […]  Portanto,  nos  moldes  da  recente
tendência político-criminal, deve-se, sim, reconhecer na atenuante em comento o
seu devido grau de importância e a devida inserção no âmbito da personalidade,
ombreando, pois, com a reincidência, nos moldes do art. 67 do Código Penal (Min.
Maria Thereza de Assis Moura – Voto-Desempate).

Ainda  em  relação  ao  EREsp  1.154.752/RS  a  manifestação  do

Ministério Público Federal foi no sentido de que:

Na  2ª  fase  da  dosimetria,  a  atenuante  da  confissão  espontânea  deve  ser
compensada  com  a  agravante  da  reincidência,  por  serem  igualmente
preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP e jurisprudência recente dessa
Corte. Enquanto a primeira diz respeito à personalidade (capacidade do agente
assumir seus erros e suas consequências), a segunda é preponderante em razão
de previsão legal expressa. Impõe-se, no entanto, como prêmio à capacidade de
reconhecer e assumir os erros, que a confissão espontânea ocorra ao longo de
toda a persecução penal, e não apenas no inquérito e depois negada em juízo.

Na mesma linha de pensamento a manifestação do STF, datada de

fevereiro de 2012, em Habeas Corpus de relatoria do então Ministro Ayres Britto:

HABEAS  CORPUS.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  CONCURSOS  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  ATENUANTES  E  AGRAVANTES.  PREPONDERÂNCIA.
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  COMPENSAÇÃO  COM  A  AGRAVANTE  DA

14



REINCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal assegura aos
presos  o  direito  ao  silêncio  (inciso  LXIII  do  art.  5º).  Nessa  mesma  linha  de
orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de São
José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da “não-auto-incriminação” (nemo
tenetur se detegere). Esse direito subjetivo de não se auto-incriminar constitui uma
das mais eminentes formas de densificação da garantia do devido processo penal
e  do  direito  à  presunção  de  não-culpabilidade  (inciso  LVII  do  art.  5º  da
Constituição Federal). A revelar, primeiro, que o processo penal é o espaço de
atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a
autoria  e  a  materialidade  do  delito.  Órgão  que  não  pode  se  esquivar  da
incumbência  de  fazer  da  instrução  criminal  a  sua  estratégia  oportunidade  de
produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação
da  existência  de  fato  típico  e  ilícito,  além da  culpabilidade  do  acusado.  2.  A
presunção de não-culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito
substantivo.  Direito  material  que  tem  por  conteúdo  a  presunção  de  não-
culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou
seja, a presunção de não-culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito
substantivo  de  matriz  constitucional.  Logo,  o  direito  à  presunção  de  não-
culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga
protetiva do que a simples presunção de inocência. 3. O Supremo Tribunal Federal
tem entendido que não se pode relacionar a personalidade do agente (ou toda
uma crônica de vida) com a descrição, por esse mesmo agente, dos fatos delitivos
que lhe são debitados (HC 102.486, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC
99.446, da relatoria da ministra Ellen Gracie). Por outra volta, não se pode perder
de  vista  o  caráter  individual  dos  direitos  subjetivo-constitucionais  em  matéria
penal. E como o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível
mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte, todo instituto
de  direito  penal  que  se  lhe  aplique  –  pena,  prisão,  progressão  de  regime
penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos – há de exibir o timbre da personalização. Quero dizer: tudo
tem que ser personalizado na concreta aplicação do direito constitucional-penal,
porque a própria Constituição é que se deseja assim orteguianamente aplicada (na
linha do “Eu sou eu e minhas circunstâncias”, como sentenciou Ortega Y Gasset).
E como estamos a cuidar de dosimetria da pena, mais fortemente se deve falar em
personalização. 4. Nessa ampla moldura, a assunção da responsabilidade pelo
fato-crime,  por  aquele  que tem a seu favor  o direito  a  não se auto-incriminar,
revela  a  consciência  do  descumprimento  de  uma  norma  social  (e  de  suas
consequências),  não  podendo,  portanto,  ser  dissociada  da  noção  de
personalidade.  5.  No  caso  concreto,  a  leitura  da  sentença  penal  condenatória
revela que a confissão do paciente, em conjunto com as provas apuradas sob o
contraditório, embasou o juízo condenatório. Mais do que isso: as palavras dos
acusados (entre eles o ora paciente) foram usadas pelo magistrado sentenciante
para rechaçar a tese defensiva de delito meramente tentado. É dizer: a confissão
do paciente contribuiu efetivamente para sua condenação e afastou as chances de
reconhecimento  da  tese  alinhavada  pela  própria  defesa  técnica  (tese  de  não
consumação do crime). O que reforça a necessidade de desembaraçar o usufruto
máximo à sanção premial da atenuante. Assumindo para com ele, paciente, uma
postura de lealdade (esse vívido conteúdo do princípio que, na cabeça do art. 37
da Constituição, toma o explícito nome de moralidade). 6. Ordem concedida para
reconhecer  o  caráter  preponderante  da  confissão  espontânea e determinar  ao
Juízo Processante que redimensione a pena imposta ao paciente (HC 101909,
Relator(a):  Min.  AYRES  BRITTO,  Segunda  Turma,  julgado  em  28/02/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012). 
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No ponto, vale uma consideração acerca da Súmula 545 do STJ,

superveniente à discussão do tema em análise. 

Dispõe o enunciado sumular que “quando a confissão for utilizada

para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.

65, III, d, do Código Penal.”

Como se nota,  o posicionamento analisado neste tópico parte  do

pressuposto  de  que,  ao  confessar,  o  réu  está  reconhecendo  sua  culpa,  bem  como

aceitando as consequências da infração das normas que violou.

Contudo, com o advento da súmula, que dá ensejo à aplicação da

atenuante, mesmo nos casos da chamada “confissão qualificada”, fenece o pressuposto

aventado. Isto porque, hoje, ainda que com a confissão o réu tenha em mente esquivar-se

da responsabilidade penal – levantando uma tese de legítima defesa, por exemplo –, se

sua versão foi utilizada na formação do convencimento judicial, a atenuante deverá ser

obrigatoriamente aplicada. 

Em  suma,  se  a  confissão  espontânea  é  considerada  como

manifestação  positiva  da  personalidade  justamente  pelo  fato  de  que  ela  denota  o

arrependimento  do  réu,  nos  casos  da  confissão  qualificada  –  em  que  a  intenção  é

esquivar-se da persecução penal –, ainda que a aplicação da atenuante seja obrigatória,

por decorrência lógica ela não poderia ser compensada com a agravante da reincidência.

Sem embargo destas considerações, cabe apontar que a tese de

possibilidade de compensação ainda prevalece no STJ, conforme recente julgado neste

sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO
MAJORADO.  DOSIMETRIA.  CONFISSÃO  PARCIAL.  REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO  INTEGRAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  IGUALMENTE
PREPONDERANTES.  ERESP  N.  1.154.752/RS.  SÚMULA  N.  545/STJ.
EXASPERAÇÃO  DA PENA EM  PATAMAR  SUPERIOR  AO  MÍNIMO  LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância
com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
STF, esta Corte não admite  habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem
prejuízo  da  concessão  da  ordem,  de  ofício,  se  existir  flagrante  ilegalidade  na
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liberdade de locomoção do paciente. 2. O acórdão impugnado encontra-se em
dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo
a qual a agravante da reincidência (  art. 61, I, do Código Penal  . CP) deve ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea (  art. 65, III, "d ", do
CP  ), ainda que parcial, desde que tal circunstância tenha sido utilizada para
lastrear  o  Decreto  condenatório,  por  serem  igualmente  preponderantes.
Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. STJ. 3. […]  (STJ; HC 337.434;
Proc.  2015/0245463-0;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Joel  Ilan  Paciornik;  DJE
29/09/2016). 

Portanto,  prevalecendo  entendimento  de  que  a  confissão  é  uma

manifestação positiva da personalidade do agente, fica autorizada sua compensação com

a agravante da reincidência, em razão da previsão do art. 67, do CP, no sentido de que a

personalidade  do  agente  também  deve  ser  considerada  como  uma  circunstância

preponderante.

 

4 TERCEIRO GRUPO DE CASOS – MANIFESTAÇÕES DO TJPR

Se no âmbito  dos Tribunais Superiores é possível  identificar  uma

tendência definida (no STJ pela aceitação e no STF pela negação da compensação), o

mesmo não se pode dizer em relação às manifestações do TJPR.

Isto porque as câmaras divergem entre si e, por vezes, são exarados

acórdãos em sentidos opostos dentro de uma mesma câmara:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO
TENTADO (ART.  121,  §  2.º,  INC.  II,  C/C  ART.  14,  INC.  II,  AMBOS  DO  CP).
CONDENAÇÃO À PENA DE QUATRO (04) ANOS, SEIS (06) MESES E DEZ (10)
DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. ERRO MATERIAL NA
FIXAÇÃO  DA PENA APONTADO  PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO
DO ACUSADO. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA EM AUMENTO DA REPRIMENDA
EM  PREJUÍZO  AO  RÉU.  RECURSO  DA DEFESA.  DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO  DE  RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA  (ART.  65,  INC.  III,  ALÍNEA  "D",  DO  CÓDIGO  PENAL.
ACOLHIMENTO. CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE NÃO IMPEDE
O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PREPONDERÂNCIA, CONTUDO, DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL. PRETENSÃO
DA  DEFESA  DE  FIXAÇÃO  DO  REGIME  ABERTO  OU  SEMIABERTO.
INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE CONTA COM OS PARÂMETROS
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DO  ART.  59  DO  CP  EM  SEUS  DESFAVOR.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO (TJPR -  1ª C.Criminal -  AC - 1553134-9 -  Cambará -   Rel.:  Miguel
Kfouri Neto - Unânime -  - J. 25.08.2016);

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº
10.826/2003). PROCEDÊNCIA. APELO DO ACUSADO. 1. Assistência Judiciária
Gratuita.  Pleito  não  conhecido.  Competência  do  juízo  da  execução.  2.
Preponderância  da  atenuante  da  confissão  espontânea  em detrimento  da
agravante  da  reincidência.  Impossibilidade.  [...]  2.  Quando  presentes  a
agravante  da  reincidência  e  a  atenuante  da  confissão,  deve  haver  a
compensação pelo  julgador,  em razão  da  inexistência  de  preponderância
entre ambas, devendo, assim, ser operada a revisão da pena. 3. […]  (TJPR;
ApCr  1524682-5;  Foz do Iguaçu;  Segunda Câmara Criminal;  Rel.  Juiz Conv.
Marcel Guimarães Rotoli  de Macedo; Julg. 25/08/2016; DJPR 06/09/2016; Pág.
163); 

APELAÇÃO  CRIME.  CRIME  DE  ROUBO  COMETIDO  EM  CONCURSO  DE
AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE
DA VÍTIMA (ART. 157, §2ª, INCISOS I, II E V, DO CP). […] compensação entre a
reincidência  e  confissão  espontânea. Possibilidade,  conforme  recurso
representativo de controvérsia (stj. resp 1341370/mt, rel. ministro sebastião reis
júnior, terceira seção, julgado em 10/04/2013, dje 17/04/2013). recurso conhecido
e parcialmente provido. extensão dos efeitos da decisão ao corréu (art. 580, cpp)
(TJPR; ApCr 1413020-6; Curitiba;  Terceira Câmara Criminal;  Relª Juíza Conv.
Ângela Regina Ramina de Lucca; Julg. 18/08/2016; DJPR 31/08/2016; Pág. 356;

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIME.  CRIME  DE  FURTO
QUALIFICADO (ART. 157, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E DO CRIME DE
USO  DE  ENTORPECENTE  (ART.  28,  DA  LEI  DE  DROGAS).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. Preliminares. [...] 2. 1.b) almejada
compensação  entre  a  reincidência  e  a  confissão  espontânea.
Impossibilidade.  Agravante  que  no  caso  presente  prepondera  sobre  a
atenuante. Inteligência ao art. 67 do Código Penal. […] (TJPR; ApCr 1499825-9;
Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Sonia Regina de Castro; Julg.
15/09/2016; DJPR 26/09/2016; Pág. 187). 

Já na Quinta Câmara Criminal  é  possível  encontrar  decisões em

ambos os sentidos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ART.
33,  CAPUT,  DA LEI  11.343/06  -  SENTENÇA CONDENATÓRIA -  RECURSO
INTERPOSTO PELO RÉU - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP) -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -  JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL -
NÃO  CONHECIMENTO  -  AUMENTO  PENA BASE  COM  FUNDAMENTO  NA
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ART. 42 LEI 11343/06 -
POSSIBILIDADE -  INAPLICABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE
DE  REINCIDÊNCIA  COM  MINORANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA -
INEXISTÊNCIA DE BIS IN INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DO  §4º  DO  ART.  33  DA LEI  11343/06  -  RECURSO CONHECIDO  EM
PARTE E, NA PARTE, CONHECIDA NÃO PROVIDO (TJPR - 5ª C.Criminal - AC -
1212564-5 - Campo Largo -  Rel.: Maria Mercis Gomes Aniceto - Unânime -  - J.
16.10.2014);
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APELAÇÃO CRIME. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.  ART. 33, CAPUT,  DA
LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO
APELADO  MÁRCIO  ANTÔNIO  MARQUES  PELO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
DROGAS.  POSSIBILIDADE.  PROVAS  SUFICIENTES  DE  QUE  O  APELADO
MÁRCIO  TRANSPORTAVA  A  DROGA  JUNTAMENTE  COM  CRISTIAN.
CONDENAÇÃO  DOS  APELADOS  PELO  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.  NÃO
CABIMENTO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  VERIFICADA.  ABSOLVIÇÃO
ESCORREITA.  AFASTAMENTO  DA  COMPENSAÇÃO  DA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA COM  A  ATENUANTE  DA CONFISSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. COMPENSAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.  RECURSO  DO  RÉU CRISTIAN.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33,  §  4º,  DA  LEI  N.  11.343/2006.  BIS  IN IDEM. INOCORRÊNCIA.  RECURSO
CONHECIDO  E  DESPROVIDO. O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento de que a utilização da agravante de reincidência para majorar a
pena, assim como para afastar a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas
não caracteriza o ofensa ao princípio do non bis in idem, visto que resta afastado o
requisito da primariedade do agente. (STJ, HC 295.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016) (TJPR; ApCr
1454271-9; Foz do Iguaçu;  Quinta Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Fabiane
Pieruccini; Julg. 18/08/2016; DJPR 21/09/2016; Pág. 614). 

Contudo,  dos  julgados  desta  Câmara  que  foram analisados  pelo

Centro  de  Apoio,  sobretudo  os  mais  atuais,  nota-se  uma  predominância,  do

posicionamento pela possibilidade da compensação, na esteira do que pacificou o STJ.

Por fim, importante ainda anotar a existência de casos específicos

em que a confissão não tem sido compensada com a reincidência:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILEGAL DE  DROGAS.  IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA.  COMPENSAÇÃO.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso
especial,  inviável  o  seu  conhecimento.  2.  Não  é  possível  realizar  a
compensação  integral  entre  a  atenuante  da  confissão  e  a  agravante  da
reincidência,  quando se  tratar  de  reincidência  específica.  Precedentes. 3.
Habeas corpus não conhecido (HC 334.558/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015);

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO  PELO  ROMPIMENTO  DE
OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (ART. 155, § 4º, I E II DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DA ESCALADA EVIDENCIADA. RÉU
QUE  PARA ADENTRAR NAS  RESIDÊNCIAS  PRECISOU ESCALAR MUROS.
AUTOS DE LEVANTAMENTO DE LOCAL QUE REVELAM UM ESFORÇO MAIOR
DO  RÉU  PARA  A  CONSECUÇÃO  DO  DELITO.  ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. RES FURTIVA NÃO RESTITUÍDA EM SUA
TOTALIDADE E AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO POR PARTE DO AGENTE.
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DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO
DE 1/8 MANTIDO. PRECEDENTE STJ. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO QUEDAM
EM  DESFAVOR  AO  RÉU.  INAPTAS  A  REDUZIR  A  SANÇÃO.  PENA
PROVISÓRIA.  PRETENDIDA  COMPENSAÇÃO  ENTRE  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE
NÃO  SE PERMITE COMPENSAÇÃO  INTEGRAL.  CONTINUIDADE DELITIVA.
QUANTIFICAÇÃO  MANTIDA.  NÚMERO  DE  DELITOS  QUE  JUSTIFICA  A
FRAÇÃO DE 1/4. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA MAIS SEVERO. [...]  III. Não é possível realizar a compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,  quando se
tratar de reincidência específica.  Precedentes.  (HC 334.558/SP, Rel.  Ministra
Maria Thereza De Assis Moura, 6ª T., DJe 11/12/2015).RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO PROVIDO. Apelação Crime nº 1.487.064-5Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (TJPR; Rec. 1487064-5; Barbosa Ferraz; Terceira Câmara Criminal; Rel.
Des. Gamaliel Seme Scaff; Julg. 01/09/2016; DJPR 21/09/2016; Pág. 595); 

APELAÇÃO  CRIME.  FURTO  SIMPLES  TENTADO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.  CONFISSÃO  E  REINCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
MULTIRREINCIDÊNCIA. TENTATIVA.  ALTERAÇÃO  DO  PERCENTUAL  DE
REDUÇÃO.  NÃO  ACOLHIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA  FRAÇÃO  DE  ½
(METADE).  PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS  E
DESPESAS  PROCESSUAIS.  NÃO  CONHECIMENTO.  MATÉRIA  DE
COMPETÊNCIA  DA  EXECUÇÃO  PENAL.  RECURSO  PARCIALMENTE
CONHECIDO.  MÉRITO DESPROVIDO,  COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
PRISÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO. [...] (TJPR - 5ª
C.Criminal  -  AC  -  1556527-6  -  Ponta  Grossa  -   Rel.:  Maria  José  de  Toledo
Marcondes Teixeira - Unânime -  - J. 22.09.2016);

APELAÇÕES CRIMINAIS.  Roubo qualificado. Sentença de parcial procedência.
Recurso de apelação interposto pelo réu. Pleito para compensação integral da
agravante  da  reincidência  com  a  atenuante  da  confissão  espontânea.
Impossibilidade. Réu que possui reincidência múltipla que, apesar de não
observada  pelo  juízo  singular,  possibilita  a  compensação apenas  parcial.
Tribunal não está vinculado à fundamentação utilizada em primeiro grau em
razão do efeito devolutivo da apelação. Ausência de ofensa ao princípio do non
reformatio in pejus em razão da ausência de agravamento da situação do réu.
Observância  dos  limites  consignados  na  sentença  condenatória.  Precedentes
desta corte e do STJ. Pena mantida. Recurso conhecido e não provido, alterando-
se, de ofício, a fundamentação (TJPR; ApCr 1529318-0; Curitiba; Quinta Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Osorio  Moraes  Panza;  Julg.  25/08/2016;  DJPR
21/09/2016; Pág. 623). 

Em suma, ainda há divergência sobre o tema entre as câmaras do

TJPR, podendo-se notar, todavia, a prevalência da possibilidade de compensação entre a

reincidência a confissão espontânea, exceto quando se trata de réu multireincidente ou

reincidente específico.
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5 CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS SOBRE O TEMA

Por fim, cabe destacar as lições doutrinárias a respeito do tema.

Entre  aqueles  que  entendem  que  a  confissão  espontânea  se

consubstancia numa manifestação positiva da personalidade do agente estão René Ariel

DOTTI, Fernando GALVÃO e Basileu GARCIA:

O agente que confessa,  espontaneamente,  perante a  autoridade,  a  autoria  do
crime  que  praticou  […]  denota,  em  regra,  possuir  sentimentos  morais  que  o
distinguem da massa comum dos criminosos. Ou quer evitar que um inocente seja
imerecidamente  castigado,  ou  se  arrependeu  sinceramente,  ou,  mesmo  não
arrependido,  reconhece  a  soberania  da  ação  da  justiça  –  à  qual  se  sujeita,
colaborando com ela.9

Também  é  possível  identificar  traços  da  personalidade  do  condenado  que
confessa espontaneamente seu envolvimento na prática do crime. No caso da
confissão espontânea, deve-se reconhecer que o gesto demonstra a nobreza da
personalidade  daquele  que  confessa  a  autoria  do  crime,  evitando  a
responsabilização de um inocente ou que o fato causador da intranquilidade social
fique sem a identificação da autoria.10

Entre as circunstâncias subjetivas e as objetivas, devem preponderar as primeiras,
conforme precedentes […] A menoridade prevalece diante das demais, inclusive
da relativa  à  reincidência.  O mesmo ocorre  com a confissão que é tida como
serviço em favor da boa administração da justiça, porque simplifica o trabalho da
instrução e previne a ocorrência do erro do judiciário.11

Já no entender de Guilherme Souza NUCCI, a solução há de ser

tópica,  avaliando-se,  caso  a  caso  quando  a  confissão  poderá  ser  considerada  uma

manifestação da personalidade:

Não cremos que exista uma solução única. Tudo depende do caso concreto. Se a confissão espontânea for,
de fato, fruto de uma personalidade amigável, de quem cometeu o crime em face um lamentável
lapso, mas, moído pelo remorso, resolve colaborar com o Estado para a apuração de ocorrido, é
viável considerar-se uma atenuante preponderante.12

9GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal, vol. I, tomo II, p. 487.
10GALVÃO, Fernando. Direito penal: parte geral. 7. ed. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2016. p. 738.
11DOTTI, René Ariel.  Curso de direito penal:  parte geral.  5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013. p. 670.
12NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT,
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Nesse mesmo diapasão, Cleber MASSON defende que:

Se presentes, simultaneamente, agravantes e atenuantes genéricas, a regra geral
é  a  de  que  uma  neutraliza  a  eficácia  da  outra.  É  o  que  se  denomina  de
equivalência  das  circunstâncias.  Excepciona-se  essa  sistemática  quando
existente alguma circunstância preponderante. De acordo com o art. 67 do CP,
entendem-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade  do  agente  e  da  reincidência.  Há,  em  suma,  agravantes  e
atenuantes genéricas mais valiosas do que outras no âmbito da aplicação da
pena.13 (destaque nosso)

Assim, não obstante a existência de uma regra geral de equivalência

entre as circunstâncias, no caso específico do art. 67, os fatores ali descritos terão caráter

preponderante.

Ainda seguindo neste raciocínio, seria possível concluir que, diante

da impossibilidade de se avaliar, caso a caso, se a confissão efetivamente reflete aspecto

positivo da personalidade do agente ou mera estratégia processual (visando tão somente

à redução da pena), melhor se afiguraria o entendimento a partir da interpretação literal

do texto legal, que ainda se encontra em plena vigência, no sentido de que a almejada

equiparação  não  ocorrerá  diante  das  circunstâncias  classificadas  pela  lei  como

preponderantes, o que se verifica expressamente no caso da reincidência.

Por  fim,  cabe destacar a  posição de Paulo César BUSATO, para

quem a reincidência sequer deveria ser considerada como uma agravante,  posto que

poderia ser considerada exclusivamente na primeira fase da fixação da pena:

Fixada  a  pena-base,  o  juiz  deverá  passar  a  aplicação  das  circunstâncias
agravantes e circunstâncias atenuantes elevando ou decrescendo a quantidade da
pena-base, sem, no entanto, poder ultrapassar os limites mínimo e máximo da
pena. Essa segunda etapa deve obedecer qualitativamente a fórmula do art. 67 do
Código  Penal,  dando  prevalência  aos  motivos  determinantes  do  crime  e  à
personalidade  do  agente,  porém,  negando  consideração  à  reincidência,  cuja
aplicação, como veremos, é completamente injustificada […]

2006. p. 388.
13MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6.ed. 2014. p. 347.
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Aliás,  pouco  importa  o  nome  que  se  dê  ao  instituto,  se  reincidência  ou
antecedente.  O  importante  é  a  transferência  da  análise  para  a  sede  das
circunstâncias judiciais excluindo-a das circunstâncias legais. Isso porque parece
que somente ali poderá ser feita a correta análise da repetição recente da prática
criminosa segundo um perfil consentâneo com o princípio de culpabilidade […]

Desse  modo,  é  somente  no  elenco  das  circunstâncias  judiciais  que  pode  a
reincidência  ser  submetida  à  sensibilidade  do  juiz  para  dar-lhe  a  conotação
adequada. 14

O que esta posição efetivamente desperta é que a problemática aqui

enfrentada  longe  está  de,  tão  somente,  optar-se  por  um  ou  outra  das  posições

apresentadas.  Isto  porque,  a  questão  de  fundo  está  em  aferir  quão  proporcional se

apresenta  o  reconhecimento  ou  não  da  compensação  entre  as  circunstâncias  aqui

estudadas no momento da aplicação da pena.

Um  problema,  portanto,  vinculado  ao  intento  de  uma  atividade

coerente na determinação da pena proporcional ao fato. Afinal, um tal intento haveria de

ter  presente  que  “o  substrato  legítimo  da  determinação  judicial  da  pena  limita-se  ao

injusto  culpável,  compreendido  temporalmente  entre  o  início  da  execução  e  a

consumação ou exaurimento do crime”15.

Quem enfrenta a questão, neste particular, é Adriano TEIXEIRA ao

assumir uma clara posição em favor de que a atividade de aplicação judicial da pena seja

necessariamente “proporcional ao fato”, ainda que reconheça as dificuldades de concretar

referida  pretensão,  particularmente  naqueles  casos  que  envolvem  o  estudo  de

comportamentos pré e pós-delituais por parte do agente. Na doutrina pátria, é este autor

quem  recorda  que  se  encontra  na  chamada  “dupla  construção  indiciária”  a  base

argumentativa segundo a qual da vida pregressa do autor e de seus atos após o crime

seria possível retirar conclusões idôneas tanto para a valoração do fato delituoso, quanto

para a análise da personalidade do infrator, sob uma perspectiva de prevenção especial.

No seu entender, porém, uma tal pretensão não convence e não se mostraria compatível

com o princípio da culpabilidade, base sobre a qual se sustenta o Direito penal de um

Estado democrático de direito.

14BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013. p. 888 e 891-892.
15TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: Fundamentos de uma determinação judicial da pena
proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 151.
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Todo fator de medição da pena que não é referível diretamente ao injusto culpável
necessita  de  uma  legitimação  especial.  Ou  seja,  considerações  extras  e
específicas para cada fator necessitam ser aduzidas. No entanto, isso não exclui,
ao menos a priori, a relevância de todo comportamento pré ou pós-delitivo para a
aplicação  da  sanção  penal.  Estes  fatores,  que  temporalmente  se  encontram
apartados do cometimento do crime, possuem naturezas diversas e dificilmente
podem  ser  reunidos  sob  um  denominador  comum.  […]  Impõem-se,  por
conseguinte, que a importância para a dosimetria da pena dos fatores que estejam
relacionados com o comportamento do acusado antes ou depois do delito seja
analisada diferenciada e individualmente.16

De toda forma, ainda que não se ignore a dificuldade da tarefa de

indicar  uma  justificação  legítima  para  o  problema  trazido,  o  que  a  compilação  ora

realizada permite identificar é que há uma significante corrente doutrinária a sustentar –

ainda que com distintas razões –  que a confissão espontânea pode, efetivamente, ser

entendida como uma manifestação positiva da personalidade do agente, apta a incluir sua

consideração como circunstância preponderante, segundo redação do art. 67 do Código

Penal.

6 CONCLUSÃO

Ante o exposto, pode se concluir que:

(a) O problema central cinge-se à possibilidade de se considerar a

confissão espontânea como uma manifestação positiva da personalidade do agente;

(b) Segundo  posição  ainda  prevalente  no  STF,  por  não  poder

enquadrar-se no âmbito da personalidade do agente, a confissão espontânea não pode

ser considerada uma atenuante preponderante, pelo que não pode ser compensada com

a reincidência;

16TEIXEIRA, Adriano. Teoria da aplicação da pena: Fundamentos de uma determinação judicial da pena
proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 153. Na mesma oportunidade, o autor rechaça, nos
mesmos termos,  a  chamada concepção do “conceito  normativo  de fato  ampliado”,  segundo o qual  os
comportamentos pré e pós-delitivos seriam partes integrantes do injusto culpável.
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(c) Já para o STJ a confissão espontânea é sim um fator positivo da

personalidade  do  agente,  razão  pela  qual  deve  ser  considerada  como  atenuante

preponderante, podendo ser  compensada com a reincidência, conforme já decidido em

sede de recurso repetitivo;

(d) O advento da súmula 545 do STJ pode alterar os pressupostos

de  consideração  do  tema,  já  que  neste  caso,  ainda  que  óbvio  que  não  se  trata  de

arrependimento  ou  assunção  de  responsabilidade,  a  atenuante  deverá  ser  aplicada,

restando  perquirir  se  remanescem,  mesmo  neste  caso,  os  fundamentos  para  sua

consideração como manifestação positiva de personalidade; 

(e) No  cenário  do  Tribunal  paranaense  a  questão  ainda  é

controvertida, podendo-se notar, contudo, nos julgados mais recentes, a prevalência do

alinhamento à tese pacificada pelo STJ;

(f) Mesmo para os que aceitam a compensação entre a atenuante e

a reincidência, há casos peculiares que justificariam a impossibilidade desta operação, a

saber, os casos de réu multireincidente ou reincidente específico (situações em que já se

admitiu a compensação parcial, apenas).

(g) Por fim, semelhante divergência se nota no plano doutrinário, no

qual,  por  um  lado  já  se  anotou  posicionamento  no  sentido  de  ser  a  confissão  uma

manifestação  da  personalidade  do  agente,  elevando-a  ao  status de  atenuante

preponderante, apta a ser compensada com a agravante da reincidência, de outro já se

defendeu a impossibilidade desta operação justamente em razão da inviabilidade de se

considerar, caso a caso, quando a confissão será uma manifestação positiva do caráter

do agente ou quando será apenas uma estratégia processual de defesa.
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Medida de segurança

ESTUDO 2

Perícia, cessação de periculosidade e medida de segurança
Ano de publicação, 201517

Em  atenção  à  consulta  sobre  a  contratação  e  pagamento  de

psiquiatra da rede de saúde privada, às expensas dos recursos da execução penal via

Conselho da Comunidade na comarca de Ponta Grossa, visando realização de exame e,

consequente laudo pericial que ateste sobre a periculosidade de pacientes submetidos a

medida de segurança, em tratamento ambulatorial, no CAPS da mesma localidade, tem-

se a considerar:

Em  busca  de  pronunciamentos  na  matéria  de  saúde  mental  no

CAOP de Saúde Pública,  foram identificadas as Ref.  058,  074 e  110  versando sobre

dúvidas  com  alguma  proximidade  ao  pedido  acima,  embora  sem  se  tratarem  de

orientações relativas à manifestação sobre periculosidade, por psiquiatras na rede SUS.

Em consulta  à Assistente  Social  Lidia  de Souza,  de atuação naquele setor  por  anos,

obteve-se que o entendimento para esta demanda é de que não é papel do médico de

atuação nos serviços da rede pública de saúde – SUS (leia-se CAPS ou em demais

serviços  da  rede  de  serviços  de  saúde  mental)  fornecer  o  laudo  em  relação  à

periculosidade.

Nesse caso, o que o paciente pode solicitar e obter do médico do

CAPS é um laudo ou declaração descrevendo sobre a adesão do paciente ao tratamento

e das condicionalidades, se houver, para a sua ressocialização, conforme o tratamento

psiquiátrico em curso regularmente no Centro de Atenção Psicossocial. A emissão deste

atestado detalhando pormenorizadamente  o  plano terapêutico  individual,  estratégias  e

resultados  na  trajetória  de  atenção  à  saúde  psiquiátrica  do  paciente,  recursos

medicamentosos  necessários,  etc  pode  complementar  dados  aferidos  nos  exames

aplicados pelo perito encarregado do laudo sobre a periculosidade.

17 Estudo elaborado em agosto de 2015 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do
Procurador  de  Justiça  Alfredo  Nelson  da  Silva  Baki  e  Promotoras  de  Justiça  Cristina  Corso  Ruaro  e
Fernanda da Silva Soares Laiola.
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Portanto, a alternativa de contratação de psiquiatra da rede privada

para o fim específico da necessária perícia, conforme já está sendo estudado na comarca

de  Ponta  Grossa,  é  uma  possibilidade  de  resolução  em  caso  de  inexistência  de

profissional  com  aquela  competência  e  atribuição  nos  quadros  da  Secretaria  de

Segurança Pública do Estado do Paraná.

Assim  procedendo,  se  o  psiquiatra  a  ser  contratado  cumprir  a

finalidade do periciamento (há laudos psiquiátricos da justiça federal  de outro tipo de

matéria  em  que  o  psiquiatra  cumpre  esta  função),  ele  pode  inclusive  se  basear  na

declaração  emitida  pela  equipe  do  CAPS de  Ponta  Grossa,  partindo  do  histórico  do

atendimento em saúde mental prestado ao paciente alvo da perícia sobre periculosidade.

Ao profissional encarregado do Laudo pericial sobre a periculosidade, convém acesso aos

resultados e intercorrências da terapêutica aplicada ao paciente sob seu crivo. Se o fluxo

para obtenção do laudo sobre a periculosidade partir do documento elaborado pela equipe

de  referência  no  CAPS  que,  de  fato  é  quem  assiste  regularmente  ao  paciente,  da

manifestação à contenção do sofrimento psíquico, o mesmo rito pode dar vasão a um

Protocolo, útil a situações similares.

A título de normatização, tem-se o teor Resolução nº 1.851/2008 do

Conselho  Federal  de  Medicina18,  que  diferencia  o  papel  do  médico  perito  do  médico

assistente na emissão de atestados. Enquanto  o médico assistente é o profissional que

acompanha o paciente em sua doença e evolução e, quando necessário, emite o devido

atestado ou relatório  médicos,  o  médico perito  é  o profissional  incumbido,  por  lei,  de

avaliar a condição laborativa do examinado, para fins de enquadramento na situação legal

pertinente.  Esta norma para o exercício da profissão vem servindo às justificativas de

recusa dos médicos psiquiátricos que trabalham na rede SUS quando deles se requisita a

emissão de laudos periciais por autoridades da Justiça.

Não se denota inviabilidade na pretensa intermediação do Conselho

da Comunidade de Ponta Grossa, se autorizado pelas autoridades da VEP na comarca,

em  recorrer-se  à  aplicação  de  recursos  da  prestação  pecuniária  para  contratação  e

pagamento de honorários a pessoa de direito privado, habilitado como médico psiquiatra

a realizar perícia com emissão de Laudo sobre a periculosidade de paciente que cumpre

pena condicionado ao tratamento de saúde mental no CAPS de Ponta Grossa.

18 Disponível em <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2008/1851_2008.htm>
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Entretanto, conforme leciona Mirabete19, caso o exame de cessação

de periculosidade venha a ser realizado por médico particular deverá ser observada as

regras atinentes à perícia, previstas no art. 159 e seguintes do Código de Processo Penal,

in verbis:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito
oficial, portador de diploma de curso superior.

§  1º  Na  falta  de  perito  oficial,  o  exame será  realizado  por  2  (duas)  pessoas
idôneas,  portadoras  de  diploma  de  curso  superior  preferencialmente  na  área
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza
do exame.

§  2º  Os  peritos  não  oficiais  prestarão  o  compromisso  de  bem  e  fielmente
desempenhar o encargo. [...].

Outrossim,  considera-se  necessário  observar  o  previsto  na  Lei

8.080/90  (SUS)  no  que  tange  à  terceirização  dos  serviços  de  saúde,  evitando-se  a

transferência das responsabilidades do Gestor Público Estadual (SESP) à esfera privada,

permanecendo aquele órgão sem ofertar em seu quadro funcional recurso humano efetivo

em cujo acesso ao emprego público deve se dar por concurso. Há ainda o zelo ao se

transferir  a particular  as atividades de responsabilidade do Poder Público,  sem prévia

aprovação  por  parte  do  controle  social  de  competência  na  Política  de  Saúde  da

abrangência, sugerindo envolver o Conselho Municipal e ou Estadual de Saúde de Ponta

Grossa em caso de formulação de Protocolo para tratativas de mesmo objeto.

Entende-se ainda merecedor de apreço jurídico se configuraria em

ilicitude, terceirizar atividade-fim do Estado em razão de se caracterizar como atividade

eventual e episódica, o necessário Laudo sobre a periculosidade. Seguem manifestações

do CAOP Saúde em matérias correlatas:

*O art. 196 da Constituição da República afirma que a saúde pública é direito de
todos e  dever do Estado. Em seu art.  197 é previsto que particulares também
prestem serviços de saúde ao afirmar que a execução deve ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também por pessoa física ou jurídica de direito privado.

*O art.  199 do mesmo diploma menciona que a assistência  à saúde  é livre  à
iniciativa  privada,  que  poderá  participar  apenas  de  forma  complementar  do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste,  mediante contrato de direito

19 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11-7-1984. 11ª edição. Editora
Atlas, São Paulo: 2004. p. 759.
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público ou convênio, tendo  preferências as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.

Dos dispositivos constitucionais acima, extraem-se algumas regras.

Primeiro, “é dever do Estado” garantir  a saúde pública da população. Assim, a
gestão do SUS, após a Constituição Federal de 1988, é apenas do Ministério da
Saúde e das Secretarias da Saúde. São eles que assumem o relevante papel de
conduzir  as  ações do sistema no seu território,  seja  por  unidades próprias ou
privadas vinculadas.

No  plano  infraconstitucional,  o  art.  24  da  Lei  8.080/90  é  expresso  quanto  à
complementaridade:

* Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer, mediante contrato ou convênio, aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.

Também o disposto no art. 39 da Constituição do Estado do Paraná, normatiza a
contratação de serviços de terceiros, a saber:

Art.  39.  É  vedada  a  contratação  de  serviços  de  terceiros  para  realização  de
atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos.

Diante  do  exposto,  sugere-se  como  possibilidade,  remeter  a

presente demanda (Laudo pericial sobre a periculosidade) ao  Instituto Médico Legal de

Ponta Grossa.  Da mesma forma que,  se até o momento não se concretizou,  estudar

viabilidade  de  consulta  ao  Núcleo  de  Assessoramento  Especializado  (NAE)  de  Ponta

Grossa, para emissão de estudo técnico psicossocial, subsidiário à avaliação pretendida.

Esta equipe técnica lotada no Tribunal da comarca pode verificar o nível de adesão do

paciente  psiquiátrico  ao  plano  terapêutico  no  CAPS,  se  há  riscos  de  dissolução  de

continuidade  no  tratamento  a  que  o  mesmo  necessita  por  período  indeterminado;

manifestando-se sobre o tratamento medicamentoso a que o mesmo precisa e tem/deverá

continuar tendo acesso, além doutros aspectos da condição de saúde mental do paciente.

Independente  da  cessação  da  periculosidade  atestada  para  este

condenado, é conveniente que ele seja submetido à nova avaliação médica, para que se

apure,  atualmente,  qual  sua necessidade terapêutica com tratamento ambulatorial  em

CAPS e ou em outra modalidade de atenção à saúde de pessoa em sofrimento psíquico.

Pela  Lei  n.  10216/01,  os  portadores  de  transtornos  mentais  têm  direito  ao  melhor

tratamento,  consentâneo  às  suas  necessidades,  e  de  serem  tratados  em  ambiente

terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis (art. 2º, parágrafo único, I e VIII).

Conceitualmente o CAPS é um serviço decorrente de política pública

do Ministério da Saúde regulamentada pelas Portarias GM/MS n. 3088/2011 e 3089/2011.
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Nessa  política  de  equipamentos  de  atenção  psicossocial,  preconizada  pela  gestão

nacional do SUS, os municípios podem implantar Centros de Atenção Psicossocial nas

modalidades  ali  previstas,  recebendo  os  significativos  recursos  de  investimento  e  de

custeio  da  União,  desde  que  apresentem  projetos  com  a  satisfação  das  exigências

previstas naqueles atos normativos.

Esta  avaliação  médica  atualizada  deverá  ser  providenciada  pela

Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, gestora dos serviços e equipes de saúde

mental, no caso, do CAPS. Para tanto, é razoável que o Ministério Público, expeça ofício

à Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, solicitando seja submetido o paciente

à avaliação da equipe interdisciplinar de referência na execução de seu plano terapêutico

no  CAPS.  Esta  equipe  deverá  indicar  fundamentadamente  qual  o  tratamento  se  faz

imprescindível  para este paciente,  quais suas respostas de adesão,  entre outros com

detalhamento em laudo médico fundamentado (art. 6º da Lei n. 10216/01).

É interessante que se consigne no mesmo expediente que, havendo

laudo  médico  nesse  sentido,  a  providência  a  seguir  será  com vistas  à  expedição  do

devido LAUDO pericial  sobre  a periculosidade do paciente,  se  necessário  através da

terceirização da contratação de serviços especializados, se as opções elencadas acima

forem ao todo refutadas.
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Reparação de danos

ESTUDO 3

Indenização à vítima: pedido expresso ou efeito automático
da sentença

Ano de publicação, 201720

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O  presente  estudo  tem  como  objetivo  a  análise  a  respeito  da

aplicação do art. 91, inciso I, do Código Penal e, especialmente, do art. 387, inciso IV, do

Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008.

A questão principal trazida cinge-se sobre a necessidade de pedido

expresso de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos à vítima, com o objetivo

de que o acusado tenha ciência do tema e possa efetivar o contraditório e a ampla defesa,

ou  se  tal  providência  (fixação  do  valor  mínimo)  configura-se  como  consequência  da

sentença  penal  condenatória,  cabendo  ao  magistrado,  obrigatoriamente,  proceder  à

fixação do valor, sempre que possível, com base nos elementos de prova carreados aos

autos.

Da solicitação realizada extrai-se que algumas Câmaras Criminais

do Tribunal de Justiça do Paraná têm excluído de ofício a fixação de valor mínimo para a

reparação  dos  danos  quando  não  há  pedido  expresso  nos  autos,  por  não  ter  sido

oportunizada, em tese, a ampla defesa e o contraditório ao acusado.

Diversos são os argumentos utilizados pelas correntes doutrinárias e

jurisprudenciais que tratam do tema, especialmente no que se refere a eventual ofensa ao

sistema acusatório e, por corolário, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da

inércia da jurisdição, na consagração do devido processo legal, bem como da correlação

entre acusação e sentença.

20Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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Para  análise  do  tema,  serão  considerados,  em  especial,  os

entendimentos adotados pelos Tribunais Superiores e Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, além da orientação doutrinária pátria,  sem descuidar, no entanto, de arestos de

outros Tribunais, cuja fundamentação se mostre importante para o esclarecimento dos

critérios adotados sobre o tema.

Por oportuno, registre-se que em respeito à independência funcional

dos  membros  do  Ministério  Público,  o  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias

Criminais  do  Júri  e  de  Execuções  Penais  apenas  buscará  analisar  o  assunto  e  as

questões que decorrem da mencionada situação, buscando subsidiar o Órgão consulente

na tomada de suas decisões. 

2 DELIMITAÇÃO JURÍDICA

Antes, porém, da referida análise, conveniente que se faça, apenas

a  título  de  contextualização,  uma  breve  exposição  sobre  os  dispositivos  legais  em

comento.

O art. 91, inciso I, do Código Penal possui a seguinte redação, dada

pela Lei n. 7.209 de 11 de julho de 1984:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

Já o inciso IV foi inserido ao artigo 387 do Código de Processo Penal

na reforma de 2008, pela Lei n. 11.719 de 20 de junho de 2008, com a seguinte redação:

Art.387.O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV  -  fixará  valor  mínimo  para  reparação  dos  danos  causados  pela  infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; 

A controvérsia, portanto, reside na interpretação dada aos referidos
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dispositivos,  em especial  se  tratam de  uma possibilidade  de  fixação  do  valor  para  a

reparação cível  já  na esfera criminal,  a  ser  expressamente perseguida pelo Ministério

Público ou pelo ofendido, durante a instrução processual; ou se, em verdade, trata-se de

um mandamento legal ao magistrado, configurando efeito legal e cogente da sentença

penal condenatória.

3 NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO PARA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO

PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS

Inicialmente, trataremos de parte da doutrina e jurisprudência que

considera como conditio  sine qua non a  existência de pedido expresso,  por  parte  do

Ministério Público ou do ofendido, para a fixação do valor mínimo para a reparação dos

danos.

Não se olvidam argumentos mais profundos e controversos atinentes

ao tema, como a ausência legitimidade do Ministério Público para requerer a condenação

ao pagamento do valor mínimo, defendida por parte da doutrina, sob o fundamento de que

não  poderia  o  Parquet  pleitear  em  defesa  de  direitos  individuais  indisponíveis,

especialmente patrimoniais21.

Não obstante, em se tratando a presente pesquisa de uma análise

pragmática,  com objeto  definido,  e  tendo  em vista  que não  foi  localizado precedente

jurisprudencial que tenha acolhido tal tese, não adentraremos nesse mérito no presente

estudo, sem embargo da possibilidade de análise específica sobre o tema em momento

ulterior e oportuno.

Antes  do  advento  da  Lei  n.  11.719/2008,  que  trouxe  a  chamada

reforma do  Código de Processo  Penal,  a  sentença  penal  condenatória  transitada  em

21Nesse sentido: “O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e nesta não consta (e nem poderá
constar  por  falta  de  legitimidade  do  Ministério  Público  para  postular,  em  nome  do  particular  lesado,
interesses patrimoniais) pedido de indenização.” RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 24 ed. - São
Paulo:  Atlas,  2016.  p.  600/602.  No mesmo sentido:  “o  pedido de fixação do valor  mínimo do dano for
formulado pelo legitimado, considerando que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo
quando autorizado por lei (art. 6º, CPC), assim como que o Ministério Público não tem legitimidade para
defender direitos individuais  disponíveis  (reparação de dano,  em regra,  é direito  individual  disponível).”
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal  – 11. ed. rev., ampl.
E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 339/340.
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julgado,  como efeito automático,  já tornava certa  a obrigação de reparar o dano,  nos

precisos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal.

Tratava-se,  portanto,  de  um  título  executivo  judicial,  tornando

desnecessária  a  instauração  de  processo  de  conhecimento  no  juízo  cível  a  fim  de

perquirir a responsabilidade pela indenização. Contudo, constituía título executivo ilíquido,

sendo imprescindível a liquidação da sentença no juízo competente, a fim de possibilitar

sua execução.

Com a reforma, o legislador trouxe a possibilidade de o juiz criminal

estabelecer na própria sentença o quantum deabeatur, não mais obrigando o ofendido a

promover a liquidação da sentença, podendo promover sua execução no juízo cível de

imediato.

Sobre o tema, válido mencionar o comentário de Andrey Borges de

MENDONÇA22:

(...) a sentença penal condenatória transitada em julgado possui, como um de seus
efeitos  genéricos,  tornar  certa  a  obrigação  de  indenizar  o  dano  causado  pelo
crime, nos termos do art. 91, inc. I, do CP. A sentença condenatória passada em
julgado é, portanto, um título executivo judicial, que permitirá, desde logo, o início
do cumprimento da sentença no juízo civil (art. 475-N, inc. II, do CPC).
No entanto,  esta  sentença condenatória  era,  segundo a disciplina  anterior,  um
título  ilíquido,  pois  não  havia  fixação  do  valor  do  dano  (quantum  debeatum),
embora não fosse passível mais de discussão sobre a existência do débito (an
debeatum).  Era,  portanto,  necessário  proceder  à  liquidação da  sentença penal
condenatória  –  no  caso,  liquidação  por  artigos  (art.  475-E  do  CPC).  Nesta
liquidação, embora não fosse possível rediscutir a lide ou modificar a sentença que
julgou (art. 475-G), seria necessária a produção de provas acerca do valor do dano
existente.
A reforma, alterando o artigo em estudo e o art. 63 do CPP, visou afastar este
longo caminho de liquidação da sentença penal condenatória. Determina, assim,
que  o  magistrado  deve  fixar  um  valor  mínimo  para  a  reparação  dos  danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.  Este
valor mínimo torna o título executivo líquido, ao menos em parte, a permitir que a
vítima, desde logo, proceda ao cumprimento da sentença perante o juízo cível.
Completa o  art.  63,  parágrafo único,  do CPP que este valor  mínimo fixado na
sentença condenatória não impedirá a parte de buscar liquidação para apuração
do dano efetivamente sofrido.

Parte da doutrina e jurisprudência, no entanto, exigem que, para que

se possa proceder à fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, conste dos

autos pedido expresso nesse sentido, não cabendo ao magistrado sua fixação ex officio.

22MENDONÇA, Andrey Borges de,  Nova Reforma do Código de Processo Penal. São Paulo: Método,
2008, p. 238/239.
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Em  geral,  a  argumentação  que  baseia  a  posição  ora  estudada

sustenta-se,  sobretudo,  na  violação ao sistema acusatório,  ao  princípio  da  correlação

entre  acusação e  sentença e,  por  consequência,  aos princípios  do contraditório  e  da

ampla defesa.  Traz,  em seu bojo,  uma espécie de aplicação conjunta entre processo

penal e processo civil, como se pode verificar da lição de Paulo RANGEL23:

(…) mister se faz a compreensão sobre os elementos da ação para que se possa
entender o assunto à luz da dogmática jurídica e dos princípios da correlação entre
acusação e sentença; do contraditório e da ampla defesa.
São elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido.
Ora, se as partes, no processo penal, são o Ministério Público e o réu; se a causa
de  pedir  é  o  fato  criminoso  descrito  e  sua  qualificação;  e  o  pedido  é  de
condenação nas penas do fato criminoso imputado, fica claro que o juiz “decidirá o
mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões
não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte” (art. 141, CPC).
É cediço também que no processo penal “a acusação contém a imputação mais o
pedido de condenação e de aplicação de pena, ou seja, a acusação abrange a
imputação e o pedido”  (FERNANDES, Antônio Scarance.  A reação defensiva à
imputação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 153). Se tal ocorre, o juiz
não poderá ir além do que está pedido na inicial.
Não se trata de efeito da sentença penal condenatória (art. 91, CP), mas sim de
uma possibilidade dada ao magistrado quando da prolação da sentença: fixar um
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.
Nesse sentido, o princípio da correlação entre acusação e sentença é a garantia
do acusado de que o juiz não irá extrapolar os limites de que foi  pedido. Não
haverá surpresa para o réu. Sua defesa cingir-se-á ao quantum que foi pedido na
petição inicial.
Ademais,  se  o  objeto  do  processo  penal  é  a  pretensão  processual  e  esta  é
veiculada  pelo  Ministério  Público  em  sua  acusação  (imputação  +  pedido),  a
sentença não poderá alterar a pretensão sem que haja qualquer alteração feita
pelo titular exclusivo da ação penal pública: Ministério Público.
Em se tratando de crime, a alteração é feita através do instituto do aditamento à
denúncia, porém, em se tratando de pretensão processual civil, ela já deve constar
de pedido feito anteriormente, em petição em separado, dentro dos mesmos autos
do processo criminal. Do contrário, o juiz julgará extra petita.

De início, acaso o magistrado estabeleça o  quantum debeatur sem

que haja pedido da parte neste  sentido,  o  princípio  acusatório,  que norteia o sistema

processual  penal  brasileiro,  para  esta  corrente,  estaria  sendo  ferido  de  morte.  O

magistrado estaria atuando de ofício, em violação à inércia da jurisdição, decidindo além

do objeto dos autos, proferindo, assim, sentença extra petita.24

23RANGEL, Paulo. Op. cit. p. 601.
24“É de ver que a opinião majoritária tem se posicionado pela fixação desse quantum de ofício pelo juiz,
sendo este um dever estabelecido legalmente. Não concordamos com essa ideia, por entendermos que a
fixação do valor ex officio viola o sistema acusatório adotado pelo modelo constitucional de processo penal.

No  sentido  defendido  por  nós,  Flaviane  de  Magalhães  Barros
sustenta que a alteração “fere frontalmente o modelo constitucional de processo, principalmente o princípio
do contraditório, como influência e não surpresa, e o princípio da ampla argumentação”.” TÁVORA, Nestor;
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Haveria, portanto, necessidade de pedido expresso formulado pelo

ofendido ou, para alguns, pelo Ministério Público, a fim de oportunizar ao acusado, por

todos os meios possíveis, o contraditório e a ampla defesa sobre a existência de dano a

ser reparado, bem como o seu eventual valor.

O contraditório, portanto, deverá ser expressamente oportunizado ao

acusado,  não  bastando  a  simples  menção  ao  dano  sofrido  pelo  ofendido  durante  a

instrução processual.

Sobre o princípio do contraditório, Antônio SCARANCE leciona:

(…) no processo penal é necessário que a informação e a possibilidade de reação
permitam um contraditório pleno e efetivo. Pleno porque se exige a observância do
contraditório durante todo o desenrolar da causa, até seu encerramento. Efetivo
porque não é suficiente dar à parte a possibilidade formal de se pronunciar sobre
os atos da parte contrária, sendo imprescindível proporcionar-lhe os meios para
que tenha condições reais de contrariá-los.25

Além disso, só poderá ser fixado o valor acaso existam nos autos

elementos probatórios suficientes para aferir minimamente os danos sofridos. Veja-se que

não há necessidade de se perquirir o valor exato do dano suportado pela vítima, mas tão

somente um valor mínimo para a reparação. Isso porque o ofendido terá total liberdade

para não concordar com o valor estipulado e ingressar com liquidação no juízo cível,

buscando a reparação integral, nos precisos termos do art. 63, parágrafo único, do CPP26.

Esta  é  a  posição  dominante  no  Pretório  Excelso  e  no  Superior

Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelas seguintes decisões:

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  ÔNUS  DO  RECORRENTE.  FIXAÇÃO  DE
VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO  DE DANOS DECORRENTES DO DELITO
(CPP,  ART.  387,  IV).  CONTRADITÓRIO.  NECESSIDADE.  PRECEDENTE.
AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.

ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit. p. 339.
25FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 4 ed. São Paulo: RT, 2005. p. 61.
26Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível,
para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. 

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada
pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para
a apuração do dano efetivamente sofrido.
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(STF,  ARE  691136  AgR,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,
julgado em 30/06/2015)27 – sem grifos no original.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CPP. ART. 147 DO CP. AMEAÇA
NO  ÂMBITO  DOMÉSTICO.  ART.  387,  IV,  DO  CPP.  REPARAÇÃO  DE  DANO
SOFRIDO  PELA  VÍTIMA.  NATUREZA  JURÍDICA.  INCIDÊNCIA  MÚLTIPLA.
CABIMENTO PARA DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO
QUANTUM NA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VALOR
FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (…)  6. Este Superior Tribunal, em
relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais,
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz
indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este
firmado  ainda  na  denúncia,  sob  pena  de  violação  ao  princípio  da  ampla
defesa. 7. Adequada a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, porque  o
Ministério   Público   requereu   a  fixação  desse  quantum  no  momento  do
oferecimento da denúncia.  (...)  9.  Agravo  regimental  improvido.  (STJ,  AgRg no
REsp  1626962/MS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,  SEXTA TURMA,
julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) – sem grifo no original.28

É, também, o entendimento que prevalece em nas 1ª, 2ª e 4ª (em

regra) Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, inclusive, têm

excluído de ofício a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos quando ausente

pedido expresso, conforme se verifica:

APELAÇÃO CRIME - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL
DE ARMA EM CONCURSO MATERIAL (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP E
ART.  16,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  IV,  DA  LEI  10.826/2003)  -  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO  PELO  CRIME  DE  FURTO  -  NÃO  ACOLHIMENTO  -
MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - VERSÃO DO
RÉU INCONSISTENTE COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO PROCESSO
-  NARRATIVA  DOS  POLICIAIS  ATUANTES  NO  CASO  -  VALIDADE  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  (...)  AFASTAMENTO,  DE  OFÍCIO,  DO  VALOR
MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
EM MOMENTO  OPORTUNO  PELO ÓRGÃO  ACUSADOR -  VIOLAÇÃO  DOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -  RECURSO EM
PARTE PROVIDO, COM EXTIRPAÇÃO,  EX OFFICIO,  DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1570218-4 -
Curitiba -  Rel.: Renato Naves Barcellos - Unânime -  - J. 09.02.2017) – sem grifos
no original.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA  A
MULHER.  CRIME DE TORTURA.  PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
POR  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO
RELACIONADA COM  VALORAÇÃO  DE  PROVAS  E  CONCLUSÃO  JUDICIAL.
MATÉRIA  QUE  SE  CONFUNDE  COM  MÉRITO.  TORTURA CONFIGURADA.
VIOLÊNCIA CORPORAL,  ALIADA A INTENSO  SOFRIMENTO  PSICOLÓGICO.
EMBRIAGUEZ  VOLUNTÁRIA  POR  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE  NÃO

27No mesmo sentido: RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki,  Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014; ARE
694158 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014.
28No mesmo sentido:  STJ,  AgRg no REsp 1502962/GO, julgado em 01/12/2016;  STJ,  AgRg no REsp
1497674/RS, julgado em 17/12/2015.
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AFASTA RESPONSABILIDADE PENAL. 'ACTIO LIBERA IN CAUSA'  (ART.28, II,
CP).  FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA (ART.387, IV,
CPP).  PEDIDO  NÃO  EXPRESSADO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
NECESSIDADE  DO  CONTRADITÓRIO.  EXCLUSÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1520999-9 - Matinhos -
Rel.:  Naor R. de Macedo Neto -  Unânime -  -  J.  29.09.2016) –  sem grifos no
original.29

Importante  mencionar  recentes  decisões  do  Superior  Tribunal  de

Justiça entendendo pela possibilidade de fixação de valor mínimo para a reparação não

só dos danos materiais, mas também a título de danos morais, quando houver elementos

suficientes nos autos para a sua aferição, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 302, CAPUT,
DO  CTB.  CULPA EXCLUSIVA DA  VÍTIMA.  VEÍCULO  QUE  PASSARIA  POR
MANUTENÇÕES PERIÓDICAS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.  ART.
387,  IV,  DO  CPP.  DANOS  MORAIS.  FIXAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO  E
AMPLA DEFESA.  OFENSA.  INEXISTÊNCIA. MORTE  DE  INTEGRANTE  DO
NÚCLEO  FAMILIAR.  PRESUNÇÃO.  PENA  PECUNIÁRIA  E  INDENIZAÇÃO.
CAPACIDADE  ECONÔMICA  DO  RECORRENTE.  NÃO-OBSERVÂNCIA.
CARÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  TEMA  DE  NATUREZA  FÁTICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. (…)  4. O acórdão
recorrido  consignou  que  a  peça  inaugural  apresentou  o  pedido  de
indenização,  de  modo  que  o  réu  teve  a  oportunidade  de  se  insurgir  no
momento oportuno, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa no
deferimento da indenização por danos morais.  5. Esta Corte Superior tem
admitido que o Juiz, com espeque no art.  387, IV, do Código de Processo
Penal,  estabeleça  a  reparação  por  danos  morais,  quando entender  haver
elementos suficientes para o seu arbitramento. 6. O dano moral em razão do
óbito  de  integrante  do  núcleo  familiar  é  presumido,  não  havendo
necessidade  de  prova  da  sua  ocorrência. (…)  (STJ,  AgInt  no  REsp
1572299/SC, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) – sem grifos no original.

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
REPARAÇÃO  CIVIL  DOS  DANOS  SOFRIDOS  PELA  VÍTIMA.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reparação civil dos danos sofridos pela vítima
do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza
moral.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ,  AgRg  no  REsp  1622851/MT,  Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
10/02/2017)

Há, no entanto, entendimento mais conservador, exigindo mais do

29No mesmo sentido:  TJPR – 4ª C.Criminal -  AC n.  1558434-4,  julgamento em 16.02.2017; TJPR - 2ª
C.Criminal  -  AC  n.  1535158-1,  julgamento  em  17.11.2016;  TJPR,  AC  n.  1543679-0,  julgamento  em
14.07.2016; TJPR, AC n. 1394668-2, julgamento em 03.03.2016.
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que tão somente o pedido expresso e a comprovação mínima nos autos acerca do valor

do prejuízo, conforme ser verá a seguir.

3.1 NECESSIDADE  DE  PEDIDO  EXPRESSO  E  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA

ESPECÍFICA

Doutrina encampada por Guilherme de Souza NUCCI tem ganhado

espaço em alguns Tribunais pátrios, no sentido de ser necessário não somente o pedido

expresso de aplicação do art.  387,  inciso IV,  do CPP,  mas também indicar  valores e

provas suficientes,  propiciando uma instrução específica,  dentro  do  processo criminal,

para apurar o valor mínimo do dano.

É o que se verifica do seguinte excerto:

Ora, para o estabelecimento de um valor mínimo o juiz deverá proporcionar todos
os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu.
Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido a oportunidade de se
defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido.
(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação
dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução
criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse
pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação),
ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas
suficientes  a  sustentá-los.  A  partir  daí,  deve-se  proporcionar  ao  réu  a
possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor
diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser
reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o
valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois
seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.30 (grifo nosso)

Os Tribunais pátrios têm, em alguns casos, afastado a fixação do

valor mínimo para a reparação dos danos quando não houve instrução específica sobre o

fato, ainda que exista pedido expresso formulado pelo Ministério Público ou pelo ofendido

e prova mínima do prejuízo.

Aqui, o contraditório não seria tão somente uma oportunidade, mas

verdadeira exigência para que se possa fixar  o  quantum debeatur na sentença penal

condenatória.

30 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense.
2014, p. 799/800.
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Acolhendo referido entendimento, o seguinte aresto da Quinta Turma

do Superior Tribunal de Justiça31:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS.
ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO  I.  A  reparação  de  danos,  além  de  pedido  expresso,
pressupõe  a  indicação  de  valor  e  prova  suficiente  a  sustentá-lo,
possibilitando ao réu o  direito  de  defesa.  Necessário,  portanto,  instrução
específica  para  apurar  o  valor  da  indenização.  II.  Na  hipótese,  embora  o
Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor
para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve a
instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo,
proporcionando a ré a possibilidade de se defender e produzir  contraprova.  III.
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 1483846/DF,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 29/02/2016) – sem grifos no original.

Há, também, julgado da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Paraná acolhendo tal entendimento, publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIME. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO
(ART.  309  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO).  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  E  INCONTESTES.  APELANTE  QUE  SE
INSURGE  CONTRA  A  CONDENAÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS, PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU PELO
OFENDIDO.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO.  AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO  CABAL DO  PREJUÍZO
SOFRIDO  PELO  OFENDIDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO  DE  VALOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 1º, INCISOS I, II, III E IV, E § 2º, IN
FINE E § 8º, DO NOVO CPC. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.1. Para que
haja a condenação de indenização, com fulcro no art. 387, IV, do Código de
Processo  Penal,  além  do  pedido  expresso  do  Ministério  Público  ou  do
ofendido, é necessário que se apure o valor a ser indenizado de forma cabal,
por meio de documentos hábeis a comprovar as avarias e o prejuízo sofrido.
2.  "Ao  interpretar  o  artigo  387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal,  este
Superior  Tribunal  de  Justiça  fixou  a  compreensão  de  que  a  fixação  do  valor
mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de
pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório"
(HC  321.279/PE,  Rel.  Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA  RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO  DO  TJ/PE),  QUINTA TURMA,  julgado  em
23/06/2015, DJe 03/08/2015) (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1539536-1 - Curitiba -
Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime -  - J. 29.09.2016) – sem grifos no
original.

Verifica-se,  portanto,  pelos  posicionamentos aqui  expostos,  que a

31 No mesmo sentido, as decisões monocráticas: ARESP n. 825.708/RJ e ARESP n. 637.733/DF.
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fixação do valor mínimo para a reparação dos danos de modo algum constituiria efeito

automático  ou  decorrência  obrigatória  da  sentença  condenatória  criminal,  sendo

imprescindível: (a) o pedido expresso, formulado pelo Ministério Público ou pelo ofendido,

garantindo  a  correlação  entre  a  acusação  e  a  sentença,  bem como oportunizando  o

contraditório e a ampla defesa sobre o tema; (b) a comprovação nos autos do valor a ser

fixado pelo magistrado.

A exigência de instrução específica sobre o tema fica a cargo de

posição doutrinária isolada, tendo, balizado decisões esparsas no Superior Tribunal de

Justiça e na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme visto.

4 FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS COMO

DECORRÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Sob  outro  aspecto,  grande  parte  da  doutrina  entende  não  ser

necessário  pedido  expresso  de  fixação  de  valor  mínimo  para  reparação  dos  danos,

configurando  a  norma  prevista  no  art.  387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal

explícita determinação legal, cogente, de fixação do  quantum debeatur, sempre que for

possível fazê-lo.

O  primeiro  aspecto  apontando  nesse  sentido  exsurge  da  própria

redação  do  dispositivo  legal,  eis  que  o  verbo  empregado  encontra-se  no  imperativo,

determinando que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor mínimo para a

reparação dos danos, não se tratando de mera faculdade ou possibilidade a depender de

expresso pedido.

Entretanto,  é  válido  mencionar  que  não  se  afigura  tecnicamente

correto afirmar que a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos configura efeito

automático da condenação, eis que se faz necessária sua expressa fixação judicial para

que produza seus efeitos.

Diferente, pois, do que ocorre no caso do art. 91, inciso I, do CP.

Este  sim trata-se  de  um efeito  extrapenal  genérico  automático,  já  que  independe  de
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determinação expressa para produção de efeitos, operando-se ope legis.32 

Sobre o tema, Paulo BUSATO33 explica que:

São  efeitos  extrapenais  genéricos  da  sentença  condenatória  aqueles  que  se
referem a todos os crimes indistintamente. Estes estão previstos expressamente
no art. 91 do Código Penal.
A produção de tais efeitos, independentemente de qualquer previsão específica a
respeito  na  sentença,  produz-se  automaticamente.  Ou  seja,  existindo  a
condenação transitada em julgado, tornam-se eles exigíveis de plano.

Diante  disso,  tem-se,  para  esta  corrente,  que  a  fixação  do  valor

mínimo para a reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do CPP) é requisito essencial da

sentença condenatória34,  ante a necessidade de expressa fixação para a produção de

efeitos.

Sua ausência não terá o condão de tornar a sentença nula,  mas

poderá  dar  ensejo  à  oposição  de  embargos  declaratórios  para  que  seja  sanada  a

omissão, no sentido de fixar o valor ou fazer constar o motivo pelo qual não o fez, como,

por exemplo, a inexistência de dano patrimonial, complexidade da causa ou até mesmo a

ausência de elementos probatórios suficientes para a apuração do valor mínimo.35

Assim,  em se tratando o art.  387,  inciso IV,  do CPP de requisito

essencial  da sentença condenatória penal,  pode-se dizer que os pressupostos para a

fixação do valor mínimo para a reparação dos danos suportados pelo ofendido são (a) a

existência  de  prejuízo  suportado  pela  vítima,  (b) a  existência  de  elementos

comprobatórios deste prejuízo e  (c)  a prova de nexo de causalidade entre o prejuízo

causado e o fato imputado ao acusado.

É dizer, neste ponto, que a prova do prejuízo suportado pela vítima

não  deve  interferir  de  tal  forma  a  obstaculizar  ou  atrapalhar  a  instrução  criminal.

Diferentemente do sustentado pela corrente antes mencionada (item 3), não se trata de

32 Nesse sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto.  Código penal comentado. 9 ed. São Paulo; Saraiva,
2015. p. 368.
33 BUSATO. Paulo César. Direito penal: parte geral. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 999.
34 Nesse  sentido:  LIMA,  Renato  Brasileiro  de.  Código  de  processo  penal  comentado.  Salvador:
JusPodivm, 2016. p. 221; BUSATO. Paulo César. Op. cit. p. 1000.
35 No sentido de cabimento de embargos de declaração:  BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.  A sentença
penal de acordo com as leis de reforma. In: NUCCI, Guilherme de Souza. Reformas do Processo Penal.
2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 282/285.
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uma apuração indenizatória cível no bojo de um processo criminal, mas tão somente a

apuração de um valor mínimo passível de se extrair dos elementos constantes dos autos

no regular transcorrer da instrução.

Eugênio PACELLI 36 corrobora o exposto no seguinte excerto:

A nosso  aviso,  a  lei  deve  ser  entendida  nestes  estritos  termos,  impedindo  o
alargamento  da  instrução  criminal  para  a  discussão  acerca  dos  possíveis
desdobramentos  da  responsabilidade  civil.  (...)  Não  se  trata  de  cumulação  de
instâncias (cível e penal), mas simplesmente da  especificação de valor mínimo,
devido e cabalmente demonstrado no desenvolvimento da ação penal, sobretudo
quando resultante da própria imputação.

Neste ponto, torna-se válida a menção à lição de Renato Brasileiro

de LIMA sobre a importância da participação da vítima na instrução processual, a fim de

possibilitar a eficaz aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, sem, contudo, tratar-se de

requisito para sua aplicação:

Por  isso,  ganha em importância  a  habilitação do ofendido como assistente  da
acusação,  haja  vista  ser  ele  o  principal  interessado  em  municiar  o  juiz  com
elementos probatórios capazes de autorizar a quantificação da indenização que
lhe é devida. Isso porque, com o processo penal em curso, não há como negar
que  a  preocupação  precípua  do  Ministério  Público  será  com a  prova  do  fato
delituoso,  autoria,  nexo  causal  e  elemento  subjetivo.  É  evidente  que,  em  se
tratando de um crime patrimonial, também interessa ao Parquet a comprovação do
prejuízo causado à vítima, até mesmo para fins de possível aplicação do princípio
da insignificância. Todavia, em crimes não patrimoniais, como por exemplo, crimes
contra  a  vida,  é  muito  provável  que  o  Ministério  Público  não  investigue  com
extrema profundidade o valor correto do prejuízo causado pela infração penal. Daí
a crescente importância da intervenção da vítima no processo penal. Afinal,
se a questão de índole pecuniária já pode ser resolvida no âmbito criminal,
quanto melhor para o ofendido, que tem nítido interesse em municiar o juiz
de elementos probatórios que permitam, desde já, a fixação de valor mínimo
a  ser  pago  a  título  de  reparação,  livrando-se,  assim,  da  necessidade  de
promover ulterior liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Isso não
significa dizer  que a fixação desse valor  mínimo somente será possível  com a
habilitação  do  assistente  da  acusação.  De  modo  algum.  Diante  dos  termos
peremptórios  do  art.  387,  IV,  do CPP,  fica  evidente  que,  considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido, o valor mínimo para reparação dos danos
causados  pela  infração  deve  ser  fixado  na  sentença  condenatória,
independentemente da habilitação do ofendido.37 (grifo nosso)

36 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 647.
37 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. p. 221/222.
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Verifica-se,  portanto,  que  esta  corrente,  embora  não  exija  pedido

formal e expresso para a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, preocupa-se com a

efetiva comprovação do prejuízo a ser reparado, não se podendo admitir  a fixação de

valores supostos ou sem qualquer comprovação de existência.

Vale  dizer  que  a  comprovação  pode  ser  feita  através  dos  mais

variados  meios  de  prova.  Desde  notas  fiscais,  recibos  e  outros  documentos

comprobatórios, ou até mesmo por laudos ou autos de avaliação lavrados por autoridade

competente estão aptos a ensejar a comprovação do prejuízo. Acaso o magistrado fixe

determinado valor sem qualquer lastro comprobatório nos autos, a sentença, para esta

corrente, será nula de pleno direito neste particular.

Sob  outro aspecto,  importante  pontuar  que,  de  acordo  com  os

fundamentos do entendimento  aqui  esposado,  não violaria  o  sistema acusatório  e  os

princípios da correlação entre acusação e sentença, contraditório e ampla defesa.

Inicialmente, sobre o contraditório e a ampla defesa, destaca-se que,

em se tratando da combinação entre um efeito extrapenal genérico automático (art. 91, I,

CP) e um requisito essencial  da sentença penal condenatória (art.  387, IV, CPP), fica

evidente que tais efeitos são decorrências legais, com aplicação cogente em todos os

processos criminais. Dessa forma, não poderia o acusado, devidamente assistido por sua

defesa  técnica,  alegar  surpresa  ou  desconhecimento  sobre  a  constituição  de  título

executivo judicial e fixação do quantum debeatur sempre que possível.38

Nesse exato sentido é a lição de Paulo BUSATO39:

É irrelevante  que  não  teria  havido  pleito  indenizatório  no  caso  concreto.  Isso
porque a nova configuração do art. 387 do Código de Processo Penal estabelece
uma exigência de ordem prática,  um requisito da sentença condenatória e não
uma facultas agendi do juiz.
Não  se  trata  de  julgar  um pleito  indenizatório,  mas  de  fixar,  ao  reconhecer  a
presença de um delito, o correspondente piso da reparação de danos. E mais, ao
ser uma disposição de ordem processual que compreende requisito da sentença

38 No mesmo sentido: “Em síntese, se o acusado já sabe, de antemão, que um dos efeitos da sentença
condenatória transitada em julgado é a obrigação de reparar o dano causado pelo delito, e que, com a nova
redação do art. 387, IV, do CPP, o título que antes era ilíquido agora passou a ser líquido, cabe a ele, no
curso da instrução probatória, independentemente da formação de um incidente voltado especificamente à
fixação desse valor, produzir as provas que reputa necessárias para tentar convencer o juiz de que, na
hipótese de ser condenado, não há qualquer dano a ser  indenizado. O contraditório e a ampla defesa
também poderão ser exercidos pelo acusado através de eventual apelação.” (Idem)
39 BUSATO. Paulo César. Op. cit. p. 1000.
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condenatória, é elemento que compõe a prestação jurisdicional, não podendo, em
nenhuma hipótese, ser sonegado aos destinatários da atividade judicante.
A norma  em  comento  não  constitui  prejuízo  algum  ao  réu,  já  que  não
determina a realização da indenização, nem impõe acréscimo de qualquer
ordem, apenas constitui diretriz que é acréscimo à prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

Assim, o contraditório, entendido como o direito de participação das

partes, constituído pelo (a) direito de informação e (b) direito de reação, não seria ferido

de qualquer forma, eis que o acusado saberia, de antemão, as consequências de uma

possível  sentença  condenatória,  sendo  oportunizadas  todas  as  formas  de  defesa

possíveis no decorrer do processo-crime. 

Estaria  mantido,  também,  outro  viés  do contraditório,  qual  seja  a

paridade de armas entre as partes, já que, acaso o Ministério Público ou o ofendido não

logrem comprovar o prejuízo suportado, não será possível a fixação do valor mínimo para

reparação.

De  acordo  com  esta  corrente,  também,  não  haveria  qualquer

violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença e isso deriva, em especial,

da impossibilidade de se utilizar os mesmos fundamentos e princípios do processo civil no

processo penal, na chama teoria geral do processo. Os elementos e fundamentos da ação

no processo penal não se confundem com aqueles que balizam o processo civil.

De  encontro  ao  que  foi  apresentado  no  tópico  n.  340,  Gustavo

BADARÓ faz importantes comentários sobre os conceitos de pedido e causa de pedir no

direito processual penal:

No  processo  penal,  diferentemente  do  processo  civil,  o  pedido  apresenta-se
destituído  de  grande  importância.  Ao  menos  nos  casos  de  tutela  penal
condenatória, o pedido é sempre genérico, isto é, de uma condenação dentro dos
limites legais. Assim, não há de se buscar a individualização da demanda penal
pelo seu pedido, seja mediato ou imediato. (…)
Por outro lado, o conceito de  causa petendi, objeto de infindáveis discussões e
divergências na doutrina processual civil, não é muito empregado no campo penal,
havendo, mesmo, repúdio expresso ao emprego de tal terminologia.
O espaço deixado pela insuficiência ou inadaptabilidade dos institutos processuais
civis deve ser ocupado, no processo penal, pelo conceito de imputação ou, mais
especificamente, pela imputação penal. (…)

40 Necessidade de pedido formal e expresso para fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, sob
pena  de  violação  ao  sistema  acusatório  e  aos  princípios  da  correlação  entre  acusação  e  sentença,
contraditório e ampla defesa.
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A imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo
penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese, trata-
se da afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção
do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só pode ser a atribuição do fato concreto que
se enquadra em um tipo penal. O objeto da imputação, por outro lado, é o fato que
foi atribuído a alguém.41

Na mesma linha, embora com definições conceituais diversas, é a

lição de Eugênio PACELLI42:

(…) o pedido seria sempre genérico, no sentido de com ele se viabilizar a correta
aplicação da lei penal, independentemente da alegação do direito cabível trazida
aos autos pelas partes. O Juiz Criminal estaria vinculado apenas à imputação dos
fatos,  atribuindo-lhes,  uma  vez  reconhecidos,  a  consequência  jurídica  que  lhe
parecer  adequada,  tanto  no  que  respeita  à  classificação  (juízo  de  tipicidade)
quanto à pena e à quantidade de pena a ser imposta.
Se no processo civil  o autor delimita tanto a matéria a ser conhecida quanto a
providência que lhe parece necessária a satisfazer seus interesses, no processo
penal  cumpre  ao  autor  delimitar  unicamente  a  causa  petendi,  ou  seja,  o  fato
delituoso  merecedor  de  reprimenda  penal.  O  juízo  de  adequação  típica,  o
enquadramento  jurídico  do  fato,  bem  como  a  dosimetria  da  pena  a  ser
aplicada, encontram-se,  todos,  na própria lei,  cabendo ao juiz  a tarefa de
revelar seu conteúdo. (…)
O pedido no processo penal,  rigorosamente falando,  portanto,  seria  o de
condenação. Nada mais. (grifo nosso)

No processo penal, portanto, não haveria que se falar em pedido e

causa de pedir nos termos apresentados no processo civil. O pedido, que sequer precisa

ser expresso na inicial acusatória, é tão somente de condenação, com as consequências

legais decorrentes dela.

Exatamente  por  isso,  não  há  qualquer  violação  ao  sistema

acusatório, à correlação entre acusação e sentença, ao contraditório e à ampla defesa, eis

que, em havendo condenação, o juiz aplicará os ditames legais decorrentes, tanto dos

efeitos penais quanto extrapenais.

A correlação entre acusação e sentença no processo penal se dará

na  identidade  entre  o  objeto  do  processo  (ou  seja,  o  fato  atribuído  a  alguém)  e  o

julgamento  da  imputação.  Havendo  nexo  de  causalidade  entre  o  prejuízo  ou  dano

suportado pela vítima com o fato descrito  na denúncia,  as consequências legalmente

41BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença. 3 ed. São paulo: RT,
2013. p. 74/76.
42OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. cit. p. 646.
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previstas devem ser integralmente aplicadas.43

Nessa  linha  de  raciocínio,  acrescente-se,  a  sentença  que,

verificando possível, fixe o valor mínimo para a reparação dos danos, independentemente

de  pedido  expresso  –  quanto  menos  de  instrução  específica  –,  jamais  poderá  ser

considerada  extra petita. Ao contrário. Caso o magistrado possua elementos suficientes

para fixar o valor mínimo para a reparação dos danos – lembre-se: decorrência legal da

sentença penal  condenatória  – e não o faça,  a sentença será  citra  petita,  cabendo a

oposição de embargos de declaração e até mesmo apelação, sem embargo da validade

do restante de seu conteúdo.

Novamente, valiosa a lição de Gustavo BADARÓ:

A identidade da representação do objeto do processo constante na imputação e na
sentença impõe que se julgue na sentença todo o objeto do processo. A sentença
não pode conter algo que não foi objeto da imputação, mas também não poderá
deixar de julgar algo que tenha sido imputado ao acusado. (…)
A sentença deve esgotar  o conteúdo da pretensão, resolvendo-a totalmente,  e
nada resolvendo que esteja fora da mesma. (…)
O julgamento  citra petita pode ocorrer no caso de cumulação de pretensões ou
mesmo no caso de pretensão única. Quando a denúncia imputa ao acusado a
prática de dois ou mais crimes, se o juiz deixar de julgar um dos delitos, haverá
violação da regra da correlação entre acusação e sentença em decorrência do
julgamento  citra  petita.  O mesmo problema  poderá  surgir  quando,  embora
tratando-se de um delito único, o juiz  deixa de considerar algum aspecto
relacionado  ao  delito  que  foi  imputado,  embora  tal  não  seja  apto  a
caracterizar, por si só, uma imputação autônoma.44 (grifo nosso)

Importante mencionar, por fim, que diversas são as consequências

automáticas,  decorrentes  de  expressa  previsão  legal,  de  uma  sentença  penal

condenatória,  em que o magistrado estará obrigado a praticar,  ou poderá praticar,  de

acordo com a prova colhida, independentemente de provocação das partes nesse sentido.

Aliás, de acordo com este entendimento, após exaurida a pretensão

acusatória do Ministério Público, com o oferecimento da denúncia, sequer estará o juiz

vinculado  a  eventual  pedido  de  absolvição  formulado  em  alegações  finais.  É  a

consagração do brocardo dá-me o fato, que te darei o direito.

43Nessa linha, mas novamente com definições conceituais diversas: “Tem-se, portanto, que o princípio da
correlação entre o pedido e a sentença, absolutória ou condenatória, em sede de processo penal, há de se
arrimar na  causa petendi, isto é, no caso penal trazido a juízo, consistente na imputação da prática de
determinada  conduta,  comissiva  ou  omissiva,  que  configure  específica  modalidade  (tipo)  delituosa.”
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. cit. p. 647.
44BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Op. cit. p. 123/124.
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Exemplo perfeito é a disposição do art. 385 do Código de Processo

Penal, autorizando o juiz, nos crimes de ação pública, a proferir sentença condenatória

ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição. Autoriza, também, a

reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.45

Outro  exemplo  é  o  art.  383  do  Código  de  Processo  Penal,  que

permite ao juiz, sem modificar a descrição do fato, atribuir-lhe definição jurídica diversa.

Veja-se  que  em  todos  os  casos  mencionados  não  estará  o  juiz

agindo  de  ofício,  mas  aplicando  as  normas  legais  de  acordo  com  a  imputação

apresentada e a prova produzida,  exatamente o que ocorre no art.  387, inciso IV,  do

Código de Processo Penal.

São estes,  pois,  os principais  fundamentos utilizados por  aqueles

que defendem a fixação do valor mínimo para a reparação do dano na sentença penal

condenatória independentemente de pedido expresso nesse sentido.

As 3ª e 5ª Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Paraná têm

decidido nesse sentido. Há, também, recente decisão esparsa da 4ª Câmara Criminal

deste Tribunal sobre o tema, contrariando seu posicionamento majoritário, tudo conforme

se verifica das seguintes decisões46:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.  (ART.157,  §2°,  II,  DO
CÓDIGO  PENAL).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  CONVICTO  CONFIRMADO  EM  JUÍZO.  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  SÓLIDO  E  HARMÔNICO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  COMPROVADO  EMPREGO  DE
VIOLÊNCIA EXACERBADA PARA O COMETIMENTO DO DELITO.  TERCEIRA
FASE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL.
CONCURSO  DE  AGENTES  CONFIGURADO.  PLEITO  DE  EXCLUSÃO  DO
CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  A
PATRIMÔNIOS DISTINTOS, EM QUE PESE O VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE
AS VÍTIMAS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CORREÇÃO, DE
OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO

45Nesse sentido: “Observa-se, de início, que aqui impera a máxima  dá-me o fato que lhe dou o direito,
como expressão da função jurisdicional penal, a impor a correta aplicação da lei, independentemente da
atuação das partes.

Por isso, ainda que o Ministério Público requeira a absolvição do acusado em alegações finais, o
juiz poderá proferir sentença condenatório, bem como reconhecer agravantes ou atenuantes (art. 387, I),
embora nenhuma tenha sido alegada (art. 385).” OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. cit. p. 664.
46No mesmo sentido:  TJPR - 3ª C.Criminal - AC n. 1563718-8, julgamento em 10.11.2016; TJPR - 3ª
C.Criminal  -  AC n.  1523606-1,  julgamento  em 20.10.2016;   TJPR -  5ª  C.Criminal  -  AC n.  1437022-2,
julgamento em 16.06.2016.
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REGIME  PRISIONAL SEMIABERTO.  ART.  33,  §2º,  "B",  E  §3°,  DO  CÓDIGO
PENAL.  VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS.  PREJUÍZOS  DEVIDAMENTE  COMPROVADOS.
PRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO FORMAL. POSIÇÃO ADOTADA POR ESTA
C. 3ª CÂMARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5°, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  E  ART.  387,  IV,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL. RECURSO  DESPROVIDO.  (…)  i)  De  acordo  com  o  entendimento
desta Câmara, a indenização deve recair sobre o dano patrimonial suportado
pelas  vítimas  e  evidenciado nos autos,  ainda que ausente  pedido formal
nesse sentido.
(TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1542999-3 - Curitiba -  Rel.: Rogério Kanayama -
Unânime -  - J. 01.12.2016) – sem grifos no original.

APELAÇÃO CRIME - ESTELIONATO AGRAVADO (PELA PRÁTICA MEDIANTE
ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO, OFÍCIO,
MINISTÉRIO OU PROFISSÃO)  COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES -
ARTIGOS 171, CAPUT, C/C ARTIGOS 29 E 61, INCISO II, ALÍNEA "G", TODOS
DO  CÓDIGO  PENAL  -  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  -  (...)  -  PEDIDO  DE
EXCLUSÃO  DA CONDENAÇÃO  À  REPARAÇÃO  DOS  DANOS  CAUSADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME, SOB O ARGUMENTO DA APELANTE (1) DE QUE
TAL QUESTÃO DEVE SER REMETIDA AO JUÍZO CÍVEL, E ARGUMENTO DO
APELANTE  (2)  DE  VIOLAÇÃO  AO  CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
-AFASTAMENTO - OBRIGAÇÃO QUE SE TRATA DE EFEITO AUTOMÁTICO DA
PRÓPRIA  CONDENAÇÃO  CRIMINAL,  POUCO  IMPORTANDO  SE  O
MINISTÉRIO PÚBLICO ELABOROU (OU NÃO)  PEDIDO EXPRESSO NESSE
SENTIDO  NA EXORDIAL ACUSATÓRIA -  ARTIGO  91,  INCISO  I,  DO  CP,  E
ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP - PRECEDENTES - MESMO QUE ASSIM NÃO
FOSSE,  NO  PRESENTE  CASO,  TAL  REPARAÇÃO  FOI  EXPRESSAMENTE
REQUERIDA NA DENÚNCIA -  (...)  SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA -
RECURSO  DE  APELAÇÃO  (1)  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO  -
RECURSO DE APELAÇÃO (2) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO (3) CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO  -  REDUÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DA  QUANTIDADE  DE  DIAS-MULTA
RELATIVA AO APELANTE (2).
(TJPR - 5ª C.Criminal -  AC - 1487038-5 -  Curitiba -   Rel.:  Luiz Osorio Moraes
Panza - Unânime -  - J. 01.12.2016) – sem grifos no original.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO
PENAL).  RECURSO  MINISTERIAL.  1.PLEITO  DE  ALTERAÇÃO  DO  REGIME
INICIAL DE  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  ACOLHIMENTO.  CONDENADO
NÃO  REINCIDENTE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  REGIME
ABERTO.  SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITO  EX  OFFICIO.  2.  CONDENAÇÃO  PARA
REPARAÇÃO  DOS  DANOS.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO
EXPRESSO  NA DENÚNCIA QUE  NÃO  OBSTA O  RECONHECIMENTO  DO
DEVER DE INDENIZAR.  EFEITO DIRETO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ART. 387, INCISO IV, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1018767-6 – Faz. Rio Grande -  Rel.: Antônio Carlos
R. Martins - Unânime -  - J. 17.11.2016) – sem grifos no original.

Existem, também, decisões de diversas Cortes brasileiras aplicando

tal entendimento47, não havendo posicionamento pacífico sobre o tema na jurisprudência.

47Nesse  sentido:  TJ-MS  –  APL:  0000952-78.2014.8.12.0001,  Julgamento:  14/03/2016;  TJ-DF  -  APR:
0010949-08.2014.8.07.0007,  Julgamento:  11/12/2014;  TJ-SP -  0015508-32.2010.8.26.0132,  Julgamento:
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Por  fim,  é  válido  destacar  que  a  4ª  Seção  do  Tribunal  Regional

Federal da 4ª Região aprovou, no dia 14/03/2017, a Súmula n. 131, que dispõe:

Súmula 131: Para que o juiz possa fixar o valor mínimo para a reparação dos
danos  causados  pela  infração,  é  necessário  que  a  denúncia  contenha  pedido
expresso nesse sentido ou que controvérsia dessa natureza tenha sido submetida
ao contraditório da instrução criminal.

Verifica-se que o TRF4 adotou posicionamento que mescla ambas

as posições defendidas pela doutrina e jurisprudência, eis que, na ausência de pedido

expresso de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, é possível sua fixação

quando tiverem ocorrido discussões sobre o tema durante a instrução processual.

5 CONCLUSÃO

Ante o exposto, com os estudos efetuados por este Centro de Apoio

Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais,  é  possível

concluir que:

(a) a questão controversa: cinge-se sobre a necessidade de pedido

expresso de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos à vítima,  ou se tal

providência (fixação do valor mínimo) configura-se como consequência legal da sentença

penal condenatória;

(b) o posicionamento pacífico do STJ e majoritário no TJPR: as

duas Turmas do STJ, acompanhadas pelas 1ª, 2ª e 4ª (em regra) Câmaras Criminais do

Tribunal  de  Justiça  do  Paraná e  por  parte  minoritária  da  doutrina,  entendem,  para  a

fixação  do  valor  mínimo  para  reparação  na  sentença  penal  condenatória,  ser

imprescindível o pedido expresso de aplicação do art. 387, IV, do CPP, formulado pelo

Ministério Público48 ou pelo ofendido – propiciando o contraditório e a ampla defesa – bem

como a comprovação do prejuízo;

30/10/2014; TJ-RS, AC n. 70052597655, Julgamento: 28/05/2014 TJ-RJ - APL: 0007687-87.2009.8.19.0008,
Julgamento: 17/07/2012.
48Recordando, por oportuno, que parte da doutrina questiona a legitimidade do Ministério Público para
formular tal requerimento.

50



5151

(c) posicionamento isolado: há na doutrina linha de entendimento

minoritária, sufragada por decisões esparsas no STJ e na 2ª Câmara Criminal do TJPR,

dando conta da necessidade não somente de pedido expresso, mas também de instrução

probatória específica sobre o tema;

(d) entendimento doutrinário majoritário e minoritário no TJPR:

sufragado pelas 3ª e 5ª Câmaras Criminais do TJPR, dá conta da desnecessidade de

pedido expresso, tratando-se o art. 387, IV, do CPP de requisito obrigatório da sentença

penal condenatória, de aplicação cogente, sempre que houver elementos suficientes para

aferir o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo delito.
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ESTUDO 4

Reparação dos danos e art. 387, IV, CPP
Ano de publicação, 200949

Diante  das  recentes  alterações  legislativas  no  âmbito  processual

penal, mormente no que diz respeito à Lei nº 11.719 de 20 de junho de 2008, chama-nos

a atenção o preceito legal contido no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,

com a redação dada pela lei supracitada. É que, a partir de sua entrada em vigor o juiz, ao

proferir sentença condenatória, dentre as medidas de natureza estritamente penal, “fixará

valor  mínimo  para  reparação  dos  danos  causados  pela  infração,  considerando  os

prejuízos sofridos pelo ofendido” (artigo 387, inciso IV, CPP).

No sistema anterior,  optando a vítima por aguardar o trânsito em

julgado  de  eventual  sentença  penal  condenatória  para  ver  o  dano  moral  ou  material

reparado, podia valer-se dessa decisão como título executivo judicial para cobrança no

juízo cível, eis que, consoante regra insculpida no artigo 91, inciso I, do Código Penal, a

sentença penal  condenatória  transitada em julgado  possui,  como um de  seus  efeitos

genéricos, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Segundo a disciplina atual, permaneceu a mesma regra - a sentença

condenatória passada em julgado constitui título executivo judicial passível de início de

cumprimento  no  juízo  cível –,  porém,  como  no  regime  anterior,  dita  sentença

condenatória, não obstante a impossibilidade de discussão sobre a existência do débito,

tratava-se  de  um  título  ilíquido,  pois  não  havia  fixação  do  valor  do  dano,  fazia-se

necessária sua prévia liquidação, com a produção de prova sobre o tema.

A nova regra possibilita à vítima o afastamento da necessidade de

liquidação  do  título  a  partir  do  momento  em  que  já  fixa  no  âmbito  criminal  uma

indenização mínima. Observe, entretanto, que a lei trata de um valor mínimo, e, o artigo

63, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que “transitada em julgado a

sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do

49Estudo elaborado em 2009 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Ernani Souza Cubas Junior e a então Promotora de Justiça Rosângela Gaspari.
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inciso  IV  do  caput do  artigo  387  deste  Código  ‘sem  prejuízo  da  liquidação  para  a

apuração do dano efetivamente sofrido’.” (grifamos)

Porém, a questão de ordem prática que se levanta diz respeito a

eventual  “procedimento”  para  fixação  do  valor  para  indenização  civil.  Ou  seja,  é

necessário constar o pedido na denúncia ou queixa para apuração do montante civilmente

devido? Se não na denúncia ou queixa, e o pedido formal em petição apartada? Deve

haver  instrução  específica  para  apuração  do  valor  mínimo,  oportunizando  ao  réu  a

possibilidade de produção de contraprova?

Após  análise  do  tema,  entendemos  que  a  resposta  deve  ser

negativa. Vejamos.

A reforma  processual  visou,  nesse  tópico,  com  louvor,  facilitar  a

condição da vítima que, muitas vezes desamparada da devida assistência jurídica, da

adequada  instrução  e  dos  recursos  financeiros  necessários,  deixava  de  buscar  a

reparação do dano decorrente do ilícito sofrido, bem como, almejou poupá-la da busca

muitas vezes árdua e demorada na via cível.

Isso,  porém,  não  significa  admitir  que  a  instrução  processual  se

desnature em prol da nova regra. Não foi esse o intento do legislador, pois, em nosso

ordenamento  jurídico  vige  o  sistema  da  separação  de  instâncias.  Caso  contrário,  o

aplicador do direito penal estaria diante de uma “investigação” cível para apurar o prejuízo

material/moral sofrido pela vítima, dentro do processo criminal e, o processo penal tem

como  fim  propiciar  a  solução  jurisdicional  do  conflito  de  interesses  entre  o  Estado-

Administração e o infrator, mediante prova do fato previsto como crime e sua autoria, não

sobejando espaço para apuração de matéria alheia.

Ademais disso,  entendemos que outros institutos  de direito  penal

corroboram a desnecessidade do pedido expresso da condenação em um valor mínimo.

Nesse passo,  trazemos a regra  do artigo 91,  inciso  I,  do  Código

Penal,  que dispõe ser  efeito automático da condenação,  dentre outros, tornar  certa  a

obrigação  de  indenizar  o  dano  causado  pelo  crime.  Assim,  no  instante  mesmo  da

condenação o título executivo já estará formado, agora, porém, com a diferença de que o

valor mínimo devido já constará na decisão criminal.
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Com  o  mesmo  entendimento  doutrinário,  e  de  forma  clara  e

judiciosa,  o  eminente  processualista  e  Procurador  da  República  Andrey  Borges  de

Mendonça50, ao tratar da matéria, assim lecionou:

“É relevante notar que a possibilidade de o magistrado criminal fixar

o valor mínimo na sentença independe de pedido explícito. E não há violação ao princípio

da  inércia,  segundo  pensamos.  Isto  porque  é  efeito  automático  de  toda  e  qualquer

sentença penal condenatória transitada em julgado impor ao réu o dever de indenizar o

dano causado. Não é da própria disposição legal o mencionado efeito. É automático, já

dissemos. Ou seja, independentemente de qualquer pedido, no âmbito penal, a sentença

penal condenatória será considerada título executivo. O mesmo se aplica em relação ao

valor  mínimo da indenização:  decorre  da lei,  é  automático,  sem que seja  necessário

pedido expresso de quem quer que seja. A única modificação que a reforma introduziu foi

transmudar o título  executivo,  que antes era  ilíquido  e  agora passa a  ser  líquido,  ao

menos em parte. E o fez porque há um interesse social de que todos os efeitos do crime

sejam  apagados,  ou  ao  menos  mitigados,  especialmente  o  dano  causado  à  vítima.

Justamente neste sentido estão as disposições quanto ao dever de indenizar o dano.”

(Grifamos).

Por outra banda, comparando o instituto em questão com os outros

arrolados  no  artigo  387,  incisos  I  e  II,  do  Código  de  Processo  Penal,  quais  sejam,

reconhecimento de agravantes e atenuantes e menção às circunstâncias apuradas e tudo

o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, temos que, não se justifica a

exigência de um pedido formal  e uma “instrução processual”  voltados para fixação do

valor mínimo de indenização, sem a mesma exigência para os outros institutos.

E, essa não é a lógica. É sabido que as agravantes e atenuantes

(assim  como  a  necessidade  de  reparação  dos  danos  causados  pela  infração),  não

integram a tipicidade, podendo ser reconhecidas pelo juiz, mesmo que não alegada ou

solicitadas pelo autor da ação penal. A regra vem expressa no artigo 385, do Código de

Processo Penal:

“Art.  385.  Nos  crimes  de  ação  pública,  o  juiz  poderá  proferir  sentença

50Mendonça, Andrey Borges de,  Nova Reforma do Código de Processo Pena Comentada – artigo por
artigo, São Paulo, Editora Método, p. 240.
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condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem
como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.” (Grifamos).

Da  mesma  forma,  além  das  agravantes  e  atenuantes,  as

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, são assim denominadas

por não fazerem parte do tipo penal, mas para justificarem a pena-base e, sua fixação

será  conforme  o  critério  do  magistrado,  devidamente  fundamentada  com  base  nos

elementos carreados nos autos, pois, não é a lei que diz o que é conduta social, motivo,

etc.

Sobre o tema, o Pretório Excelso já decidiu:

“Não  caracteriza  constrangimento ilegal  o  reconhecimento  pela  sentença  de
circunstância agravante não capitulada na denúncia, pois pode ser reconhecida de
ofício pelo juiz (art. 385 do CPP), que não fica adstrito à classificação dada pelo
Ministério Público” (RT 787/536).

Concluímos, assim, pela desnecessidade de pedido formal para que

se apure o montante devido a título de reparação do dano sofrido pela vítima, eis que, sua

fixação é efeito automático da sentença condenatória, restando, pois, à vítima, nos termos

do artigo 63, parágrafo único do Código de Processo Penal, a faculdade de liquidação

para  apuração do dano  efetivamente  sofrido,  caso  não concorde com o  valor  fixado.

Assim como, restaria ao réu, em caso de discordância, a discussão da matéria mediante

recurso.

Esse  é  o  entendimento  deste  Centro  de  Apoio  sobre  o  tema,

ressalvando,  contudo,  interpretações  diversas,  pois  buscamos  respeitar,  de  forma

incondicional, a autonomia funcional de cada agente ministerial.

ESTUDOS DE CASO DOS DELITOS EM ESPÉCIE
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Crimes contra a administração pública

ESTUDO 5

O problema da tipificação dos casos
de “funcionários fantasmas”

Ano de publicação, 201751

I RELATÓRIO

Este Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri

e  de  Execuções  Penais  recebe,  com  certa  regularidade,  consultas  de  membros  do

Ministério Público do Estado do Paraná indagando acerca da tipificação das condutas: i)

do agente político que,  dolosamente,  nomeia servidor  público em cargo comissionado

para desviar, apropriar-se ou subtrair os vencimentos deste, em proveito próprio ou alheio;

ii) do servidor nomeado, que deixa de prestar regularmente os serviços afetos ao cargo

ocupado. Tais casos são usualmente referidos como de “funcionários fantasmas”.52

O tema longe está de ser novo e no Informativo nº 343, de 06 de

maio  de  2016,  ainda  numa  primeira  aproximação,  concluiu-se  que  “aquele  que,  na

condição  de  servidor  público,  recebe  remuneração  sem,  efetivamente  exercer  as

respectivas atividades, incide no crime de peculato,  capitulado no art.  312 do Código

Penal”.53

Por  estas  novas  consultas  foi  possível  identificar  a  existência  de

particularidades  que,  em  certa  medida,  demonstram  a  complexidade  do  tema  e  a

existência de posicionamentos díspares tanto na doutrina como na jurisprudência, que

justificam a realização de um aprofundamento no tema, dando ensejo ao presente Estudo

de Caso, apresentado em caráter complementar ao quanto exposto naquele Informativo.

51Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
52Podem ser mencionadas, a título exemplificativo, as pesquisas nº 082/2016, 110/2016 e 198/2016, todas
do Foro Regional de Campo Largo. 
53Na ocasião foram coletados julgados que ora entendiam estar a conduta tipificada no artigo 312, caput,
do  CP (peculato  apropriação ou  peculato  desvio),  ora  na  figura  do  artigo  312,  §1º,  do  Código  Penal
(peculato furto).
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O  trabalho  será  estruturado  em  duas  partes.  A  primeira,  com

enfoque  teórico,  se  ocupará  em  aglutinar  e  resumir  as  principais  distinções  que

caracterizam as figuras dolosas do crime de peculato previstas no Código Penal, por meio

dos tipos penais do artigo 312, caput e § 1º. A segunda trará à baila 03 grupos de casos

concretos que  possuem  interessantes  particularidades  e  os  distinguem  para  fins  de

tipificação das condutas dos envolvidos. Em cada um deles serão resumidos os fatos e

abordadas  suas  possíveis  tipificações,  destacando  doutrina  e  jurisprudência

correspondentes.

Oportuno recordar, como de praxe, que o objetivo deste material não

é o de apresentar uma resposta sedimentada sobre o tema, mas apresentar uma visão

técnica a fim de fomentar um debate bem informado a respeito do assunto.

Na parte final do texto, estão aglutinadas algumas considerações de

caráter conclusivo que podem ser extraídas do presente texto.

II FUNDAMENTAÇÃO

Parte 1

Artigo 312, caput e §1º, do Código Penal:

Peculato-apropriação; peculato-desvio; peculato-furto

O Código Penal prevê no artigo 312,  caput e em seu §1ª as três

figuras de peculato doloso:

Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel,  público ou particular,  de que tem a posse em razão do cargo,  ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º – Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a
posse  do  dinheiro,  valor  ou  bem,  o  subtrai,  ou  concorre  para  que  seja
subtraído,  em  proveito  próprio  ou  alheio,  valendo-se  de  facilidade  que  lhe
proporciona a qualidade de funcionário.
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O  caput  dispõe, respectivamente, acerca dos chamados  peculato-

apropriação e  peculato-desvio,  ao  passo  que  o   §  1°  contém  as  elementares  do

denominado peculato-furto.

Em geral, refere a doutrina que estas formas dolosas de peculato

incriminadas  pelo  dispositivo  do  Código  Penal  possuem três  elementares  comuns,  a

saber: (a) a qualidade de funcionário público do sujeito ativo; (b) a necessidade de que o

objeto material seja um bem móvel, tal como dinheiro ou valor, público ou particular;  (c)

que haja relação entre o cargo e a possibilidade de acesso ao bem móvel.54

Dada a desnecessidade de aprofundamento sobre cada um destes

pontos serão apresentadas apenas breves notas a seu respeito.

A O funcionário público como sujeito ativo

Em todas as modalidades dolosas de peculato do Código Penal há

referência expressa de que a prática delitiva deve ter como autor o funcionário público.

Questões  relevantes  podem  surgir  quando  há  a  participação  de

terceiro  que  não  é  conceituado  pelo  artigo  327  do  Código  Penal  como  funcionário

público.55 Nestes casos, BUSATO explica com destacada objetividade que:

A regra que dirime os problemas e serve de rumo para a discussão é a do art. 30
do Código Penal, que refere que não se comunicam as circunstâncias de caráter
pessoal, salvo elementares do crime. Como, neste caso, a circunstância de caráter

54 FRAGOSO,  Heleno  Cláudio.  Lições  de  direito  penal,  parte  especial:  Volume  II,  6  ed,  revista  e
atualizada  por  Fernando  Fragoso.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  1988,  p.  407-419;  HUNGRIA,  Nélson.
Comentários  ao  Código  Penal. vol.  IX.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Editora  Forense,  1959.  p.  332-351;
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 211-227; QUEIROZ, Paulo (coord.).
Direito Penal: parte especial. 2º ed. Editora JusPodivm, 2015. p. 1198-1208; BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código Penal Comentado. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1340-1353; GALVÃO, Fernando.  Direito
Penal: crimes contra a administração pública. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2015. p. 38-61; PRADO,
Luiz Regis.  Curso de direito penal brasileiro, volume 4: parte especial. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2001. p. 340-356.
55 Art. 327 – Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou
sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º – Equipara-se a funcionário público quem
exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de
serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. § 2º – A
pena  será  aumentada  da  terça  parte  quando  os  autores  dos  crimes  previstos  neste  Capítulo  forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.
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pessoal  –  ser  funcionário  público  –  é  precisamente  um  dos  elementos  da
pretensão conceitual de relevância, o caso é de comunicação de tal circunstância
entre os partícipes do delito. Portanto, quem auxilia, instiga, induz ou é coautor da
subtração, do desvio ou da associação, conjuntamente a um funcionário público,
responderá pelo crime de peculato.

Naturalmente,  em  obediência  às  regras  de  coautoria  em  crime  doloso,  os
coautores  devem  partilhar  o  elemento  subjetivo,  ou  seja,  devem  agir  todos
dolosamente.

Além disso, é preciso que o partícipe que não possua a condição de funcionário
público,  ao oferecer sua contribuição,  tenha ciência da condição de funcionário
público do agente principal para fins de responder por peculato.56

B Bem móvel

Conforme observado por PRADO, o legislador, ao mencionar tanto

no caput como no § 1º do artigo 312 que o dinheiro é bem móvel passível se ser objeto

material  do  crime  de  peculato,  afastou  a  tese  defendida  por  alguns  de  que  o  crime

somente atingiria bem infungível.57

Outra importante observação é a feita por BUSATO, destacando que

o objeto material do crime é um bem e não um serviço.58 Esta observação é relevante

para os casos que serão relatados na sequência, notadamente a jusrisprudência do E.

Supremo Tribunal Federal que adere a tese do penalista paranaense.

C Relação entre o cargo e a apropriação, ou desvio

É imprescindível, nas três modalidades de peculato doloso, que o

crime seja praticado em razão da condição de funcionário público do sujeito ativo. Assim,

no peculato-apropriação e no peculato-desvio, a posse anterior do bem móvel deve se dar

em razão do cargo, como o policial que se apropria indevidamente do bem apreendido, ou

o carcereiro que se apossa dos bens de um preso.59

Além disso, em ambas as figuras do  caput do artigo 312, a posse

56 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte especial 2, v.3. São Paulo: Atlas, 2016. p. 455.
57 PRADO, Luiz Regis. Op. cit. p. 350-351.
58 BUSATO, Paulo César. Op.cit. p. 448.
59 Exemplos de BUSATO, Paulo César. Op.cit. p. 449.
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que se deu em razão do cargo deve necessariamente ser lícita, já que se for ilícita pode

caracterizar outro tipo, como  a concussão  ou  o peculato mediante erro de outrem. Por

outro lado, se a posse  não for em razão do cargo,  poderá caracterizar  a apropriação

indébita60.

Como se verá na sequência, o  peculato-furto exige que  não exista

posse antecedente do objeto material do delito. No entanto, assim como nas figuras do

caput, a subtração deve necessariamente estar relacionada com o fato do sujeito ativo ser

funcionário público, de acordo com o conceito do artigo 327 do Código.

Feitas  estas  considerações  acerca  das  semelhanças  passa-se  a

apontar as diferenças entre as três espécies dolosas do crime de peculato.

D Peculato-apropriação x Peculato-desvio

Apropriar-se importa em assenhoramento da coisa móvel (no todo

ou em parte); fazê-la própria e dela dispor como se fosse o proprietário, consumando-se

no momento em que o agente inverte o título da posse, passando a reter a coisa  uti

dominus61, circunstância que somente poderá ser avaliada por meio dos atos exteriores

de utilização do bem (retenção, alienação, especificação, consumo, etc.).62

Já  a  conduta  de  desviar implica  em  dar  à  coisa  destinação  ou

emprego diverso daquele para o qual foi ela entregue ao agente.63 Ao invés do destino

certo e determinado do bem de que tem a posse, o agente lhe dá outro, no interesse

próprio ou de terceiro.64 Há, portanto, o desvio, quando o agente emprega a coisa móvel

sob sua posse para fim diverso daquele especificado pela lei.65

Sobre as duas figuras é pertinente a lição de GALVÃO:

60 BUSATO, Paulo César.  Op.cit. p. 449.
61 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Op. cit. p. 414.
62 HUNGRIA, Nélson. Op. cit. p. 335.
63 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Op. cit, p. 414.
64 NORONHA,  E.  Magalhães.  Op.  cit. p.  222.  No  caso  de  desvio,  ocorre  a  consumação  quando  o
funcionário dá às coisas destino diverso, quando emprega em fins outros que não o próprio ou regular
(TJSP – AC – Rel. Hoeppner Dutra – RJTJSP 11/505-506).
65 QUEIROZ, Paulo (coord.). Op. cit. p. 1204.
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No contexto  da  incriminação do  peculato-apropriação,  apropriar significa  tomar
para si a coisa alheia que já está em poder do sujeito ativo do crime, inverter a
natureza da posse para agir como se fosse o dono da coisa. No peculato, como
também ocorre no crime de apropriação indébita (art. 168 do CP), é pressuposto
necessário para a caracterização do crime que o sujeito ativo receba a coisa de
maneira lícita, em razão do cargo, e que, posteriormente, passe a comportar-se
como se fosse o seu dono. A apropriação se verifica quando o sujeito passa a
tratar a coisa como se fosse sua, dispondo da mesma, retendo-a ou consumindo-
a. É a intenção de ter a coisa como sendo sua –  animus rem sibi abendi – que
caracteriza  essencialmente  a  conduta  de  apropriar-se.  Como  objetivamente  a
coisa já deve estar em poder do sujeito ativo quando da realização do crime, a
apropriação se opera por meio de uma mudança no elemento subjetivo do sujeito
que  acaba  por  revelar-se  por  meio  de  uma  conduta  objetivamente  verificável,
como a não restituição ou o consumo da coisa.
Na  incriminação  do  peculato-desvio,  desviar  tem  o  significado  de  modificar  a
natural destinação da coisa móvel, dar-lhe encaminhamento ou aplicação diversa
da  que  foi  estabelecida  pela  Administração.  Nesta  modalidade  de  conduta
criminosa o sujeito não pretende tomar a coisa para si, o denominado animus rem
sibi abendi, mas pretende aproveitar-se do desvio para beneficiar a si próprio ou a
outrem.  Por  isso,  na  doutrina  há  quem  sustente  que  o  peculato-desvio pode
caracterizar-se com o simples uso irregular da coisa pública, desde que seu uso
possa trazer benefício ao sujeito ou a terceiro. O proveito (benefício) auferido pelo
sujeito pode ser de qualquer natureza, como patrimonial, moral, funcional, etc.

Por outro lado, neste último tópico referente ao peculato-desvio, há

substanciosa  doutrina  sustentando  que  para  a  configuração  do injusto  do  tipo  nesta

modalidade  imperativo  que  o  uso  da  coisa  se  realize  em  contrariedade  a  qualquer

finalidade de utilidade pública, não bastando o seu uso irregular.66

Neste sentido, BUSATO destaca que o desvio deve sempre dar-se

em proveito próprio ou alheio e nunca da própria Administração. Portanto, não há crime

no desvio realizado para finalidade pública, como a utilização para aliviar déficit do caixa

do Estado, podendo haver, em algum caso, o crime de desvio de verbas públicas.67

Ainda sobre o  peculato-desvio,  alguma polêmica gira em torno da

conduta daquele que faz uso de um bem móvel para finalidade diversa da que lhe é dada

pela Administração Pública. Aqui cumpre ressaltar que está praticamente consolidado

na doutrina o entendimento de que é atípica a conduta do chamado  peculato de

uso, subsistindo um eventual ilícito administrativo.68 No entanto, mais uma vez invocando

as lições de GALVÃO, esta solução:

66 MAYRINK DA COSTA, Álvaro.  Direito Penal: parte especial, volume 7: injustos contra a administração
pública. 6 ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 28.
67 BUSATO, Paulo César. Op.cit. p. 449.
68 Neste sentido: Hungria, Bitencourt, Greco, Prado e Busato.
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(...) se apresenta aparentemente contraditória com a previsão do peculato-desvio,
que  se  caracteriza  justamente  nos  casos  em  que  o  funcionário  público  dá
utilização aos bens diversa da que orienta a Administração, em proveito próprio ou
alheio.  Ao  que  parece,  a  expressa  previsão  para  o  peculato-desvio  impede  a
conclusão de que o peculato de uso é impunível.
Na  verdade,  cabe  ao  operador  do  Direito  distinguir  o  uso  do  bem móvel  que
permite a caracterização do que se poderia chamar de peculato de uso. O desafio
a enfrentar diz respeito ao juízo de adequação social da conduta examinada. O
comportamento reconhecido como peculato de uso não é relevante para violar a
norma  incriminadora,  por  não  receber  a  valoração  negativa  da  conduta
socialmente inadequada. O peculato desvio, por sua vez, se caracteriza mediante
conduta socialmente inadequada.

De fato, não há uma resposta definitiva e simples sobre o tema do

pecutato  de  uso,  sequer  com  o  emprego  da  tese  de  adequação  social  da  conduta

apresentada acima por GALVÃO, eis que toma por base limites ético-sociais subjetivados.

Parece razoável que algumas circunstâncias fáticas do caso concreto funcionem como o

melhor norte para o operador do Direito em casos assim.

Ou seja, seguindo o exemplo dado por FRAGOSO, o funcionário que

usa veículo oficial  para fins particulares  pode praticar  o  crime de peculato-desvio,  ou

não.69 Para fins de tipificação do crime de peculato-desvio, a conduta de um funcionário

público que depois de um dia de trabalho, a caminho de casa, desvia um pouco o trajeto

para apanhar o filho na escola com o carro oficial parece distinta daquele que se vale

reiteradamente  de  carro  oficial  para,  em  horário  de  expediente,  realizar  atividades

particulares em locais distantes do seu local de trabalho. 

A distinção residiria na tipicidade material desta última conduta, ao

passo que na primeira não haveria pretensão de ofensividade da norma protegida pelo

tipo penal do artigo 312 na sua modalidade desvio.

De  todo  modo,  não  é  demais  recordar  que  referida  divergência

limita-se à tipificação do Código Penal ora tratado, já que existindo a condição especial de

Prefeito do agente público, terá incidência os termos do artigo 1ª, inciso II, do Decreto-Lei

nº 201/67.70

69 BUSATO, Paulo César. Op.cit. p. 449.
70 “Art.  1º  São  crimes  de  responsabilidade  dos  Prefeitos  Municipal,  sujeitos  ao  julgamento  do  Poder
Judiciário,  independentemente  do  pronunciamento  da  Câmara  dos  Vereadores:  (…)  Il  -  utilizar-se,
indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”.
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E Peculato-apropriação / Peculato-desvio x Peculato-furto

A principal nota distintiva entre as figuras do  caput e a do § 1º do

artigo 312 é que para a tipificação das duas primeiras mostra-se imprescindível a posse

lícita anterior do bem móvel. Já no peculato-furto (artigo 312, § 1º) o funcionário público

não tem a anterior posse do objeto material, mas o subtrai, ou concorre para que outro o

subtraia, em proveito próprio ou alheio.71

Nos dois primeiros casos, além de lícita, deve haver a posse anterior

do bem. Pelo seu poder de síntese e distinção entre o elemento normativo  posse e o

elemento normativo detenção do artigo 168, caput, do Código, vale transcrever a seguinte

lição de PRADO:

(…) o peculato a que se refere o  caput do artigo 312 exige como pressuposto
material  que o agente detenha a posse da coisa sobre a qual recai  a conduta
delitiva, já que a ausência da posse leva à caracterização do peculato-furto (art.
312, § 1º).

Ao contrário da apropriação indébita, em que o legislador fez expressa menção à
figura da  detenção,  no peculato o tipo objetivo refere-se tão somente à  posse.
Contudo,  esta  deve  ser  enfocada  em  sentido  amplo,  alcançando  não  só  a
detenção, como também a  posse indireta, compreendendo esta última o que se
denomina  disponibilidade  jurídica,  em que  apesar  de  não  dispor  da  detenção
material da coisa o agente a exerce mediante ordens, requisições ou mandados,
como  ocorre  com  o  chefe  de  determinado  órgão  público  onde  se  guardam
valores.72

Também neste sentido:

Tal como a apropriação indébita, o peculato pressupõe no agente a preexistência
da legítima posse precária, ou em confiança, da res mobilis de que se apropria, ou
desvia do fim a que era destinada. A posse antecedente da coisa e a infidelidade
do agente ao seu dever funcional são elementos tradicionalmente incluídos no
conceito de peculato 73.

71 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 1347.
72 PRADO, Luiz Regis. Op. cit. p. 351. 
73 HUNGRIA, Nélson. Op. cit., p. 334.
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Em qualquer hipótese constitui pressuposto do fato que o agente tenha a posse
lícita do objeto (dinheiro,  valor ou qualquer outro bem móvel).  Se inexiste este
antecedente  necessário,  o  crime  a  identificar-se  será  o  do  §  1°  do  art.  312
(peculato-furto) ou o do art. 155 (furto) 74. 

O pressuposto do crime de peculato, em relação às duas figuras do

caput  do  art.  312,  é  a  anterior  posse  lícita,  isto  é,  legítima  da  coisa  móvel  pública

(dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel), da qual o funcionário público apropria-se

indevidamente. A posse, que deve preexistir ao crime, deve ser exercida pelo agente em

nome alheio, ou seja, em nome do Poder Público, já que a ausência da posse altera a

tipicidade  da  conduta,  podendo  caracterizar  o  peculato-furto  (art.  312,  §1°)  ou,

residualmente, o crime de furto (art. 155) 75. 

Uma observação de BUSATO será crucial no momento da análise

dos casos adiante enfrentados, a de que o conceito de posse, aqui, não possui o sentido

jurídico-civil, mas sim o coloquial, mais amplo, que inclui a mera detenção.76

Já no  peculato-furto,  GALVÃO destaca justamente o contrário,  ou

seja: é imprescindível que o sujeito ativo não tenha a posse anterior do bem móvel:

Muito embora a literalidade da redação conferida ao tipo incriminador

permita entender que é possível caracterizar o peculato-furto nos casos em que o sujeito

ativo tem a posse do dinheiro,  valor ou bem e o subtrai,  tal  conduta é impossível  de

realizar-se no plano naturalístico. É pressuposto da conduta de subtrair que o bem esteja

sob a disposição física de outrem. Se o bem estiver na posse (detenção) do sujeito não é

possível  que ele  realize uma subtração contra  si  mesmo.  Em outras palavras:  não é

possível  subtrair  qualquer coisa de si  mesmo. Por isso,  apesar da literalidade do tipo

incriminador,  não é  possível  caracterizar-se  o  peculato-furto  se  o  sujeito  detiver,  com

exclusividade, a disponibilidade física sobre o dinheiro, valor ou bem.77

Entretanto, o mesmo doutrinador alerta ser possível a ocorrência do

delito  caso a posse seja compartilhada entre vários funcionários públicos e um deles

subtraia o bem móvel.78

74 FRAGOSO, Heleno Cláudio Op. cit. p. 412.
75 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 1343.
76 BUSATO, Paulo César. Op.cit. p. 449. No mesmo sentido, Busato cita Noronha, Stoco e Hungria.
77 GALVÃO, Fernando. Op. cit. p. 43.
78 GALVÃO, Fernando. Op. cit., p.43.
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No  peculato  furto,  a  incriminação  é  dupla.  Primeiro,  tipifica-se  a

conduta  de  subtrair  a  coisa,  assenhorar-se  de  dinheiro,  valor  ou  outro  bem  móvel,

aproveitando-se da facilidade de sua condição de funcionário público. Segundo, incrimina-

se a conduta do funcionário público em concorrer para que terceiro promova a subtração.

Como explica BUSATO:

(...) converte-se em peculato qualquer subtração de coisa pública ou privada a que
o agente público tenha acesso em razão de seu cargo, desde que o próprio agente
tenha concorrido para a prática da subtração, ainda que tal concurso se dê na
condição de partícipe e não de autor.79

Estes, enfim, alguns apontamentos teóricos e gerais sobre as três

figuras dolosas do crime de peculato tipificadas pelo Código Penal que, a nosso sentir e

para os propósitos do presente Estudo de Caso, mereciam ser recordados.

Cabe,  agora,  direcionar  a  discussão  aos  chamados  casos  de

“funcionários  fantasmas”,  analisando,  a  partir  dos  fatos  de  casos  concretos,  sua

adequação às figuras típicas do artigo 312, caput e § 1º, do Código Penal.

Parte 2

Três espécies de casos de “funcionários fantasmas” e sua adequação às figuras

típicas dolosas de peculato:

A Os casos dos pseudo-funcionários públicos

Pessoas que não exercem nenhum tipo de atividade inerente ao cargo para o qual

foram nomeadas

Este primeiro grupo de casos diz respeito aqueles que aparecem de

forma mais frequente. Por isto, será realizada aqui uma análise mais detalhada das suas

circunstâncias. Para tanto, serão sumarizados os fatos de um caso típico desta espécie

79 BUSATO, Paulo César. Op.cit. p. 450.
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que merece destaque por já ter sido objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal.

No ano de 2005 o Deputado Federal Celso Ubirajara Russomano foi

acusado de nomear como funcionária de seu Gabinete na Câmara dos Deputados pessoa

que,  após  a  nomeação,  permaneceu  prestando  serviços  em  empresa  particular  do

parlamentar.

Na  peça  acusatória  o  Ministério  Público  Federal  imputou  ao

Deputado a prática de peculato-desvio, prevista no  artigo 312, caput, do Código, já que

ele teria se utilizado de recursos públicos para remunerar as atividades exercidas por

funcionária de sua empresa privada.

Ao receber a denúncia no ano de 2008, o Supremo, encampando a

tese acusatória no juízo de admissibilidade80,  consignou que o acusado  supostamente

desviou valores do erário,  na condição de deputado federal,  ao indicar e admitir  uma

pessoa como secretária parlamentar no período de 1997 a março de 2001 quando na

realidade, tal pessoa continuou a trabalhar para a sociedade empresária Night and Day

Produções Ltda., de titularidade do denunciado, no mesmo período.

O  término  do  mandato  do  parlamentar  ao  longo  da  ação  penal,

porém, fez com que os autos fossem encaminhados a primeiro grau de jurisdição, sendo

julgados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

Para os fins deste estudo não será feita nenhuma análise do material

probatório  produzido  durante  a  instrução  da  ação  penal,  assumindo  a  posição  da

sentença  condenatória  que  reconheceu  haver  prova  suficiente  de  que  a  servidora

nomeada,  de  fato,  nunca  teria  trabalhado  como  assessora  parlamentar,  já  que

permaneceu trabalhando na empresa privada do réu desde a data de sua nomeação. Esta

conclusão, conforme se verá adiante, é crucial para fins de tipificação da conduta.

Eis a parte relevante da sentença neste ponto: 

[…] considero comprovada a responsabilidade do acusado pela sua conduta de ter

contratado uma funcionária que prestava serviços para sua Empresa como sua

80 Na ocasião, os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello registraram votos divergentes.
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secretária parlamentar, sem que houvesse a prestação de serviços da servidora

estatal na atividade pública.81

No  entanto,  embora  inicialmente,  como  referido,  tivesse  sido

encampado pelo Supremo quando do recebimento da denúncia a imputação do Ministério

Público  Federal  que  descrevia  a  prática  do  crime  de  peculato-desvio,  a  sentença

condenatória da 10ª Vara Federal seguiu caminho distinto. Com efeito, sem prejuízo da

condenação reconhecida, fixou-se o posicionamento de que:

[...]  valendo-se da qualidade de Deputado Federal  o réu concorreu para fosse
desviado dinheiro público em proveito de Sandra de Jesus e indiretamente dele
próprio,  já  que  a  União  passou  a  remunerar  pessoa  cujo  encargo  seria  da
empresa Night and Day para quem prestava e sempre prestou serviços. Ao passar
a remunerar a empregada de sua empresa o acusado cometeu uma fraude, uma
vez que se tratou de um artifício que se enquadra na legislação penal.

[...]

Estou convencido de que o réu Celso Ubirajara Russomano incorreu no delito de
peculato.  Na  qualidade  de  Deputado  Federal  indicou  para  seu  Gabinete
parlamentar  na  função  de  secretária  parlamentar  (fls.  143),  sua  empregada  -
gerente administrativa - na Empresa Night and Day, mediante ardil, concorrendo
para que fosse subtraído e auferido por Sandra de Jesus o salário cujo serviço em
prol do Poder Público era inexistente. Ou seja, o acusado indicou Sandra de Jesus
para  cargo  em comissão,  o  que  foi  aceito  pela  Câmara  dos  Deputados.  Isso
ocasionou subtração do dinheiro pago a ela durante mais de três anos, já que a
secretária parlamentar nomeada e empossada (inclusive por procuração, fls. 206 e
208), nunca deixou de exercer a gerência da Empresa Night and Day.

Nestes  termos,  foi  julgada  procedente  a  pretensão  contida  na

denúncia para condenar o réu como incurso no art. 312, § 1º, do Código Penal.

Como se pôde notar, na sentença, o réu foi condenado pela prática

do crime de peculato-furto e não de peculato desvio, conforme lhe fora sido imputado pela

denúncia. De toda forma, as circunstâncias deste caso concreto chamam a atenção para

três importantes temas que surgem como imprescindíveis para a análise ora efetuada:

(i) o primeiro referente à tese sustentada na denúncia, de que os

fatos encontrariam tipicidade na figura do peculato-desvio; 

(ii) o segundo acerca da opção adotada pela sentença condenatória,

81 Disponível  para  consulta  em  <https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/numeroProcesso.php?
secao=DF&enviar=ok>. Ação Penal nº 15868-52.2011.4.01.3400.
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ao tipificar os fatos como peculato-furto; 

(iii) o  terceiro  atinente  à  tese  não  raramente  sustentada  de  que

casos  assim  configurariam  peculato  de  uso  de  serviço  público e  seriam,

consequentemente, atípicos.

Estas três questões merecem um enfrentamento:

(i) A figura do peculato-desvio frente ao caso concreto

O alicerce da tese do Ministério Público Federal, na ocasião, foi de

que o Deputado Federal acusado  tinha posse lícita  anterior da verba destinada ao seu

gabinete e a desviou para pagamento de serviços particulares que a servidora nomeada

permaneceu prestando durante todo o período da nomeação. 

Neste caso, a denúncia descreve os vencimentos da servidora como

sendo  o objeto móvel desviado. Afinal, compreende-se que a remuneração deveria ser

entregue a uma assessora parlamentar, quando na verdade estava sendo entregue a uma

funcionária da empresa particular do Deputado Federal.

Adota-se  o  conceito  coloquial  de  posse,  defendido  por  BUSATO,

segundo o qual o termo deve ser compreendido vulgarmente, de maneira ampla, de modo

a abarcar não só a mera detenção do bem (posse imediata), mas também o poder de

disposição jurídica sobre ele (posse mediata).

BITTENCOURT, FRAGOSO e HUNGRIA compartilham de idêntico

posicionamento:

A posse mencionada no dispositivo  em exame deve ser  entendida em sentido
amplo, abrangendo, inclusive, a simples detenção e até o poder de disposição
direta sobre a coisa. A exemplo da apropriação indébita (art. 168), é necessário
que o agente possa ter disponibilidade física direta ou imediata da coisa móvel
pública  alheia.  Concordamos  que  essa  disponibilidade  material  possa
corresponder inclusive à disponibilidade jurídica, para satisfazer o pressuposto da
anterior  posse  prévia,  desde  que  seja  entendida  essa  disponibilidade  como,
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mesmo  não  dispondo  fisicamente  da  detenção  material  da  coisa,  o  poder  de
exercê-la por meio de ordens, requisições ou mandados82.

A posse aqui deve ser entendida em sentido amplo, compreendendo não só o
poder  material  de  disposição  sobre  a  coisa,  como  também  a  chamada
disponibilidade jurídica, isto é, a possibilidade de livre disposição que ao agente
faculta (legalmente) o cargo que desempenha. Nesse sentido é perfeita a lição de
Antolisei  (“Manuale”,  II,  606),  quando  afirma  que  a  posse  aqui  consiste  “na
possibilidade de dispor, fora da esfera de vigilância de outrem, da coisa, seja em
virtude  de  uma  situação  de  fato,  seja  em  consequência  da  função  jurídica
desempenhada pelo agente no âmbito da administração”. Tem, assim, a posse, o
funcionário a quem incumbe receber, guardar ou conferir a coisa, como também
seu  chefe  e  superior  hierárquico,  que  dela  pode  dispor  mediante  ordens  e
requisições83.

Em rumoroso caso levado recentemente à decisão do Supremo Tribunal Federal,
foi sustentado que um governador não tem a posse dos bens do Estado e, assim,
não  pode  cometer  peculato;  mas  a  tese  foi,  como  não  podia  deixar  de  ser,
repelida, tendo sido este o meu pronunciamento: O governador tem a posse dos
bens patrimoniais do Estado como um administrador qualquer tem a posse dos
bens administrados. Ainda que não possa exercê-la diretamente sobre todos esses
bens, exerce-a indiretamente ou por intermédio dos auxiliares da Administração
Pública,  isto  é,  dos  funcionários  que  lhe  são  hierarquicamente  inferiores.  Pela
lógica do radical ponto de vista do ilustre advogado do paciente, um governador
não poderia ser sujeito ativo de peculato, nem mesmo quanto ao patrimônio estatal
sob sua imediata posse. Assim, poderia, impunemente, apropriar-se, digamos, da
baixela de prata que integra os pertences do palácio governamental. O absurdo da
ilação está a evidenciar o desacerto da tese ora defendida 84.

Como se vê, a tese então defendida pelo Ministério Público Federal

foi no sentido de que o agente político tinha a posse lícita dos valores afetados a título de

remuneração dos servidores nomeados em seu Gabinete, uma vez que detinha o poder

de dispor sobre estes valores indicando quem deveria recebê-los.

A princípio,  o  Supremo  Tribunal  Federal  aderiu  a  esta  tese.  Ao

receber a denúncia no caso do parlamentar referido, a Relatora Ministra Ellen Gracie,

ponderou que:

Com efeito, a imputação contida na denúncia diz respeito ao desvio de valores do
erário,  ao  admitir  e  manter  determinada  pessoa  como  assessora  parlamentar,
quando  de  fato  tal  pessoa  exercia  atividades  laborativas  para  a  sociedade
empresária  titularizada  pelo  denunciado.  Na  realidade,  a  conduta  narrada
consistiu no desvio de valores pecuniários (dinheiro) de que o denunciado
tinha  a  posse  em  proveito  alheio  (da  pessoa  que  passou  a  ocupar,
formalmente, as funções de assessora parlamentar) 85. (gn)

82 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 1343.
83 FRAGOSO, Heleno Cláudio Op. cit. p. 412.
84 HUNGRIA, Nélson. Op. cit. p. 339.
85 Inquérito 1.926/DF.
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Nesta  esteira,  o  cometimento  do  ilícito,  se  dá  no  momento  da

destinação diversa do bem móvel que, no caso, foi a remuneração do servidor nomeado.

É dizer: o agente político tem, em razão do cargo que ocupa, a posse mediata da coisa,

que num primeiro momento é lícita,  já que tem a disponibilidade jurídica dos valores;

entretanto, num segundo momento, colidindo com a destinação lícita e regular que lhe era

determinada, acaba por desviá-la,  na medida em que não dá a ela o destino certo e

determinado que deveria dar – remuneração de servidores que efetivamente prestem os

serviços para os quais foram contratados.

Haveria, assim, dois momentos distintos: no primeiro, o bem sendo

entregue ao agente, que tem a posse lícita; no segundo, o agente, inverte o título da

posse dando à coisa destinação diversa da determinada (desviando-a).

Para o Ministério Público Federal o réu não teria praticado peculato-

apropriação porque não teria se apropriado da remuneração da servidora, mas, sim, deu-

lhe destino diverso no momento em que efetuou com a verba o pagamento de funcionária

que prestava serviços para uma empresa de sua propriedade.

No  caso,  o  delito  estava  consumado no  momento  do  desvio  em

proveito próprio ou alheio, no qual já não se faz presente uma destinação a qualquer

finalidade de utilidade pública. Prescinde, portanto, para efeitos de consumação, de futura

e eventual apropriação ou locupletamento pelo do agente político ou servidor nomeado.

Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Conforme relatado, aos acusados são imputadas a montagem e operacionalização
de um esquema de nomeação de “assessores fantasmas” no âmbito da Secretaria
de Administração no Estado do Piauí. Esquema, esse, que gerou um aumento de
257,34%  na  despesa  com  pessoal  daquele  Estado.  Logo,  o  quadro  empírico
estampado na inicial acusatória parece amoldar-se às preceituações do art. 312 do
Código Penal […]

Bem vistas as coisas a narrativa da denúncia sinaliza a ocorrência, em tese, das
circunstâncias elementares do tipo penal do peculato. Isso porque, em primeiro
lugar,  a  Administração  Pública  (bem  jurídico  tutelado  pela  criminalização  da
conduta)  foi  aquela  que  mais  diretamente  sofreu  com  o  ruinoso  impacto
patrimonial do delito imputado aos denunciados; em segundo, porque  os fatos
narrados na inicial acusatória consistem na destinação de recursos públicos
para fins diversos daqueles para  os  quais foram confiados à gestão dos
denunciados.  Sendo até desnecessário frisar que é impensável a possibilidade
legal de contratação de servidores fantasmas 86. (gn)

86 Inquérito 2.449/PI, Min. Ayres Brito.
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Concorde-se ou não com a tese sustentada na denúncia, inegável

que há nela um razoável grau de coerência.

Como  objetivamente  o  bem  móvel  já  estava  na  posse  do

parlamentar,  para  se  falar  em peculato-apropriação  imprescindível  que,  em momento

subsequente, houvesse alteração no elemento subjetivo. Ocorre que no caso concreto a

nomeação  da  pseudo-funcionária  pública  se  deu,  ab  initio,  de  maneira  irregular,

circunstância que indica intenção aparentemente incompatível  com o elemento volitivo

característico da apropriação. 

De fato, parece que os fatos encontram maior compatibilidade com a

figura do peculato-desvio, em que há modificação da destinação do bem móvel, o qual é

encaminhado ou aplicado de modo distinto do que foi estabelecida pela Administração

Pública.  Diferentemente  do  que  ocorre  nos  casos  de  apropriação,  o  parlamentar  não

pretendia tomar para si a remuneração da servidora, o que caracterizaria o denominado

animus rem sibi abendi, mas sim desviá-lo para beneficiar a si próprio.

É válido ressaltar, de toda forma, ter sido verificado que, no caso, a

denúncia  foi  oferecida  exclusivamente  em  desfavor  do  Deputado  Federal  nomeante,

sendo a servidora nomeada arrolada como testemunha/informante.  Muito embora esta

não seja a principal questão em tela, até onde se vê, nada impediria ter sido a servidora,

igualmente, denunciada como coautora ou partícipe do delito na modalidade de peculato-

desvio, desde que devidamente respeitadas as regras atinentes ao concurso de agentes

no  que  tange  à  exigência  dos  elementos  objetivos  e  subjetivos  de  suas  diferentes

modalidades87. 

87 Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: Apelação crime.
Peculato  (art.  312,  CP).  Funcionário  Fantasma  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Paraná.
Condenação.  Insurgência  do Sentenciado.  Cerceamento de Defesa pela  não disponibilização de prova.
Argumento  afastado  pelo  próprio  defensor,  em  flagrante  contradição.  Materialidade  amplamente
demonstrada. Apelante que figurou, por mais de dezesseis anos, na lista de servidores comissionados da
jamais ali ter laborado. Alegado desconhecimento de que seu nome fora usado como laranja para o desvio
de verba pública. Ciência do recorrente amplamente certificada por outros elementos, tais como abertura de
conta  corrente  e  assinatura  em cheques desta  para  desconto  de  valores.  Autenticidade  da  assinatura
questionada. Ônus probatório do qual não se desincumbiu o apelante. Recurso desprovido. (…) 2. Tem-se
por indiscutivelmente demonstrada a materialidade fundada em diversos documentos idôneos acostados
aos autos. Pátrio que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, daí ser inexorável concluir-se que, uma
vez questionada a autenticidade da assinatura do cartão de abertura da conta corrente, a quem formulou tal
questionamento cumpria a demonstração. 4. Ainda que não tenha sido juntado o cartão de assinaturas de
abertura da conta corrente, é tida como certa a autoria se esta exsurge cristalina de outros tantos elementos
presentes no caderno processual. 5. As declarações prestadas por um irmão e corréu do apelante, aliada à
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(ii) A figura do peculato-furto frente ao caso concreto 

Como visto, porém, a sentença condenatória, por seu turno, tipificou

a mesma conduta como  peculato-furto,  dispondo que o réu  teria agido mediante ardil,

concorrendo para que fosse subtraído e auferido pela servidora o salário cujo serviço em

prol do Poder Público era inexistente.

Apesar de não ficar clara tal circunstância no decreto condenatório,

ao tipificar a conduta do réu como peculato-furto parte-se da antítese da tese da denúncia,

ou  seja,  reconhece-se  que  não  existiria,  in  casu,  anterior  posse  lícita  do  bem móvel

subtraído.  Esta  opção  fica  clara  quando  a  sentença  menciona  expressamente  que  a

subtração do salário da servidora se deu mediante ardil. 

Ocorre que a subtração exige do funcionário público a tomada do

bem móvel  para  si  ou  para  outrem,  sendo  imprescindível  que  o  objeto  não  lhe  seja

entregue voluntariamente pela vítima, no caso da figura do peculato do artigo 312, § 1º, a

Administração Pública.

É forçoso reconhecer, entretanto, que no caso resta evidente que a

Administração Pública efetivamente teria entregue  os valores ao Gabinete do Deputado

Federal denunciado a título de remuneração dos seus servidores.

O  argumento  diferenciador,  então,  é  de  que  tal  fato  não

caracterizaria posse antecedente do bem móvel, podendo assim ser sustentada a tese da

subtração por parte do funcionário público, que retiraria o objeto material  do delito da

esfera de vigilância da vítima, isto é, a Administração Pública.

Como citado,  outro ponto que chama a atenção na sentença em

comento diz respeito à menção de que a subtração teria ocorrido mediante ardil. De fato,

na prática do furto pode ocorrer, em certa medida, uma conduta ardilosa, dissimulada, que

faz parte da própria natureza da infração penal e se mostra fundamental ao sucesso da

autenticidade da assinatura. Regularmente verificada pelo banco, quando da abertura da conta corrente, e,
ainda, da informação contida no relatório de auditoria em que se constatou o desconto de cheques de conta
pertencente ao recorrente, são, todos, inquestionavelmente, elementos ele tinha ciência do delito e com ele
anuiu, permitindo a utilização de seu nome para desvio de verba pública. (TJPR; ApCr 1162008-5; Curitiba;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida; DJPR 23/07/2014; Pág. 638).
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empreitada criminosa.

Idêntica situação ocorre no crime de estelionato, sendo o emprego

de  artifício,  ardil,  ou  qualquer  outro  meio  fraudulento  modus  operandi que  compõe a

estrutura do tipo legal de crime do artigo 171 do Código. A diferença crucial entre o furto e

o estelionato não reside na presença ou ausência do engodo, mas, sim, no fato de que o

estelionatário recebe o bem móvel das mãos de sua vítima, ludibriada, enganada88, ao

passo que no furto o autor do delito retira o objeto material da esfera de vigilância da

vítima sem que esta perceba. 

De todo modo, o que se nota é que a fundamentação da sentença

ora  analisada  se  aproxima  mais  da  narrativa  de  um  crime  de  estelionato  do  que,

propriamente, de um delito que envolva subtração, na medida em que houve entrega

voluntária  da  remuneração  pela  Administração  Pública  para  o  pagamento  dos

vencimentos  dos  assessores  parlamentares  do  réu.  Daí  porque,  até  onde  se  vê,

certamente haveria  uma maior  coerência argumentativa,  caso se mantivesse que não

houve a posse lícita anterior do bem móvel, mas fosse o réu condenado pela prática do

crime de estelionato do artigo 171, § 3º, do Código Penal.

O problema é que tal coerência interna esbarraria na dificuldade em

tipificar a conduta como estelionato, uma vez que este exige que a entrega do bem móvel

se dê em razão do ardil. No caso, não foi o ardil – a nomeação de uma servidora que

nunca prestou serviços públicos, mas, sim, exercia suas atividades em empresa particular

do  réu  –  que  ensejou  na  disponibilização  dos  seus  vencimentos  por  parte  da

Administração Pública. 

Não há, por assim dizer, relação de causa e efeito entre o engodo e

o  pagamento  da  remuneração,  o  que  afasta  a  hipótese  de  estelionato,  conforme

jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado

do Paraná:

No que diz  respeito  à  adequação  típica,  cumpre  destacar  não  ser  o  caso  de
desclassificação para o crime de estelionato, porquanto o acusado se valeu da
condição de servidor público – ainda que funcionário “fantasma” - para ter acesso
às importâncias.  Como é  cediço,  no crime de estelionato,  o  agente,  mediante
fraude ou ardil, tem o objetivo de enganar o ofendido para que este consinta em

88 A própria existência da figura do furto qualificado mediante fraude evidencia isso.
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entregar-lhe  o  bem  (incidindo  em  erro).  Na  hipótese  vertente,  contudo,  resta
configurado  o delito  de peculato  desvio,  posto  que  o denunciado  foi  nomeado
servidor de cargo em comissão junto à Administração da Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná, concordando que sua remuneração seria desviada, no todo ou
em parte, em favor de Abib Miguel, João Leal de Matos e de outros indivíduos,
sem  que  tivesse  que  prestar  quaisquer  serviços  ou  atividades  públicas
correspondentes  a  tal  cargo.  Para  a  configuração  dessa  modalidade  de
estelionato, há de se ter em mente a ocorrência de um induzimento em erro, ou
seja, o agente se beneficia com a vantagem ilícita em razão de um engano. Esse
proceder não se revela; ao contrário, houve o dolo de obter a vantagem indevida
em razão do cargo de funcionário público. Realce-se que o acusado tinha total
consciência de sua conduta e pretendia obter para si e para outrem os valores
desviados. O comportamento do apelante expressa a conduta pela qual o agente,
em vez  de direcionar  o  bem ao fim previamente  determinado,  promove o seu
desencaminhamento, a sua distração, dando-lhe destinação diversa, visando ao
seu  próprio  interesse  ou  ao  de  terceira  pessoa.  Tal  entendimento  encontra
expressão no Superior Tribunal de Justiça:  “Recurso Especial. Penal. Peculato-
desvio. Tipicidade da conduta. Agravantes. Art. 62, I e II, do CP. Caracterização.
Exclusão.  Reexame  de  matéria  fático  probatória.  Continuidade  delitiva.
Exasperação em razão do número de delitos. Ilegalidade. Inexistência. Vereador.
Causa de aumento.  Art.  327,  § 2º,  do CP.  Inaplicabilidade.  Analogia  in  malam
partem.  Inadmissibilidade.  Divergência  jurisprudencial.  Paradigma  não
colacionado.  1.  A  conduta  praticada  pela  recorrente  amolda-se  ao  crime  de
peculato-desvio, tipificado na última parte do art. 312 do Código Penal. 2. Situação
concreta  em que parte  dos vencimentos de funcionários investidos em cargos
comissionados no gabinete da vereadora, alguns que nem sequer trabalhavam de
fato,  eram para  ela  repassados  e  posteriormente  utilizados  no  pagamento  de
outras pessoas que também prestavam serviços em sua assessoria, porém sem
estarem  investidas  em  cargos  públicos.  (...)”  (REsp  1244377/PR,  Rel.  Min.
Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  julgado  em 03/04/2014,  dje  15/04/2014).
Agravo  Regimental  no  Recurso  Especial.  Crime  de  peculato-desvio.  Art.  312,
caput, in fine, do Código Penal. Ausência de violação o princípio da colegialidade.
Pleito  de  desclassificação  para  o  delito  de  estelionato.  Impropriedade.  Agravo
desprovido.  (...)  2.  O Agravante,  ao desviar  de dinheiro  pertencente a  outrem,
valendo-se da condição de funcionário público, praticou a conduta descrita no art.
312, in fine, do Código Penal, não havendo que se falar em reclassificação para o
delito de estelionato. 3. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios
fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1113688/RS, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 04/09/2013). Assim,
tem-se que, no peculato, o funcionário público desvia valores em proveito próprio
ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona o cargo; no estelionato a
fraude  é  usada  como  meio  de  obter  o  consentimento  da  vítima  que,  iludida,
entrega voluntariamente o bem ao agente. Ademais, o estelionato é crime comum,
ou seja, prescinde de sujeito ativo qualificado ou especial. Já o peculato é delito
próprio, praticado por funcionário público, devendo, portanto, ser aplicada a figura
específica,  que  exige  maior  reprovação.  A ser  assim,  impossível  a  pretensa
desclassificação para o delito tipificado no art. 171 do CP. (TJ-PR - APL: 12886885
PR  1288688-5  (Acórdão),  Relator:  José  Mauricio  Pinto  de  Almeida,  Data  de
Julgamento:  01/10/2015,  2ª  Câmara  Criminal,  Data  de  Publicação:  DJ:  1675
23/10/2015).
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(iii) A figura do peculato de uso frente ao caso concreto e a tese

da  atipicidade  no  uso  de  servidores  públicos  para  fins

particulares

Finalmente,  há  de  recordar-se  existir  quem  considere  que,  fatos

como os ocorridos, seriam atípicos, pois o uso de servidor público para fins privados seria

um mero  peculato de uso,  isto é,  uma figura que consideram não prevista no Código

Penal brasileiro e adstrita as pessoas dos Prefeitos Municipais, nos termos do artigo 1ª,

inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67.

Ocorre que esta tese só surge quando o objeto material do delito

descrito na exordial acusatória tem por foco o serviço público e não os valores pagos a

título de remuneração ao servidor. Este o entendimento do Min. Celso de Mello, em seu

voto vencido de rejeição da denúncia oferecida no caso sob análise:

[…] não obstante todas as doutas ponderações feitas pelos eminentes Senhores
Ministros, tenho para mim, na linha de convincente magistério doutrinário (CELSO
DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR e FÁBIO
M. DE ALMEIDA DELMANTO, ‘Código Penal Comentado’, p. 778 e 782, 7ª ed.,
2007,  Renovar;  DAMÁSIO  E.  DE  JESUS,  ‘Direito  Penal:  Parte  Especial’,  vol.
4/107,  item  n.  4,  1988,  Saraiva;  JULIO  FABBRINI  MIRABETE  e  RENATO  N.
FABBRINI, ‘Código Penal Interpretado’, p. 2365, item n. 312.2, 6ª ed., 2007, Atlas;
MAGALHÃES NORONHA, ‘Direito Penal’, vol. 4/220, item n. 1.288, 24ª ed., 2003,
Saraiva;  CEZAR  ROBERTO  BITENCOURT,  ‘Tratado  de  Direito  Penal:  Parte
Especial‘,  vol.  5/13, item n. 5.1, 2007, Saraiva; HELENO CLAUDIO FRAGOSO,
‘Lições  de Direito  Penal:  Parte  Especial‘,  vol.  II/413,  itemn.1056,  6ª  ed.,  1988,
Forense, v.g.), que o delito de peculato não se configura na hipótese - ocorrente na
espécie  -  em  que  se  dá  desvio  de  mão-de-obra  pública,  tal  como  tem  sido
afirmado  pela  jurisprudência  dos  Tribunais  (RT  391/102  –  RT  506/326  –  RT
693/329 - RT 749/669- 670, v.g.).

No ano de 2014 o Supremo Tribunal Federal voltou a enfrentar o

tema. No julgamento do IP nº 3776/TO, a Corte Suprema rejeitou denúncia que imputou a

parlamentar a prática do crime de peculato-furto (artigo 312, §1º), com a seguinte ementa:

DENÚNCIA.  PECULATO.  ART.  312  DO  CÓDIGO  PENAL.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DAS  PROVAS  COLHIDAS  EM  INQUÉRITO  CIVIL.  PRELIMINAR
REJEITADA.  CONDUTA ATÍPICA.  REJEIÇÃO  DA DENÚNCIA.  1.  O  Ministério
Público pode oferecer denúncia com base em elementos colhidos no âmbito de
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inquéritos civis instaurados para apurar ilícitos administrativos no bojo dos quais
haja  elementos aptos a embasar imputação penal.  Precedentes.  2.  O foro  por
prerrogativa de função não se estende às ações civis públicas por improbidade
administrativa nem aos inquéritos civis conduzidos por integrantes do Ministério
Público (art. 129, III, da CF), ainda que os fatos apurados possam ter repercussão
penal. Preliminar rejeitada. 3. A utilização dos serviços custeados pelo erário por
funcionário público no seu interesse particular não é conduta típica de peculato
(art. 312, do Código Penal), em razão do princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX,
da Constituição da República). Tipo que exige apropriação ou desvio de dinheiro,
valor ou outro bem móvel, o que na hipótese não ocorre. 4. Diferença entre usar
funcionário  público  em atividade  privada  e  usar  a  Administração  Pública  para
pagar salário de empregado particular, o que configura peculato. Caso concreto
que se amolda à primeira hipótese, conduta reprovável, porém atípica. 5. Denúncia
rejeitada”.

Bem se vê que, naquela ocasião, o STF considerou o fato atípico

porque o objeto material do delito imputado consistia justamente no plexo de serviços do

funcionário público, o qual teria sido utilizado para fins particulares. 

Além da evidente problemática surgida com  a imputação referente

ao objeto material do delito, uma análise mais acurada do voto da Relatora Min. Rosa

Weber,  neste  caso,  revela que a dubiedade da prova produzida  pela  investigação foi

crucial para o encaminhamento do voto pela atipicidade dos fatos:

Voltando  os  olhos  ao  caso  concreto,  verifico  que  na  denúncia  se  imputou  ao
acusado o crime do art.  312, § 1º, do Código Penal,  o qual dispõe: ‘Art.  312 -
Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. § 1º -
Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio,  valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de
funcionário.’ A primeira questão a ser analisada é se os fatos narrados, em tese, se
amoldam ao tipo acima descrito. Ocorre que fatos como os que foram relatados
na denúncia podem ser vistos sob duas óticas. A primeira, como uso de mão
de obra pública em desvio para atender interesses particulares. A segunda,
como uso de dinheiro público para pagamento de empregado particular. No
primeiro  caso,  tem-se  figura  ilícita,  reprovável  e  gravemente  sancionada,
entretanto,  no  âmbito  extrapenal,  mais  especificamente  configuradora  de
improbidade administrativa, tal qual prescrito pelo art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992,
verbis:  ‘Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo  de vantagem patrimonial indevida em
razão  do  exercício  de  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou  atividade  nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: (…) IV - utilizar, em
obra  ou  serviço  particular,  veículos,  máquinas,  equipamentos  ou  material  de
qualquer natureza,  de propriedade ou à disposição  de qualquer  das entidades
mencionadas no art.  1° desta lei,  bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados  ou  terceiros  contratados  por  essas  entidades;’A  utilização  dos
serviços de um funcionário público por outro funcionário público no seu interesse
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particular não é conduta típica na órbita penal, por esbarrar na descrição do art.
312  do  Código  Penal.  Referido  tipo  descreve  como  criminosa  a  conduta
consistente  em apropriar-se ou desviar  em proveito  próprio  ou alheio  dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. A utilização, em proveito
próprio ou alheio, dos serviços executados por quem é remunerado pelos cofres
públicos não se configura em desvio ou apropriação de bem móvel. Não se pode,
sob pena de malferir o princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da Constituição da
República) ampliar o tipo penal para situações que estritamente não se amoldem a
ele. Por essa razão, a esse respeito, a doutrina é amplamente majoritária. Cito, a
título de exemplo, as seguintes passagens:  ‘Bem móvel aqui significa coisa que
possa ser apreendida e transportada, como no furto. Assim, imóveis por acessão,
tais como partes da casa ou plantas, uma vez mobilizadas, são passíveis do crime
em questão. Estão excluídos, por evidente, os bens imóveis, bem como a mão de
obra ou o serviço público, cuja utilizaçãopara fins privados é atípica à luz do CP,
embora não o seja para prefeitos (DL 201/67, art. 1º)’ (BALTAZAR JÚNIOR, José
Paulo. Crimes federais. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 146) […]
‘Não se equipara a  coisa móvel,  por outro lado, a  prestação de serviço  de um
funcionário a outro; fruir o funcionário do serviço de outro não constitui esse crime.’
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. v. 5. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 13).  Situação diversa ocorre quando o dinheiro público é desviado
para o pagamento de empregado que, apenas formalmente, está vinculado à
Administração  Pública,  mas  que,  na  verdade,  desempenha  e  executa
serviços para outro servidor público no interesse particular deste último. O
objeto  material  do peculato,  nessas situações,  é  o valor  desviado para o
pagamento  do  salário.  Nessas  hipóteses,  tem-se  um  pseudo  funcionário
público, que na verdade é um empregado privado de um outro funcionário, o
qual está formalmente na condição de funcionário apenas como meio para o
desvio do dinheiro público utilizado no pagamento de seus salários. (gn)

Há que se efetuar, assim, uma clara distinção da jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal. Considera-se atípica tão somente a conduta de uso eventual

de  funcionário  público  para  prestação  de  serviços  particulares89.  Colada  a  questão

probatória está o posicionamento da Corte Suprema de que em casos assim o objeto

material do delito de peculato seria o serviço público, afastando a adequação típica nas

figuras do artigo 312, caput e § 1º, do Código Penal.

Por outro lado, quando a prova demonstrar que o que se tinha de

fato  era  um  pseudo-funcionário  público,  ou  seja,  uma  pessoa  que  efetivamente  não

89 Este foi o entendimento, por exemplo, que acabou por prevalecer no julgado relacionado ao caso do
Deputado Federal  referido.  Naquela  ocasião,  após baixa dos autos ao juízo da 10ª  Vara Federal  para
julgamento  em  razão  do  fim  do  mandato  parlamentar,  a  apelação  interposta  em  face  da  sentença
condenatória retornaria ao Supremo, tendo em vista a diplomação de Celso Russomano como Deputado
Federal em 2014. A apelação então foi julgada nos autos da Ação Penal 504, sendo que em 09.08.2016, a
Segunda Turma, por maioria e em voto condutor do Min. Dias Toffoli, entendeu que, tomando em conta as
peculiaridades probatórias do caso, a conduta imputada seria atípica, in verbis: “[...] as atividades de Sandra
de Jesus não se circunscreveram ao interesse exclusivamente particular do apelante nem se restringiram
àquelas típicas de secretário parlamentar. Nesse contexto, a meu sentir, a prova colhida sob o crivo do
contraditório  autoriza  a  conclusão  de  que  a  conduta  do  apelante  é  penalmente  atípica,  uma  vez  que
consistiu no uso de funcionário público que, de fato, exercia as atribuições inerentes ao seu cargo para
prestar outros serviços de natureza privada.”
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prestava serviços públicos – o chamado “funcionário fantasma”, o objeto material do delito

será  a  remuneração  paga  pela  Administração  Pública  a  este  empregado  particular,

circunstância que à evidência  deverá estar clara e objetivamente descrita na denúncia.

Neste caso pode perfeitamente estar caracterizada uma das figuras dolosas do crime de

peculato, levando em consideração todas as peculiaridades até aqui discutidas.

B Casos em que o servidor nomeante permanece com os cartões bancários dos

servidores nomeados e saca os vencimentos destes que desconhecem ou anuem

com a prática

Há uma segunda importante  variante dos casos de “funcionários-

fantasmas”  em  que  o  servidor  nomeante  retém  os  cartões  bancários  dos  servidores

nomeados, sacando seus vencimentos valendo-se, por vezes, das próprias senhas das

contas.

Foi o que ocorreu no caso de um vereador da cidade de Curitiba/PR,

conforme pode se inferir  a  partir  de acórdão do E.  Tribunal  de Justiça do Estado do

Paraná, relatado nos seguintes termos:

Acordam os integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por
unanimidade  de  votos,  em  conhecer  e,  no  mérito,  dar  parcial  provimento  ao
recurso.  Ementa:  Apelação  Criminal  –  Condenação  pela  prática  do  crime  de
peculato (artigo 312 do CP) - Autoria e materialidade inquestionáveis – Alegação
de insuficiência de provas que não se sustenta – Prova dos autos que não deixa
margem  a  dúvidas  de  que  o  réu,  na  condição  de  vereador,  nomeou  duas
"funcionárias  fantasmas",  pelas  quais  recebia  e  se  apropriava  dos  salários,  de
posse  dos  cartões  magnéticos  e  senhas  –  Depoimentos  testemunhais  que
confirmam a prática delitiva  pelo  réu –  Alegação de que os fatos narrados na
denúncia já foram objeto de outro processo acolhida parcialmente, permanecendo
este  processo  somente  com  relação  às  pessoas  de  Rosenilda  e  Joelma  –
Pretensão de aplicação da continuidade delitiva com relação aos delitos julgados
no outro  processo  –  Descabimento  –  Fatos  anteriores,  que  não  tem qualquer
ligação  com  o  delito  destes  autos  –  Alteração  da  dosimetria  da  pena  -
"Circunstâncias  do  crime"  e  "consequências"  incorretamente  valoradas
negativamente  –  Redução,  também,  do  percentual  aplicado  pela  continuidade
delitiva – Pena total reduzida para 03 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão e 18
dias-multa,  em  regime  aberto.  Recurso  parcialmente  provido  (TJPR  –  2ª  C.
Criminal – AC - 1153428-8 - Curitiba - Rel.:  Roberto de Vicente - Unânime - J.
12.03.2015).

78



7979

A denúncia, no caso, imputara a prática do delito de peculato-desvio;

em  um  trecho  do  voto  vencedor  é  citada  doutrina  a  respeito  do  peculato-furto  e

jurisprudência sobre eventual prática de concussão. À guisa de conclusão concluiu-se que

restou demonstrado que o apelante incorreu na prática do delito previsto no artigo 312, do

Código  Penal,  uma  vez  que  se  apropriou  de  dinheiro  público  para  proveito  próprio,

consistente nos salários dos “funcionários fantasma”, que eram nomeados  para cargos

em comissão, em razão do cargo de vereador que exercia.

Muito embora o teor do julgado não seja de todo claro, os fatos do

caso aparentam tipicidade à figura do peculato-apropriação do artigo 312,  caput, do CP.

Tal conclusão decorre novamente na adoção da tese de que, até onde se vê, o vereador

já possuía a posse lícita do bem móvel.

Como  visto,  a  posse  no  caso  se  dá  no  momento  em  que  a

Administração  Pública  disponibiliza  a  remuneração  para  que  sejam  efetuados  os

pagamentos dos servidores do Gabinete do Vereador, mantendo coerência com o caso

antecedente do Deputado Federal.

Aqui, porém, o modus operandi não importa em desvio premeditado

dos recursos, mas em inversão desta posse lícita no momento em que a remuneração é

sacada. Este ato de sacar os vencimentos do servidor é que exterioriza a inversão do

elemento subjetivo típico da apropriação, evidenciando o animus rem sibi habendi. 

Afinal, é de se supor que num dado mês o vereador pode deixar de

realizar  a  prática,  não  sacando  o  dinheiro  e,  assim,  deixando  de  se  apropriar  do

vencimento do servidor. Diferentemente, no primeiro caso (do Deputado Federal), se está

diante de desvio que repete-se mês a mês sem que o parlamentar pratique qualquer ato,

pois o desvio ocorre pela via do ato de nomeação de um pseudo-funcionário público.

Interessante  notar  que,  no  caso ora  tratado,  o  servidor  nomeado

pode até mesmo prestar algum serviço inerente ao cargo para o qual fora nomeado sem

que com isso esteja afetada a tipicidade da conduta do artigo 312, caput, do CP, bastando

que o servidor nomeante efetue o saque dos vencimentos ao final do mês e deles se

apropriando.
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Assim como no caso anterior, de toda forma, o bem móvel também

será a remuneração do servidor e não o serviço público. O que as torna diversas para fins

de tipificação da conduta  é,  tão  somente,  o  modus operandi,  pois  o  fato  do  servidor

nomeante  sacar  a  remuneração  do  servidor  nomeado  afasta  qualquer  argumento

contrário de que o objeto material seria o serviço público prestado, tornando, portanto,

irrelevante a sua eventual prestação para este grupo de casos.

Novamente, aqui, o servidor nomeado pode figurar como coautor ou

partícipe  da  conduta  de  apropriação,  uma  vez  que  apesar  de  destinados  ao  seu

pagamento,  os  vencimentos  constituem  bem  público,  devendo  ser  observados  os

aspectos objetivos e subjetivos das diferentes espécies de concurso de agentes no caso

concreto.

C Casos em que o servidor nomeante exige do servidor nomeado a entrega de

parte do salário condicionando a nomeação à anuência deste último

Por fim, não é de todo excepcional, um grupo de casos em que o

servidor responsável  pela nomeação  exige  do servidor nomeado a entrega mensal  de

parte  da  remuneração,  constrangendo-o  a  aceitar  a  proposta  com a  ameaça  da  não

nomeação no caso de não aceite.

Foi  o  que  ocorreu  no  ano  de  2015  em  Canoas/RS.  No  caso,  o

Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou um vereador daquele Município por ter

supostamente exigido de duas servidoras comissionadas o pagamento de parte de seus

salários.

Conforme noticiado à época: 

Em um dos casos, a funcionária deveria repassar o valor de cada salário que
excedesse R$ 1 mil por mês, bem como deveria entregar o valor que excedesse
os  R$  500  do  13  salário.  Em outro  caso,  foi  exigido  R$  1,8  mil  mensais.  A
Assessora  denunciada  aceitou  contrair  empréstimo  consignado  em  folha  de
pagamento no valor de R$ 20,8 mil, sendo que foram repassados R$ 18,1 mil para
a conta da companheira de Ronchetti. Os valores eram pagos como condição para
a permanência no cargo.90

90 Disponível em <http://mprs.mp.br/noticias/id38005.htm.>. Acesso em 20. jan. 2017.

80



8181

Nestes casos, surge mais uma vez como  irrelevante o fato de se

tratar de um servidor fantasma ou não, havendo a prática do crime de concussão (artigo

316, CP) no momento em que o servidor nomeante exige, em razão do cargo, a indevida

vantagem consistente na entrega de parte do salário pelo servidor nomeado.

Interessante  notar  que,  por  se  tratar  a  concussão  de  um  crime

formal, restará ela caracterizada ainda que a entrega da vantagem indevida não ocorra,

bem como na hipótese do servidor  sequer  ceder  ao  constrangimento  imposto  em eu

desfavor,  negando  a  proposta  de  nomeação  para  o  cargo  público  acompanhada  da

exigência criminosa.

III CONCLUSÕES

A análise global do conjunto de casos trazidos e do material teórico e

jurisprudencial  aqui  aglutinado,  possibilita  que  algumas  considerações  de  caráter

conclusivo sejam extraídas:

1. A posse lícita  anterior do bem móvel é a característica marcante

que distingue as figuras do peculato-desvio e peculato-apropriação (artigo 312, caput, CP)

da figura do peculato-furto (artigo 312, §1º do CP);

2. A posse que é passível de tipificar os crimes de peculato-desvio e

peculato-apropriação  pode ser compreendida  no sentido coloquial, admitindo-se o mero

poder de disposição sobre o bem móvel, sem que exista detenção física do bem móvel;

3. Os  casos  de  funcionários  fantasmas  propriamente  ditos  são

aqueles em que a prova indica que o servidor  nomeado  não exerce nenhum tipo de

serviço afeto ao cargo público, caracterizando, respeitadas posições diversas, o peculato-

desvio. São casos que terão por objeto material do delito (bem móvel) a  remuneração

desviada pelo servidor nomeante;

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser atípica

a conduta do servidor nomeante quando a prova indica que o servidor nomeado prestava

eventualmente  atividades  próprias  do  cargo  público,  havendo  desvio  eventual  para  a
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prestação de serviços particulares,  ou de outras atividades; nestes casos,  o  Supremo

entende que o objeto material  do delito  (bem móvel)  seria  o  serviço público  e não a

remuneração;

5. Diante  destas  peculiaridades,  além dos  inevitáveis  reflexos  no

âmbito  da  investigação  destes  fatos,  figura  como  essencial  que  as  denúncias  deles

decorrentes  tenham  especial  atenção  para  a  descrição,  clara  e  objetiva,  tanto  i) do

elemento normativo do tipo referente à posse lícita antecedente do bem móvel, quanto ii)

do bem móvel objeto da infração penal finalmente imputada;

6. Há casos que se assemelham aos de funcionários fantasmas nos

quais, em tese, é possível que haja a tipificação da conduta como peculato-apropriação.

No entanto, geralmente, são casos em que o próprio  modus operandi evidencia que o

objeto material (bem móvel) do crime era a remuneração do servidor e não o serviço, o

que, em certa medida, tornará irrelevante - para fins de tipificação da conduta do servidor

nomeante  e  da  consumação  do  delito  -  se  o  servidor  nomeado  prestava  ou  não  os

serviços atinentes ao cargo para o qual fora nomeado.

7. Por  outro  lado,  nestes  casos,  a  conduta  do servidor  nomeado

(v.g.,  prestar  ou  não  os  serviços  inerentes  ao  seu  cargo)  poderá  ser  relevante,

penalmente, para efeitos de avaliação de eventual concurso de pessoas, em coautoria ou

participação,  com  o  servidor  nomeante,  além  de  eventuais  reflexos  em  sede  de

improbidade administrativa;

8. Por fim, há casos em que o servidor nomeante exige a entrega de

parte da remuneração da pessoa, condicionando o aceite a eventual nomeação para o

cargo.  São  casos  em  que,  salvo  melhor  juízo,  incorrerá  o  servidor  que  exige  a

contrapartida na prática de concussão (CP, art. 316), delito que independe de anuência da

pessoa à proposta, ou da entrega de parte da remuneração ao servidor nomeante, dada

sua  natureza  formal,  consumando-se  no  momento  em  que  ocorre  a  exigência  da

vantagem indevida.

Sempre  é  válido  ressaltar  que,  devidamente  respeitada  a

independência  funcional  de  cada  Colega,  a  pretensão  deste  Centro  de  Apoio  com o

presente Estudo não foi outra senão aquela de empoderar os Órgãos de Execução com

subsídios que permitam adotar uma posição ministerial balizada em fundamentos atentos
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ao quanto vem prevalecendo no âmbito interpretativo do ordenamento penal pátrio em

relação ao tema proposto. 
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ESTUDO 6

Crime de desacato e sua constitucionalidade 
Ano de publicação, 201691

I RELATÓRIO

Trata-se de procedimento administrativo instaurado neste Centro de

Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais a partir de

e-mail da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná reencaminhando

o Ofício nº 034/2016, originário da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa

– Paraná, subscrito pela Promotora de Justiça Susane Maria Carvalho do Prado. 

Em  suma,  a  nominada  agente  do  Ministério  Público  solicitou  da

CGMP/PR posicionamento acerca da constitucionalidade do tipo legal de crime disposto

no artigo 331 do Código Penal (desacato).

De acordo com o expediente encaminhado, o Tribunal de Justiça do

Estado do Rio Grande do Sul proferiu julgados em que foi sustentada a tese de que o

crime de desacato é incompatível com o art. 5º, IV, da Constituição Federal. Em suma, o

direito constitucional à liberdade de expressão estaria sendo aviltado pela norma penal

infraconstitucional do artigo 331 do Código Penal. 

Há, ainda, o argumento de que o artigo 331 do Código Penal tornou-

se inaplicável após a incorporação do Pacto de  San Jose da Costa Rica (Convenção

Americana de Direitos Humanos de 1969) pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto,  recebida  a  solicitação  de  posicionamento  pela

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná foi instado este Centro de

Apoio Operacional  a se pronunciar acerca da constitucionalidade do tipo penal  citado,

recebendo-o para manifestação em 22 de junho de 2016.

91 Estudo elaborado em 2016 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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II FUNDAMENTAÇÃO

a) Sumário dos argumentos em favor da invalidade do artigo 331 do Código Penal

Como visto, são dois os argumentos centrais usados para sustentar

a invalidade da legislação infraconstitucional (artigo 331 do Código Penal), o primeiro de

ordem constitucional e o segundo de ordem convencional.

Em relação ao primeiro ponto, sustenta-se que o crime de desacato

não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Isto porque, haveria, em

tese, conflito entre a lei ordinária (artigo 331, do Código Penal) e a garantia fundamental

de  liberdade  de  expressão,  do  artigo  5º,  inciso  IV,  da  Constituição  Federal.  Sob  a

premissa  de  que  a  própria  Constituição  não  excepciona  expressamente  este  direito

individual, seria impossível à legislação ordinária fazê-lo.

Aqui,  a  Promotora  de  Justiça  consultante  fez  referência  à

representação pela propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

(ADPF)92 pela  Procuradora  Federal  dos Direitos Humanos,  Deborah Duprat.  Na peça,

além de destacar a centralidade da liberdade de expressão como princípio em Estados

democráticos, sustentou-se que O crime de desacato está na contramão desse ideário,

pois é fundamental em um regime democrático que os indivíduos possam escrutinar e

criticar as ações e atitudes dos funcionários públicos no que diz respeito ao exercício das

suas funções. 

No  que  tange  ao  segundo  ponto,  a  discussão  gira  em  torno  da

incompatibilidade do crime de desacato com o artigo 13 da  Convenção Americana de

Direitos  Humanos,  bem  como  com  o  item  11  da  Declaração  de  Princípios  Sobre  a

Liberdade de Expressão.

Assim,  quer  por  se  considerar  o  caráter  supralegal  da  normativa

internacional  –  conforme  entendimento  do  E.  Supremo  Tribunal  Federal  no  Rext  nº

92 Disponível  em:  <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/direitos-
humanos/internacionais/atuacao-do-mpf/representacao-proposicao-adpf-crime-desacato>.  Acesso  em:  14.
jul. 2016.

85



8686

349.703 – quer pela impossibilidade de um país invocar disposições do direito interno

para descumprir  normas previstas em tratados, a existência do tipo legal  do crime de

desacato  estaria  em  dissonância  também  com  os  referidos  diplomas  legais

internacionais.93

 Em suma, são estes os dois fundamentos centrais utilizados não

apenas  nas  decisões  judiciais  citadas  pela  Promotora  de  Justiça  consultante,  mas,

também, de modo geral, por aqueles que argumentam ser inválido o artigo 331 do Código

Penal.94

Não  obstante,  algumas  outras  considerações  acerca  destes

argumentos merecem destacada atenção e levam à conclusão de diversa, ou seja, de que

a existência do tipo legal do crime de desacato na legislação ordinária (penal) brasileira

não conflita com a Constituição Federal de 1988, tampouco com Tratados internacionais

dos quais o país é signatário.

b) O crime de desacato frente à Constituição Federal de 1988

i) O Direito Penal e sua missão de proteção dos bens jurídicos.

A análise  da constitucionalidade  do crime de  desacato  não  pode

prescindir  de uma discussão acerca da existência e identificação de um bem jurídico

eventualmente protegido pela norma penal, já que

[…]  a  missão  do  Direito  Penal  consiste  na  proteção  de  bens  jurídicos
fundamentais ao indivíduo e à comunidade. Incumbe-lhe, através de um conjunto
de normas (incriminadoras, sancionatórias e de outra natureza), definir e punir as
condutas ofensivas à vida, à liberdade, à segurança, ao patrimônio e outros bens
declarados e protegidos pela Constituição e pelas leis.95

93 Convenção de Viena – Art. 27 – Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para
justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.
94 Dentre outras, vide os argumentos das seguintes fontes: autos nº 0067370-64.2012.8.24.0023, TJSC;
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2015.008.013042-
4&acessoIP=internet&tipoUsuario;  Recurso  Crime  nº  71005984794,  Turma  Recursal  Criminal,  Turmas
Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 04/07/2016.
95DOTTI, René Ariel.  Curso de direito penal: parte geral.  5. ed. rev.,  atual.  e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013. p. 77.

86



8787

Neste viés e superando propostas de que caberia ao “Direito Penal

um papel central na garantia de um mínimo ético”96,  a proteção de bens jurídicos serve

como filtro da norma penal, a qual, para cumprir seus propósitos de validez e legitimidade,

deve necessariamente refletir a sua proteção.97 

E aqui  surge  uma primeira  dificuldade,  a  qual  consiste  na  árdua

tarefa de identificar um ponto de referência conceitual dos bens jurídicos. Figueiredo Dias

sugere  que  cabe  a  Constituição  estabelecer  este  padrão  de  referência  de  valores,

evitando, assim, a indevida inversão de configuração do bem jurídico a partir da norma

jurídico-penal e não da norma constitucional.98  

No entanto, a busca por um conceito jurídico-constitucional de bem

jurídico pode levar a sua identificação com Direitos fundamentais individuais, cujo papel

consiste  eminentemente  na  limitação  da  intervenção  do  Estado  frente  aos  cidadãos.

Ocorre que este espelhamento é reducionista, já que os bens jurídicos possuem “função

muito mais ampla e complexa, pois implicam relações sociais concretas dos indivíduos a

respeito de todos os possíveis sujeitos ou objetos que podem entrar nesta relação”99, não

se limitando, portanto, à figura do Estado.

Daí a Constituição surge como uma espécie de filtro negativo, com

dupla função:  um bem jurídico que não figure na Constituição potencialmente não se

encontra no “rol dos bens jurídicos essenciais ao desenvolvimento pessoal do indivíduo

na sociedade e, como tal,  estaria fora do âmbito de proteção de um Direito Penal de

mínima intervenção”100; além disso, a mera inclusão do bem jurídico neste rol não importa

necessariamente na imprescindibilidade de sua proteção penal.

Surgem,  portanto,  duas  premissas  fundamentais  a  serem

enfrentadas  em  relação  ao  crime  de  desacato:  i)  há  um  bem  jurídico  constitucional

protegido pela norma do tipo legal de crime do artigo 331, do Código Penal brasileiro? ii)

caso positivo,  este  bem jurídico  demanda a  intervenção do Direito  Penal  para  a  sua

proteção? Somente após a investigação para ambos os questionamentos é que se poderá

efetivamente enfrentar de modo adequado a seguinte etapa, com enfoque numa suposta

96 BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal. Fundamentos para um
Sistema Penal Democrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p.56.
97 BUSATO, loc. cit.
98 BUSATO, op. cit. p.50.
99 BUSATO, loc. cit.
100 BUSATO, loc. cit.
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violação ao direito fundamental do artigo 5º, inciso IV, da Carta Magna.

ii) A tutela penal dos bens jurídicos protegidos pena norma do artigo 331 do Código Penal.

O crime de desacato  está  localizado no Título  XI,  Capítulo  II,  do

Código  Penal  brasileiro,  intitulado  Dos  crimes  praticados  por  particular  contra  a

administração em geral. In verbis:

CAPÍTULO II

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
EM GERAL

Desacato

Art. 331-Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Em  relação  ao  bem  jurídico  supostamente  protegido  pela  norma

penal, a doutrina divide-se entre aqueles que defendem tratar-se de crime pluriofensivo, a

tutelar  não  só  a  respeitabilidade  da  Administração  Pública,  como  também  a  honra

individual do agente atingido, e, daqueles autores que sustentam que somente o prestígio

da Administração Pública é que está protegido pela norma.

Entre os primeiros, destaque-se a opinião de BITENCOURT, para

quem  o  desacato  “é  considerado  crime  pluriofensivo,  atingindo  tanto  a  honra  do

funcionário, como o prestígio da Administração Pública.”101

Na  mesma  linha  de  argumentação,  PIERANGELI  defende  que

“Trata-se de delito pluriofensivo, pois, enquanto atinge a Administração Pública, ofende

também a honra do funcionário como pessoa.”102

Para os adeptos desta linha, o bem jurídico constitucional honra está

expressamente  protegido  como  direito  individual  inviolável  no  artigo  5º,  inciso  X,  da

Constituição Federal.103 

101 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1447.
102 PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. Vol. 2. Parte especial. 2. ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 890.
103 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
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Já no segundo grupo tem-se a posição de BUSATO, expondo que:

Aquele que comete o desacato ataca não a honra individual ou subjetiva, mas
ofende  a  manifestação  coletiva  de  organização  social,  enxovalhando
concomitantemente a todos os que se veem representados pela figura do
funcionário[…]

O bem jurídico afligido pela conduta é a dignidade, o prestígio, o decoro da função
pública  exercida  pelo  funcionário.  Ele  é  a  personificação  da  coletividade  na
prestação do serviço público, representando a todos[…]

Desse  modo,  não  há  falar  de  outro  bem  jurídico  que  não  o  prestígio  da
Administração  Pública  com  referência  à  prestação  do  serviço  público,
personificada no agente público ofendido.104

Aos seguidores desta corrente, o prestígio da administração pública

referente à prestação do serviço público é expressado como valor necessário ao concreto

desenvolvimento da cidadania dos brasileiros em inúmeros dispositivos da Constituição

Federal de 1988. 

Tome-se  como  exemplo  os  princípios  constitucionais  da

Administração Pública, inscritos no artigo 37,  caput,  da Carta Magna e a relação das

sanções aos autores de atos de improbidade administrativa, do §4º do mesmo artigo.

Tratam-se de normas que,  embora de destacada importância,  formam e integram um

conjunto maior, formador de verdadeiro sistema jurídico que visa proteger e garantir aos

cidadãos brasileiros a chamada probidade administrativa, impondo ao Estado o dever de

criar condições objetivas de cumprimento de preceitos constitucionais como os citados.

Cuida-se de uma prestação estatal a que faz jus toda a coletividade,

de acordo com abalizado entendimento doutrinário:

se realiza por meio de agentes ou representantes do Estado, que são funcionários
públicos. O cumprimento desse dever é a realização de um interesse coletivo de
todos e, portanto, deve ser respeitado como tal. O desacato ao agente público no

e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação. 
104 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte especial 2, v.3. São Paulo: Atlas, 2016. p. 610-611. Assim
também para CARNEIRO Jr.,  Amílcar Araújo;  et al.  Código penal comentado e sua interpretação pelos
tribunais. 2.ed.  Campo  Grande:  Contemplar,  2015.  p.  1274;  DELMANTO,  Celso;  et  al.  Código  penal
comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016; QUEIROZ, Paulo (coord.).  Direito penal:
parte especial. 2. ed. ampl. e atual. Editora Jus Podivm, 2015. p. 1338.
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exercício de sua função ou em razão dela equivale ao escárnio às necessidades
da própria coletividade. O tipo de ação do art. 331 representa a dimensão coletiva
do que pode ser o crime contra a honra individual. Aquele que comete o desacato
ataca não a honra individual objetiva ou subjetiva,  mas ofende a manifestação
coletiva de organização social, enxovalhando concomitantemente a todos os que
se veem representados pela figura do funcionário.105

O bem jurídico considerado é a dignidade, o prestígio, o respeito devido à função
pública.  É  o  Estado  diretamente  interessado  em que  aquele  seja  protegido  e
tutelado,  por  ser  indispensável  à  atividade  dinâmica  da  administração  pública.
Sem isso, não poderiam os agentes desta exercer de modo eficaz suas funções,
por via das quais é atingida a finalidade superior, de caráter eminentemente social,
que a administração pública busca e procura.106 

O  bem  jurídico  tutelado  pelo  crime  de  desacato  é  a  respeitabilidade  da
Administração Pública. O propósito da tipificação da resistência é proporcionar o
normal funcionamento da função administrativa estatal, reforçando o prestígio e
autoridade de seus funcionários. Porém, a tutela, em primeiro lugar, não é dirigida
para o funcionário ou autoridade em si, senão para a função pública que exerce
em nome do Poder Público.

O funcionário é apenas um longa manus, um delegado, do Poder Público. Assim,
o  desacato,  mais  do  que  ação  contrária  ao  funcionário  público,  é  contrário  à
própria  Administração Pública,  que expressa sua vontade  através da atividade
funcional  de  seus  órgãos  e  agentes.  Tal  comportamento,  se  não  repudiado,
promove o desprestígio e a desarticulação do poder estatal e, consequentemente,
da ordem jurídica 107.

Rogério  GRECO  destaca  o  vetor  individual  na  observação  dos

princípios que regem a Administração Pública: 

A Administração Pública, conforme preconiza o caput do art. 37 da Constituição
Federal, deve obedecer a princípios que servirão de garantia não só a ela, mas a
todos os cidadãos,  a  exemplo,  dentre  outros,  dos  princípios  da  legalidade,  da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, e da eficiência.108

Portanto,  perfeitamente identificáveis bens jurídicos constitucionais

protegidos pelo tipo penal do desacato, seja qual for a corrente doutrinária a qual se adira.

Num segundo momento percebe-se que a proteção deste ou destes

bens jurídicos pelo Direito Penal é racionalmente justificável, já que esta é uma decisão

de política criminal que, ao mesmo tempo que se submete ao filtro do intérprete, não

escapa de um escrutínio que considere o sistema penal brasileiro como um todo.

105 BUSATO, Direito penal: parte especial 2. p.610.
106 NORONHA, E. Magalhães de. Direito penal. Atualizada por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha. V.
4. 24. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 317.
107 QUEIROZ, Paulo (coord.). Op. cit. p. 1338.
108 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. Vol. IV. 11. ed. Niterói: Impetus, 2015. p. 394.
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Quanto à tutela da honra pelo Direito Penal basta que se foque a

atenção aos tradicionais e de induvidosa constitucionalidade delitos do Título I, Capítulo V,

do Código Penal: Crimes Contra a Honra. Na lição de BUSATO:

Remanesce  um  núcleo  da  questão  da  honra  que  é  associado  à  dignidade
humana, que faz com que se inclua a proteção à honra como elemento essencial
ainda admitido em diplomas modernos, como a Constituição da República de 1988
e o Pacto de São José da Costa Rica. Nesse sentido, refere Vives Antón que “a
dignidade da pessoa, como sujeito de direito, constitui a própria essência da honra
e determina o seu conteúdo”. Assim, “os ataques à honra são ataques imediatos à
dignidade da pessoa, em suas materializações mínimas, a autoestima e a fama.109

Do  mesmo  modo  percebe-se,  no  que  tange  à  tutela  do  regular

funcionamento da Administração Pública, que a tipificação de um crime como o desacato

não se encontra em desarmonia com outros tipos penais da legislação ordinária brasileira,

como, por exemplo,  a usurpação de função pública (artigo 328, do CP);  a resistência

(artigo 329, do CP); a desobediência (artigo 330, do CP); o tráfico de influência (artigo

332, do CP); e a própria figura da corrupção ativa (artigo 333, do CP), quando criminaliza

a mera conduta do particular  que oferece ou promete vantagem indevida ao servidor

público, sendo mero exaurimento do crime o seu efetivo pagamento.110

Refletindo sobre a crítica de BITENCOURT acerca da incriminação

do desacato, BUSATO faz um preciso e necessário resgate histórico para justificar a sua

tutela pelo Direito Penal nos dias atuais:

É bem verdade que a herança da formação de nosso serviço público, na época do
Brasil  Imperial,  fez  que  se  formasse  uma  casta  de  funcionários  públicos  que
adotam postura arrogante e superior, de modo geral. Isso se deve à associação
entre a soberba e o cargo, sem ciência de que a primeira tem origem na ocupação
dos  cargos  públicos  pelos  fidalgos  que  acompanharam a  fuga  de  D.  João  à
América. Findas as castas e o próprio Brasil Império, a herança que restou foi o
funcionário público que não assume a postura do que realmente é: funcionário do
público.  É importante a todo funcionário público ter a noção exata de que seu
patrão é o público e, portanto, a quem ele rende contas de sua atividade e deve
satisfações é a coletividade. Todas as pessoas são patrões do funcionário público.
Embora essa consciência ainda não seja disseminada, a má herança histórica não

109 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte especial 1, v. 2. São Paulo, Atlas, 2014. p. 213-214.
110 A corupção ativa é um crime de perigo, que protege  a probidade administrativa.  Afeta-se o regular
funcionamento  da  Administração,  burlando  a  correta  realização  dos  atos  oficiais,  que  jamais  devem
privilegiar interesses privados. (BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte especial 2, v.3. São Paulo: Atlas,
2016. p. 625).
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pode ser justificativa suficiente para não considerar grave o ato de enxovalhar o
serviço  público.  Note-se  que,  na  premissa  que  aqui  se  toma,  a  pessoa  do
funcionário simplesmente não é levada em conta.  Apenas se considera o bem
jurídico pertencente à coletividade, que é a regular e proba prestação dos serviços
públicos. Portanto, conquanto se entenda a crítica, aqui não se lhe subscreve.111   

Há,  portanto,  coerente  argumentação  jurídica  que  sustenta  a

intervenção do Direito Penal para promover a tutela dos bens jurídicos constitucionais

protegidos  pela  norma  do  tipo  legal  do  crime  de  desacato.  Resta  investigar  se  esta

específica  intervenção  interfere  em  outros  direitos/valores  constitucionais  a  ponto  de

invalidar a priori o artigo 331, do Código Penal.

iii) O desacato e o direito individual à livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso

IV, da Constituição Federal). 

Superada a discussão supra, a celeuma passa a girar em torno da

constitucionalidade do crime de desacato propriamente dita. Argumenta-se que a previsão

manifesta do direito à liberdade de expressão na Constituição Federal impediria que a

legislação  infraconstitucional  restringisse  seu  âmbito  de  aplicação  para  além  das

expressas limitações já operadas no texto constitucional:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DESACATO  (ART.  331  DO  CP).  EXAME  DE
CONVENCIONALIDADE  E  DE  CONSTITUCIONALIDADE.  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA  MANTIDA  POR  FUNDAMENTO
DIVERSO. Adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos que
torna inafastável o exame de convencionalidade, como decorrência do dever geral
de adaptação dos ordenamentos internos ao sistema interamericano de direitos
humanos.  Consequência  de  tal  exame  é  o  reconhecimento,  com suporte  nos
artigos 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e 11 da Declaração
de Princípios sobre a Liberdade de Expressão é o reconhecimento da ausência de
validade e eficácia do art. 331 do CP, por atentatório à liberdade de expressão. A
liberdade de expressão, por consistir em garantia constitucional, somente
pode  encontrar  restrição  na  própria  Constituição  e  não  na  legislação
infraconstitucional, por não prevista na Lei Maior tal possibilidade. A não ser
que expressamente trouxesse tal previsão. Os únicos limites impostos pela
Constituição  à  liberdade  de  expressão,  além  da  vedação  ao  anonimato,
correspondem ao direito de resposta (art. 5º, V), e ao direito de indenização
por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem
das pessoas atingidas (art. 5º, X). Afora tais hipóteses, todas estabelecidas
pela própria Constituição, não se legitima qualquer restrição à liberdade de

111 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte especial 2, v.3. São Paulo: Atlas, 2016. p.611.
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expressão, de modo que o disposto no art. 331 do CP, que contempla o delito
desacato, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Assim, seja
pelo controle de convencionalidade, seja pelo de constitucionalidade, se afigura
como atípica a conduta. Atipicidade da conduta que decorre, ainda, na esteira de
precedente  da  Turma  Recursal  Criminal,  uma  vez  que  as  ofensas  não  foram
preferidas na presença e diretamente ao funcionário público, mas pelo facebook,
sem a  identificação  de  qualquer  policial  militar  RECURSO  IMPROVIDO,  POR
MAIORIA.112

Inicialmente,  é  preciso  firmar  e  fundamentar  importante  posição

contrária  a  este  entendimento,  que cuida de um argumento de fundo sobre  o  qual  a

alegação de inconstitucionalidade se alicerça. 

A liberdade de expressão,  assim como todos os outros direitos e

garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, não encontra limitações

meramente  formais,  nos termos  do que  defende a  decisão supra  destacada.  Não  se

cuida, pois, de um direito absoluto.

Sobre não ser, a liberdade de expressão, um direito absoluto, valioso

o ensino de Daniel SARMENTO:

A  liberdade  de  expressão  ocupa  uma  posição  extremamente  destacada  no
sistema constitucional brasileiro. O texto constitucional chegou a ser redundante
ao consagrá-la: art. 5º, inciso IV – liberdade de manifestação do pensamento –;
art.  5º,  inciso  X  –  liberdade  de  expressão  de  atividade  intelectual,  artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença –; art. 5º,
inciso XIV – direito à informação e garantia do sigilo da fonte jornalística –; art.
220, caput – garantia da manifestação do pensamento, da criação, da expressão e
informação,  sob  qualquer  forma  e  veículo  –;  art.  220,  §  1º  –  liberdade  de
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social –; art. 220, § 2º
– proibição de qualquer censura de natureza política, artística ou ideológica. Do
ponto  de  vista  histórico,  não  é  difícil  compreender  as  razões  que  levaram o
constituinte a tamanha insistência: tratava-se de exorcizar os fantasmas do regime
militar, que praticara aberta censura política e artística, e de assegurar as bases
para a construção de uma sociedade mais livre e democrática.

Sem  embargo,  a  liberdade  de  expressão  não  foi  concebida  na  ordem
constitucional de 1988 como um direito absoluto. O próprio texto constitucional
consagrou  direitos  fundamentais  que  lhe  impõem restrições  e  limites,  como  a
indenização por dano moral ou à imagem (art. 5º, inciso V) e a inviolabilidade da
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5º, X). E há, ademais,
outros bens e valores constitucionais com que a liberdade de expressão
pode colidir em casos concretos, como o devido processo legal, a proteção à
saúde  e  a  própria  igualdade.  Nada  no  sistema  constitucional  brasileiro

112 Recurso Crime Nº 71005578216, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio
Alves Capra, Julgado em 23/05/2016.  TJ-RS – RC: 71005578216 RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra,
Data de Julgamento: 23/05/2016, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2016 – grifo nosso.
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autoriza  a  conclusão  de  que  a  liberdade  de    expressão  deva  sempre
prevalecer nestes conflitos.113 (grifo nosso)

No Direito comparado não é diferente. Na Constituição dos Estados

Unidos da América a liberdade de expressão galgou espaço de inegável destaque no

corpo do chamado Bill of Rights, com a imperativa ordem da Primeira Emenda de que O

Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião oficial ou proíba o seu livre

exercício; ou limite a liberdade de expressão ou da imprensa; ou os direitos das pessoas

reunirem-se pacificamente e de peticionarem suas reclamações ao Governo.114

Mesmo  tendo  a  jurisprudência  da  Suprema  Corte  daquele  país

consagrado  um  dos  mais  extensivos  alcances  ao  direito  individual  à  liberdade  de

expressão, foi sendo traçado ao longo dos anos um campo onde se admitem uma série

de limitações e regulações do direito,  ante a outros valores de assento constitucional.

CHEMENRINSKY explica que:

Inevitavelmente, cabe aos Tribunais definir que espécie de liberdade de expressão
é protegida pela Primeira Emenda e qual conteúdo pode ser validamente limitado
pelo Estado. Apesar da Primeira Emenda ter sido redigida indicando se tratar de
um direito absoluto ao dizer que “O Congresso não fará nenhuma lei”, a Suprema
Corte nunca endossou o entendimento de que a Primeira Emenda proíbe qualquer
tipo de regulamentação do direito à liberdade de expressão pelo Estado. Hugo
Black pode ser mencionado como um dos únicos juízes da história da Suprema
Corte  a sustentar  a natureza  absoluta  do direito.  De fato  a Suprema Corte  já
declarou expressamente que “rejeita a visão de que a liberdade de expressão e o
direito de reunião, protegidos pela Primeira Emenda, são absolutos.115      

Tal  como  exsurge  das  lições  transcritas  em  relação  ao  Direito

estadunidense, não existem direitos individuais absolutos no Brasil, de modo que mesmo

113 SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do "Hate Speech". In: SARMENTO, Daniel.
Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
114 Em inglês: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. 
115 Em inglês: Inevitably, the courts must decide what speech is protected by the First Amendment and what
can be regulated by the government. Although the First Amendment is written in absolute language that
Congress shall make “no law”, the Supreme Court never has accepted the view that the First Amendment
prohibits all government regulation of expression. Justice Hugo Black took the absolutist view of the First
Amendment, but he is birtually alone among Supreme Court Justices. Indeed, the Court expressly declared
that it “rejected the view that freedom of speech and association, … as protected by the First and Fourteenth
Amendments,  are absolutes. (Konigsberg v.  State Bar of  Cal.,  366 U.S. At  49). CHEMERINSKY, Erwin.
Constitutional law, principles and policies. 4. ed. Wolters Kluwer.
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as garantias fundamentais devem ser compreendidas à luz de uma leitura sistemática da

Constituição.

Neste  sentido,  a  própria  Constituição  brasileira  impõe  limitações

expressas e implícitas a todos os direitos nela consagrados, a fim de que possam coexistir

no âmbito do chamado sistema constitucional.

Para Alexandre de MORAES:

Os  direitos  humanos  fundamentais,  dentre  eles  os  direitos  e  garantias
individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não
podem ser utilizados como um ‘verdadeiro escudo protetivo’ da prática de
atividades  ilícitas,  nem  tampouco  como  argumento  para  afastamento  ou
diminuição da responsabilidade civil  ou penal por atos criminosos, sob pena de
total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.

Os  direitos  e  garantias  fundamentais  consagrados  pela  Constituição  Federal,
portanto,  não são ilimitados,  uma vez que encontram seus limites nos demais
direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio ou convivência das
liberdades públicas).116

Logo,  percebe-se  que  o  equívoco  da  posição  acerca  da

inconstitucionalidade  material  do  crime  de  desacato  reside  na  contenção  do  método

empregado,  pois  este  restringe  as  limitações  ao  direito  fundamental  àquelas

expressamente  previstas  pelo  texto  da Constituição.  Consequentemente,  omite  o  que

CANOTILHO denomina limites imanentes, nos quais não há uma norma (constitucional ou

legal) de restrição, e, por isso, são justificados pela doutrina de outras duas formas:

a) A chamada cláusula  da comunidade ou dos limites  originários ou primitivos
(Kruger).

Os  limites  imanentes  justificar-se-iam  em  virtude  da  existência  de  limites
originários ou primitivos que se imporiam a todos os direitos: (i) limites construídos
por  direitos  dos  outros;  (ii)  limites  imanentes  da  ordem  social;  (iii)  limites
eticamente imanentes. Haveria, pois, uma cláusula da comunidade nos termos da
qual  os  direitos,  liberdades  e  garantias  estariam sempre  limitados,  desde  que
colocassem em perigo bens jurídicos necessários à existência da comunidade.
(…)

b) A teoria das limitações horizontais.

116 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 62-63.
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Um pouco semelhante à teoria anterior é a chamada teoria dos limites horizontais
(Isensee)  assente  numa  concepção  restritiva  de  Tatbestand.  O  exercício  de
direitos, liberdades e garantias, pressuporia logo uma reserva de amizade e de
não  prejudicialidade,  não  como  restrição  dos  direitos  mas  como  limite  dos
pressupostos  jurídicos  e  fácticos  desses mesmos direitos (exs.  a  liberdade de
criação artística não se exerce sem observância  dos limites de propriedade;  a
mesma liberdade de criação não pode ser exercida, por exemplo, no plano teatral,
com um homicídio em pleno palco).117     

A limitação de direitos e garantias individuais em face de valores

objetivos  constitucionalmente  assegurados  foi  recentemente  apontada  com  singular

riqueza de citações doutrinárias pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão

da 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça:

É  inegável,  portanto,  que  os  dados  constantes  nestes  aparelhos  estão
resguardados pela cláusula geral de resguardo da intimidade, estatuída no artigo
5º,  X,  da  Constituição.  A  proteção  dos  dados  armazenados  em  aparelhos
celulares, portanto, é ínsita ao direito fundamental à privacidade. 

Tal cláusula, diferentemente daquela estatuída no inciso XII do mesmo artigo 5º,
não prevê expressamente a possibilidade de restrição dos direitos fundamentais
nela abarcados. Essa circunstância não autoriza que se argumente, no entanto,
pela ilegitimidade de qualquer restrição. Afinal, como é cediço, “não há, no sistema
constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto,
mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a
adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais  ou  coletivas,  desde  que  respeitados  os  termos  estabelecidos  pela
própria Constituição” (STF, MS n. 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe
12/05/2000). 

À luz do postulado da unidade da Constituição, que estabelece que todas as
normas constitucionais possuem a mesma dignidade e hierarquia, não há
como se justificar a preponderância absoluta de alguns direitos, princípios
ou interesses sobre  outros  (GONZÁLEZ BEILFUSS,  Markus,  El  Principio  de
Proporcionalidad  en  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional,  Navarra,
Thomson-Arazandi, 2003, p. 94). Como expõe Canotilho, “a pretensão de validade
absoluta  de  certos  princípios  com sacrifício  de  outros  originaria  a  criação  de
princípios  reciprocamente  incompatíveis,  com  a  conseqüente  destruição  da
tendencial unidade axiológico-normativa da lei fundamental” (Direito Constitucional
e Teoria da Constituição, 7. ed. Coimbra, Almedina, 2003).

E,  de  fato,  existe  ao  menos  um relevante  interesse  constitucional  a  indicar  a
importância  do  acesso  das  autoridades  de  persecução  penal  aos  dados
armazenados em aparelhos celulares de pessoas presas em flagrante. Trata-se do
direito à segurança pública, estatuído no artigo 144 da Constituição, norma que
impõe  ao  Estado  a  obrigação  de  criar  condições  objetivas  que  possibilitem o
efetivo acesso a tal serviço (RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento
em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 24-6-2011). Entre tais condições objetivas

117 CANOTILHO, J.J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. Edição. 5.ª Reimpressão, Almedina,
2008. p.619-620.
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se insere, sem dúvida, a existência de mecanismos eficientes de investigação.

Havendo,  pois,  outro  preceito  constitucional  que  se  coloca,  ao  menos
parcialmente, em conflito com o direito à intimidade – no que se refere aos
dados armazenados em aparelhos celulares –, deve ser levado a cabo um
processo de ponderação, que tome em consideração os interesses em jogo.

Nesse processo de ponderação, não se deve atribuir primazia absoluta a um
ou a outro princípio ou direito, mas deve haver um esforço para assegurar a
aplicação das normas conflitantes,  conquanto  uma delas  tenha de  sofrer
atenuação.  Em  tais  casos,  a  restrição  deve  obediência  do  princípio  da
proporcionalidade (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet,
Curso de Direito Constitucional, 9. ed., São Paulo, Saraiva, 2014. pp. 293-294). É
preciso, pois, que a restrição ao direito fundamental se apresente como adequada,
necessária  e  proporcional  em  sentido  estrito  (ALEXY,  Robert.  Teoría  de  los
Derechos  Fundamentales,  Trad.  Ernesto  Garzón  Valdés,  Centro  de  Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 111-115). 

O texto constitucional, ao abranger princípios e interesses conflitantes, reproduz
as tensões existentes no seio da sociedade, cabendo ao legislador e ao intérprete
encontrar  o  caminho  de  consenso  através  da  aplicação  do  princípio  da
proporcionalidade.118 

Ou  seja,  não  há  um  espaço  de  não  limitação  ou  de  limitações

unicamente  expressas  em relação  à  liberdade  de  expressão.  Tampouco  há  limitação

infraconstitucional do direito individual pelo artigo 331, do Código Penal. 

Antes,  os  limites  à  liberdade  de  expressão  que  viabilizam  a

existência do delito de desacato estão contidos em valores constitucionais que já foram

identificados: a honra individual do servidor e o regular funcionamento da Administração

Pública.

Acolhendo  este  argumento,  o  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça

entendeu que:

[…] a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental, não
pode  ser  considerada  um  direito  absoluto,  a  autorizar  qualquer  tipo  de
manifestação  por  parte  dos  indivíduos.  Se a conduta  incriminada consistir  em
desprezo, em falta ao respeito ou em ato de humilhação ao funcionário público, é
de se reconhecer a ocorrência do crime de desacato, pois estas condutas abusam
do direito à liberdade de expressão.119

Ou seja, a solução passa necessariamente pelo que CANOTILHO

118 STJ – RHC: 51531 RO 2014/0232367-7,  Relator:  Ministro  NEFI  CORDEIRO, Data de Julgamento:
19/04/2016, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016 – grifos nossos.
119 STJ – Recurso Especial nº 1.571.612 – SC (2015/0305936-3), Relator: Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca – Data de publicação: 26/02/2016 – 5ª Turma Recursal.
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chama de 

jogo  de  argumento  e  contra-argumento,  da  ponderação  de  princípios  jurídico-
constitucionais  pode  chegar-se  à  necessidade  de  uma  optimização  racional,
controlável, adequada e contextual, de várias constelações de princípios jurídico-
constitucionais.120

Note-se que esta ponderação, prosseguindo nas lições do mestre

português, não pode ser resolvida

através de critérios prévios,  livres de qualquer  ponderação,  mas,  ao invés,  só
pode  construir-se  como  resultado  de  ponderação  de  princípios  jurídico-
constitucionais consagrados. Numa palavra: os chamados limites imanentes são o
resultado  de  uma  ponderação  de  princípios  jurídico-constitucionais  que  leva  à
exclusão definitiva, um caso concreto, de uma proteção que, prima facie, cabia no
âmbito de um direito, liberdade e garantia.121 

Nesta linha, assim como o direito à greve exclui a possibilidade da

greve  total  e  absoluta,  visando,  por  exemplo,  garantir  o  funcionamento  de  serviços

estritamente indispensáveis à saúde da população, o direito à liberdade de expressão

encontra limites tanto no direito constitucional à inviolabilidade da honra individual como

na  necessidade  de  se  garantir  mecanismos  hábeis  ao  normal  funcionamento  da

Administração Pública. 

Esta análise é uma análise que somente pode ser feita à luz do caso

concreto e não a priori, como nas decisões que reconheceram a inconstitucionalidade do

tipo abstratamente.

De  fato,  há  casos  nos  quais  manifestações  verbais  em  face  de

servidores públicos devem ser reconhecidas como configuradoras do crime de desacato,

em abusivo exercício do direito à liberdade de expressão:

APELAÇÃO CRIMINAL. O APELANTE FOI DENUNCIADO PELA VIOLAÇÃO DA
NORMA PENAL INCRIMINADORA PREVISTA NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL,
QUAL SEJA,  DESACATO  DIANTE  DO  FATO DE TER DESRESPEITADO OS
POLICIAIS  MILITARES,  NO  EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO,  AO  XINGÁ-LOS  DE
“PORCOS E JAGUARAS”. [...]. O RECURSO DEVE SER CONHECIDO EIS QUE
INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. O CRIME DE DESACATO, PORÉM, RESTA

120 CANOTILHO, Op. Cit. p.620.
121 Ibid. p.621.
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CONFIGURADO,  TENDO  EM  VISTA  QUE  OS  POLICIAIS  MILITARES  NO
EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO  FORAM  AGREDIDOS  VERBALMENTE  PELO
SENTENCIADO. O NÚCLEO DO TIPO PENAL É O VERBO DESACATAR, QUE
CONFIGUROU-SE,  IN  CASU,  COMO  A  OFENSA  DOS  FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS. […].122

[…]  O  agente  que  desprestigia  policiais  militares  no  exercício  da  função,  por
palavras, chamando-os de vermes, pratica o crime previsto no art. 331 do Código
Penal dolosamente.    - É inviável a absorção do crime de ameaça pelo delito de
desacato  quando  os  crimes,  apesar  de  cometidos  no  mesmo  contexto  fático,
decorrem de ânimos distintos e forem praticados contra vítimas diferentes.    - A
agravante  da  reincidência  prepondera  sobre  a  atenuante  da  confissão
espontânea, conforme art. 67 do CP. Precedentes de ambas as Turmas do STF e
desta Corte.  - "A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta
perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um
único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.123

ACORDAM  OS  INTEGRANTES  DA  SEGUNDA  CÂMARA  CRIMINAL  DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE
VOTOS EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO
DO  RELATOR.  EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  –  CONDENAÇÃO  PELA
PRÁTICA DOS  CRIMES  DE DESACATO E  RESISTÊNCIA –  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  SUFICIENTES  A  SUSTENTAR  A  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  –  DESCABIMENTO.  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DELITIVAS  DEVIDAMENTE  COMPROVADAS  POR  MEIO  DE  PROVAS
TESTEMUNHAIS  –  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS  UNÍSSONOS,
COERENTES  E  DESINTERESSADOS,  QUE  SE  REVESTEM  DE
INQUESTIONÁVEL  VALOR  PROBATÓRIO  –  DESCABIDA A  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DO  DOLO,  ELEMENTO  SUBJETIVO  NECESSÁRIO  PARA  A
CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE  DESACATO  –  ENTENDIMENTO
DOUTRINÁRIO – DOLO ESPECÍFICO – INTENÇÃO DE OFENDER MEDIANTE A
UTILIZAÇÃO  DE  XINGAMENTOS  –  IDONEIDADE  DOS  DEPOIMENTOS
COLHIDOS  NA  INSTRUÇÃO  –  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.124

[…] A respeito do dolo específico, verifica-se a sua presença, pois, o apelante de
forma voluntária e consciente praticou o ilícito, o qual restou demonstrado pela
narrativa dos policiais, posto que, ao proferir xingamentos como macaco, ladrão e
filho da puta,  a intenção do apelante era a de ofender e ferir  a dignidade do
policial desacatando-o […].125

122 TJPR  -  1ª  Turma  Recursal  -  0005114-11.2011.8.16.0131/0  -  Pato  Branco  -  Rel.:  Leonardo  Silva
Machado  -  -  J.  02.03.2015.  TJ-PR  -  APL:  000511411201181601310  PR  0005114-11.2011.8.16.0131/0
(Acórdão), Relator: Leonardo Silva Machado, Data de Julgamento: 02/03/2015,  1ª Turma Recursal, Data de
Publicação: 23/03/2015.
123 AgRg no REsp 1.424.247/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 3.2.2015, v.u.). - Parecer da
PGJ pelo  parcial  conhecimento e  o desprovimento do recurso.     -  Recurso parcialmente conhecido e
desprovido. TJSC, Apelação n. 0002728-18.2015.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j.
03-03-2016.
124 TJ-PR - 2ª C. Criminal - AC - 1280371-3 - Paraíso do Norte - Rel.: Roberto De Vicente - Unânime - - J.
23.04.2015.
125 TJ-PR – APL: 12803713 PR 1280371-3 (Acórdão), Relator: Roberto De Vicente, Data de Julgamento:
23/04/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1569 21/05/2015.

99



100100

Como se verifica, os fatos retratados nos aludidos casos penais não

representam legítimo  exercício  do  direito  à  manifestação,  pois  este  não  garante  ao

cidadão  o  direito  individual  de  xingar  servidores  públicos  de  porcos,  jaguaras,

vermes, macacos, ladrões, filhos da puta, etc.

Prevalece,  em  casos  assim,  proporcionalmente,  o  direito

constitucional  à  inviolabilidade da honra  (para  aqueles  que se  posicionam pela  tutela

deste  bem jurídico  por  parte  do  delito  de  desacato)  ou  do  regular  funcionamento  da

Administração  Pública  (para  os  que  defendem  se  tratar  o  desacato  de  um  delito

pluriofensivo), frente ao direito à livre manifestação do pensamento.

Por outro lado, haverá determinados casos em que o cidadão estará

legitimamente exercendo sua manifestação de pensamento, notadamente, em relação ao

desacato, ao criticar o servidor público ou agir sem a intenção de causar dano aos bens

jurídicos protegidos pela norma penal. Tais situações deverão encontrar solução sempre

na análise tópica, ocasiões em que, ora por inexistência de tipicidade, ora pela incidência

de uma excludente de ilicitude – sobretudo o exercício regular de direito – não haverá que

se falar em conduta delituosa.

Gize-se,  conforme já mencionado, que boa parte da doutrina que

classifica o crime de desacato como pluriofensivo exige, para a configuração da infração

penal, a presença de elemento subjetivo do tipo diverso do dolo (ou especial fim agir)

consistente na consciência e vontade de ofender o agente estatal.126 Nestes casos,  é

suficiente  para  excluir  do  âmbito  de  incidência  da  norma  eventuais  manifestações

legítimas de descontentamento com o funcionamento da máquina administrativa, ou com

a prestação do serviço público.

Assim  é  que  cumprem  doutrina  e  jurisprudência  importantíssimo

papel  ao  definir  até  que  ponto  o  direito  individual  à  manifestação  de  pensamento  é

limitado pelos bens jurídicos constitucionais tutelados pela infração penal de desacato,

sem,  contudo,  extirpar-lhe  abstratamente  do  ordenamento  jurídico,  sob  a  equivocada

premissa de que seria absolutamente incompatível com a Constituição Federal.

Note-se que a doutrina é pródiga em definir este necessário recorte

126 GRECO, Rogério. Op cit. p. 541; HUNGRIA, Nélson. Op cit. p. 425; BITENCOURT, Cezar Roberto. Op.
cit. p. 1451; COSTA Jr., Paulo José da. Código penal comentado. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: DPJ
Editora, 2007. p. 1024; PIERANGELI, José Henrique. Op cit. p. 892.
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de configuração do delito:

É preciso, porém, notar que a ofensa ao funcionário não é o mesmo que a ofensa
à instituição, circunstância na qual não subsiste o crime… é certo que a exigência
da personificação em um funcionário público, prevista pela pretensão conceitual
de relevância, como alvo da ofensa, não pode ser distendida para alcançar as
próprias instituições, diante da impossibilidade de aplicação de analogia in malam
partem.127

Convém, entretanto, ponderar que ele não há de ser um alfenin, com sensibilidade
à flor da pele que, à menor contrariedade oposta, se sinta ofendido. Tal é próprio
de criaturas que, sem exata noção de suas funções, se empolgam pelo cargo,
lembrando o caso daquele agente de polícia que, sofrendo inadvertido pisão de
uma pessoa, prendeu-a por ter ela pisado… o pé da lei. Como adverte Manzini:
“Os  funcionários  públicos  e  os  empregados  encarregados  de  serviço  público
devem,  realmente,  ser  respeitados,  mas a lei  não exige que sejam venerados
como pessoas sagradas e intocáveis, de modo que se tenha como delituosa a
simples  reprovação  de  seus  atos,  expressa  por  modo  injurioso”.  Não  é  raro
encontrar tais pessoas. Conhecemos, por exemplo, um juiz de direito que tinha
como ofensivo e insultuoso recorrer-se de suas decisões”128. 

Muitas atitudes praticadas por funcionários públicos nos causam indignação. Por
mais  que  a  ordem  deva  ser  mantida,  por  mais  que  devamos  respeito  à
Administração Pública temos o direito de nos expressar, mesmo que isso contrarie
os  interesses  de  quem  quer  que  seja.  Aumentos  abusivos  de  impostos,
fechamentos de hospitais,  falta de merenda escolar,  vias sem asfalto,  enfim, o
nosso dia a dia é repleto de insatisfações com relação à Administração Pública. O
simples fato de demonstrarmos a nossa indignação com determinadas atitudes
administrativas não importa em desacato 129. 

Destaca-se  que  não  constituem  crime  de  desacato  as  críticas  severas  ou
manifestação dura de insatisfação contra  a atuação dos agentes e instituições
públicas, se o decoro for mantido e não houve propósito de ofender. A crítica ao
serviço  público,  por  mais  enérgica  que  seja,  não  é  crime  de  desacato.  Todo
cidadão  possui  o  direito  público  subjetivo  de  manifestar  sua  opinião  e  crítica
acerca da qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública, desde
que  o  faça  respeitando  os  funcionários  e  o  decoro  que  se  exige  dentro  das
repartições.  Apenas a crítica  efusiva  acompanhada de palavrões,  xingamentos
etc., converte o exercício do legítimo direito de expressão em crime de desacato
130.

O  mesmo  papel  vem  sendo  desempenhado  a  contento  pela

jurisprudência:

127 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte especial 2, V.3… p. 613.
128 NORONHA, Edgard Magalhães de. Op cit. p. 319.
129 GRECO, Rogério. Op cit. p. 544.
130 QUEIROZ, Paulo (coord.). Op. cit. p. 1342.
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HC –  PENAL –  DESACATO –  O  crime  de  desacato  significa  menosprezo  ao
funcionário  público.  Reclama,  por  isso,  elemento  subjetivo,  voltado  para  a
desconsideração.  Não se confunde apenas com o vocábulo grosseiro. Este,
em si mesmo, é restrito à falta de educação, ou de nível cultural.131

PENAL.  DESACATO.  AÇÃO  PENAL.  TRANCAMENTO.  TIPICIDADE.  HABEAS
CORPUS. RECURSO. 1.  A reação indignada do cidadão em repartição pública
onde  esbarra  com  intolerância  de  servidor  com  quem  discute  não  configura
desacato. (CP, Art. 331).2. Um Estado pode ser eficiente ou não dependendo do
nível  de  cidadania  dos  que  pagam impostos.  Pagar  impostos  e  conformar-se,
aceitando as coisas como sempre estão, em suas mesmices, implica em aumentar
o poder dos mandantes e seus mandados, ampliando-se a arrogância entre todos
de  todas  as  esferas  da  administração.3.  Contra  a  má  prestação  de  serviços
públicos em quaisquer de suas formas, quaisquer que sejam os agentes estatais,
resta  ao  contribuinte  a  indignação.  Só  pela  indignação,  pela  denúncia,  será
possível repor o Estado brasileiro na compatibilidade da Constituição e das Leis,
resgatando-se  em favor  dos  pagadores  de  impostos  a  verdadeira  cidadania.4.
Recurso conhecido e provido para trancar a Ação Penal.132

Desacato.  Descaracterização.  Agente  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e
Telégrafos que exige apresentação de identidade de magistrado e de contador da
comarca  para  pagar  vale  postal.  Conduta  respaldada  na  Lei  6.538/78.  Mero
cumprimento de dever.133

O nome no diminutivo nem sempre traduz menosprezo. Às vezes é forma afetiva.
Outras, interpelativa. De modo que, por mais especioso e melindroso que seja um
funcionário, pelo fato de o particular chamá-lo pelo nome no diminutivo, por si só,
não dá tônica ao crime de desacato.134

Há, ainda, argumentos no sentido de que o desacato é empregado

abusivamente por grande parte dos servidores públicos que supostamente seriam vítimas

do  delito.  Alegações  desta  ordem  não  passam  de  um  silogismo  retórico,  eis  que

desprovidas de dados concretos, ou de cientificidade que as comprovem faticamente. Tais

abusos por parte de alguns servidores públicos devem ser rigorosamente fiscalizados, em

especial pelo Ministério Público.

Em  suma,  não  há  incompatibilidade  abstrata  entre  o  crime  de

desacato  e  o  direito  à  liberdade de expressão,  já  que este  tem como  núcleo duro a

garantia de que o Estado não irá regulamentá-lo no afã de controlar pré-determinadas

manifestações de pensamento dos cidadãos. Em outras palavras: não é ilegítima toda e

131 STJ – HC:  7515 RS 1998/0035836-6,  Relator:  Ministro  LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Data de
Julgamento: 25/05/1999, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.08.1999 p. 223.
132 STJ  –  RHC:  9615  RS  2000/0013418-0,  Relator:  Ministro  EDSON VIDIGAL,  Data  de  Julgamento:
08/08/2000, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25/09/2000 p. 113.
133 RT 656/334.
134 TJSP – AC – Rel. Camargo – RT 516/297.
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qualquer atividade regulatória ou limitadora do direito à manifestação. 

O direito à liberdade de manifestação, portanto, deverá prevalecer

sempre que o Estado busque suprimir informações ou ideias impopulares, ou, ainda, tente

manipular o debate público através da coação em lugar da persuasão. Não é o que ocorre

no caso do crime de desacato,  o qual  não impõe uma prévia limitação a específicas

manifestações  de  pensamento  –  como  críticas  ao  funcionamento  da  Administração

Pública – mas busca proteger valores objetivamente protegidos pela Constituição Federal.

Ademais e por fim, não se olvide que a infração penal possui seus

contornos históricos bem definidos, em especial pela doutrina e jurisprudência – como

demonstram  os  casos  retratados  acima  –  o  que  não  impede  que  ocorram  erros  ou

excessos em determinadas situações, os quais devem ser fiscalizados e corrigidos pelo

Ministério Público e Poder Judiciário, assim como ocorre em praticamente em relação a

todas as demais infrações penais do Direito Positivo brasileiro.

c) O crime de desacato e a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de

San José da Costa Rica). 

A par das questões já enfrentadas atinentes à constitucionalidade do

artigo  331  do  Código  Penal,  argumenta-se,  ainda,  que  ele  afrontaria  o  artigo  13  da

Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  (Pacto  de  San  José  da  Costa  Rica)135,

incorporado ao Direito brasileiro pelo Decreto 678/1992.

Como  fundamento,  invoca-se  o  Relatório  Anual  da  Comissão

135 Artigo  13.  Liberdade  de  pensamento  e  de  expressão.  1.  Toda  pessoa  tem direito  à  liberdade  de
pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações
e  idéias  de  toda  natureza,  sem consideração  de  fronteiras,  verbalmente  ou  por  escrito,  ou  em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no
inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem
ser  expressamente  fixadas  pela  lei  e  ser  necessárias  para  assegurar:  a.  o  respeito  aos  direitos  ou  à
reputação das demais pessoas; ou b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou
da moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o
abuso  de  controles  oficiais  ou  particulares  de  papel  de  imprensa,  de  freqüências  radioelétricas  ou  de
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a
obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a
censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da
adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra,
bem como toda apologia ao ódio nacional,  racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à
hostilidade, ao crime ou à violência.

103



104104

Interamericana de Direitos Humanos – CIDH,136 segundo o qual leis que criminalizam o

desacato  proporcionam  um  maior  nível  de  proteção  aos  funcionários  públicos,  em

detrimento  dos  demais  cidadãos,  confrontando  diretamente  princípios  democráticos

fundamentais. 

As  ações  normalmente  caracterizadoras  do  delito  seriam  uma

maneira de impedir e controlar abusos dos poderes coercitivos do Estado, bem como,

permitir a livre manifestação dos cidadãos quanto as ações a atitudes dos funcionários

públicos.  Por  tais  razões,  concluiu  a  CIDH  que  as  leis  penais  de  desacato  são

incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Tal  entendimento  foi  reconhecido  pelo  item 11  da  Declaração  de

Princípios Sobre a Liberdade de Expressão, emitida pela Comissão Interamericana de

Direitos Humanos, in verbis: 

11. Os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As leis
que  punem  a  expressão  ofensiva  contra  funcionários  públicos,  geralmente
conhecidas como “leis de desacato”, atentam contra a liberdade de expressão e o
direito à informação. 137

Por  último,  argumenta-se  que  tais  considerações  –  aliadas  ao

entendimento da Corte Suprema brasileira, no sentido de que os tratados internacionais

sobre direitos humanos têm caráter supralegal, ou seja, teriam o condão de invalidar o

tipo legal do crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro, o qual não resistiria a

este controle de convencionalidade.

Sob  o  aspecto  material  a  questão  já  foi  enfrentada  quando  da

análise do conflito entre o direito à liberdade de manifestação e o crime de desacato, eis

que  os  fundamentos  aqui  se  identificam com os  ali  reproduzidos.  Resta,  então,  uma

investigação sob o ponto de vista formal.

Inicialmente  cumpre  notar  que  o  texto  da  própria  Convenção

Americana  de  Direitos  Humanos  não  exclui  peremptoriamente  a  possibilidade  da

136 Relatório Anual da CIDH, 2000, Volume III,  Relatório da Relatoria para a Liberdade de Expressão,
Capítulo II (OEA/Ser.L/V/II.111 Doc.20 rev. 16 abril 2001). 
137 Disponível  em:  <http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/s.convencao.libertade.de.expressao.htm>
Acesso em: 14. jul. 2016.
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existência do crime de desacato. Pelo contrário, após assegurar o direito à liberdade de

expressão, limita expressamente o seu exercício, na forma da lei, a fim de assegurar a

efetividade dos demais valores que consagra:

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão

1.Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda
natureza,  sem  consideração  de  fronteiras,  verbalmente  ou  por  escrito,  ou  em
forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

2.O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente
fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou
da moral públicas.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E
USO  DE  ARMA BRANCA –  ROUBOS  EM  2  TRANSPORTES  COLETIVOS  –
PATRIMÔNIO  DA  EMPRESA  E  DA  COBRADORA  –  CRIME  ÚNICO  –
INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENORES – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  AVALIADAS  COM  ELEMENTOS  CONCRETOS  –  FUNDAMENTOS
IDÔNEOS – DESACATO – INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ
DA COSTA  RICA –  TESE  REFUTADA  –  LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO  E
RESISTÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS – CONCURSO MATERIAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.  Não há que se falar em incompatibilidade
do delito de desacato com os termos da Convenção Americana de Direitos
Humanos,  uma  vez  que  o  diploma  estabeleceu  limites  a  liberdade  de
expressão,  de modo que,  se por um lado os Estados devem assegurar a
liberdade de expressão, por outro não podem permitir que seja exercida de
modo absoluto,  sobretudo quando agredir princípios de igual ou superior
importância  como  o  respeito  a  reputação  das  pessoas,  a  proteção  da
segurança nacional,  da ordem, saúde e moral públicas. [...].  6.  Recurso da
primeira apelante parcialmente provido e da segunda apelante desprovido.138

PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  CRIME  DE  DESACATO.  CÓDIGO
PENAL, ARTIGO 331. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA.

1. O art. 331 do Código Penal visa a garantir a preservação do bem jurídico por ele
tutelado,  qual  seja,  a  probidade  da  função  pública,  sua  respeitabilidade,  a
integridade  dos  funcionários  públicos  e,  de  modo  específico,  o  prestígio  e  a

138 TJ-ES – APL: 00157619420148080030, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data
de Julgamento: 15/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/06/2016.
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dignidade da Administração  Pública  relativa  ao cumprimento  de determinações
legais, expedidas por seus agentes públicos.

2. A liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental, não
pode  ser  considerada  um  direito  absoluto,  a  autorizar  qualquer  tipo  de
manifestação por parte dos indivíduos.

3. Se a conduta incriminada consistir em desprezo, em falta ao respeito ou em ato
de humilhação ao funcionário público, é de se reconhecer a ocorrência do crime de
desacato,  pois  estas  condutas  abusam  do  direito  à  liberdade  de  expressão.
Rejeição  das  alegações  de  inconstitucionalidade  e  de  inconvencionalidade  do
delito de desacato (art. 331 do Código Penal).139

Sobre o tema, aliás, valiosa lição é retirada do corpo deste último

acórdão:

Não desconheço que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da
Organização dos Estados Americanos (OEA) já advertiu que a manutenção, no
Código Penal,  dos crimes de desacato,  injúria,  calúnia e difamação representa
potencial risco ao exercício pleno da democracia e à liberdade de expressão.

Entretanto, com a devida vênia, entendo que o crime de desacato, tipificado no art.
331 do Código Penal, não é incompatível materialmente com o art. 5º, IV e IX, da
Constituição  Federal,  tampouco  com  a  Convenção  Americana  de  Direitos
Humanos (art. 13).

É  certo  que  a  Constituição  Federal  (art.  5º,  IV  e  IX),  garante  a  liberdade  de
manifestação do pensamento, a abranger a possibilidade de críticas e a exposição
de opiniões contrárias a determinadas ações da Administração Pública.

Por seu turno, o § 2º, art. 5°, da Constituição Federal estabelece que os direitos e
garantias  nela  expressos  não  excluem  outros  decorrentes  dos  tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

E o  art.  13 da Convenção Americana  de Direitos  Humanos,  norma dotada de
status supralegal, assim dispõe acerca da liberdade de expressão:

[...]

Entretanto,  o  art.  331  do Código Penal  visa a  garantir  a  preservação do bem
jurídico  por  ele  tutelado,  qual  seja,  a  probidade  da  função  pública,  sua
respeitabilidade, a integridade dos funcionários públicos e, de modo específico, o
prestígio  e  a  dignidade  da  Administração  Pública  relativa  ao  cumprimento  de
determinações legais, expedidas por seus agentes públicos.

Os direitos em geral, inclusive os fundamentais, de todas as dimensões, possuem
condicionamento a limites expressamente previstos em seu conteúdo (limitações
internas),  bem  como  em  decorrência  de  uma  interpretação  sistemática  do
ordenamento jurídico (limitações externas).

É dizer: não existem direitos absolutos.

Nesse sentido já decidiu o e. Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE.  INÉPCIA  DA DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA CAUSA.

139 TRF4 – ED em APCrim Nº 5014201-05.2011.4.04.7201/SC, Rel. Sebastião Ogê Muniz, 7ª Turma – Data
de julgamento: 29/09/2015.
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INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. VALORAÇÃO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. […] 6. Na contemporaneidade, não
se  reconhece  a  presença  de  direitos  absolutos,  mesmo  de  estatura  de
direitos  fundamentais  previstos  no  art.  5º,  da  Constituição Federal,  e  em
textos  de  Tratados  e  Convenções  Internacionais  em  matéria  de  direitos
humanos. Os critérios e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade se
afiguram fundamentais  neste  contexto,  de  modo a  não  permitir  que  haja
prevalência  de  determinado  direito  ou  interesse  sobre  outro  de  igual  ou
maior  estatura  jurídico-valorativa.  7.  Ordem denegada.  (HC 93250,  Relatora
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/06/2008) (grifei)

Com efeito, direitos fundamentais não podem ser invocados como salvaguarda à
prática de ilícitos, tampouco como argumento para o afastamento ou diminuição da
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos.

A  liberdade  de  expressão,  portanto,  assim  como  qualquer  outro  direito
fundamental,  não  pode  ser  considerada  absoluta,  a  autorizar  qualquer  tipo  de
manifestação por parte dos indivíduos. Se assim fosse, todas as manifestações
injuriosas ou racistas, por exemplo, não poderiam ser consideradas como crime.

Especificamente à possibilidade de limitação da liberdade de expressão, cumpre
fazer  referência  à  condenação  por  racismo  antissemita  do  editor  Siegfried
Ellwanger,  a  ele  imposta  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul  e
confirmada em histórico julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (HC
82424).  Naquela ocasião,  considerou-se crime a edição e venda de obras que
incitavam o preconceito e a discriminação.

Assim, se a conduta incriminada consistir em desprezo, em falta ao respeito ou em
ato de humilhação ao funcionário público,  é de se reconhecer a ocorrência do
crime  de  desacato,  pois  estas  condutas  abusam  do  direito  à  liberdade  de
expressão.

Por  tais  razões,  rejeito  as  alegações  de  inconstitucionalidade  e  de
inconvencionalidade do delito de desacato (Código Penal, art. 331).(grifos nossos)

No mais, cumpre observar que somente a declaração da Comissão

IDH é que estabelece, peremptoriamente, a incompatibilidade entre o delito de desacato e

a CADH. Entretanto, tais disposições veiculam somente a interpretação que aquele órgão

confere aos dispositivos da convenção, não possuindo, portanto, qualquer força vinculante

em relação ao Direito vigente nos Estados subscritores.

Na  mesma  toada,  a  própria  Corte  Interamericana  de  Direitos

Humanos  já  teve  oportunidade  de  se  manifestar  no  sentido  de  que  a  liberdade  de

expressão não é um direito absoluto. Sendo assim, estabeleceu que o direito à honra do

funcionário público é elemento apto a circunscrever limites à liberdade de expressão.

Além  disso,  em  nenhum  momento  a  Corte  reconheceu  a

incompatibilidade do desacato com a previsão convencional. Pelo contrário, ressaltou a

necessidade de análise tópica das circunstâncias.
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51. Em torno destes fatos, as partes apresentaram diversas alegações nos quais
subjaz um conflito entre o direito à liberdade de expressão em temas de interesse
público e a proteção da honra dos funcionários públicos. A Corte reconhece
que tanto a liberdade de expressão como o direito à honra, acolhidos pela
Convenção,  revestem-se  de  suma  importância.  É  necessário  garantir  o
exercício de ambos. Nesse sentido,  a prevalência de algum em determinado
caso  dependerá  da  ponderação  que  se  faça  através  de  um  juízo  de
proporcionalidade.  A solução  do  conflito  que  se  apresenta  entre  certos
direitos  requer  o  exame  de  cada  caso,  conforme  suas  características  e
circunstâncias, para apreciar a existência e intensidade dos elementos em
que se sustenta este julgamento. [...]

54. Entretanto, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. O artigo 13.2
da Convenção, que proíbe a censura prévia,  também prevê a possibilidade de
exigir  responsabilidades  ulteriores  pelo  exercício  abusivo  deste  direito.  Estas
restrições  têm  caráter  excepcional  e  não  devem  limitar,  além  do  estritamente
necessário, o pleno exercício da liberdade de expressão e converter-se em um
mecanismo direto ou indireto de censura prévia. [...]

56. A necessidade de proteger os direitos à honra e à reputação, assim como
outros direitos que possam ser afetados por um exercício abusivo da liberdade de
expressão, requer a devida observância dos limites determinados a esse respeito
pela  própria  Convenção.  Estes  devem  responder  a  um  critério  de  estrita
proporcionalidade.140

93. As alegações apresentadas pelas partes põem em evidência uma vez mais
perante esta Corte um conflito entre o direito à liberdade de expressão em temas
de  interesse  público  e  a  proteção  do  direito  à  honra  e  à  reputação  dos
funcionários públicos. A Corte reconhece que tanto a liberdade de expressão
como o direito à honra, acolhidos pela Convenção, possuem suma importância, de
modo  que  ambos  os  direitos  devem  ser  tutelados  e  coexistir  de  maneira
harmoniosa. A Corte considera que, ao ser necessária a garantia do exercício
de ambos os direitos, a solução do conflito requer o exame caso a caso,
conforme suas características e circunstâncias.141

Analisando  a  jurisprudência  da  Corte  em relação  aos  casos  que

envolviam o direito à liberdade de expressão, ROJAS identifica que a proteção jurídica

dos funcionários públicos é perfeitamente compatível com as normas convencionais:

La Corte  señala  que “el  derecho a la  libertad de expresión no es un derecho
absoluto; este puede ser objeto de restricciones”, una de las cuales puede ser la
aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho.
Para que sea procedente esta  restricción deben concurrir  ciertos requisitos:  1)
deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger

140 CORTE  IDH.  Caso  Kimel  Vs.  Argentina.  disponível  em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/e95cf28bb8698e06093722cc2352bc83.pdf>  Assim
também nos casos  Ricardo Canese Vs. Paraguay; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica e  Caso Palamara
Iribarne Vs. Chile.
141 Caso  Tristán  Donoso  Vs.  Panamá.  Disponível  em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/e5c9d4f510f2feeb0820ea9f5a20fb8b.pdf>.  Acesso  em
14. jul. 2016.
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ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en
una  sociedad  democrática”,  ello  con  el  objeto  de  que  esta  restricción  no  se
transforme en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. [...]

En este sentido, la Corte ha dicho que si bien los funcionarios públicos están
expuestos a un mayor escrutinio público, esto en ningún caso implica “…
que el  honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no
deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde
con los principios del pluralismo democrático. [...]

Una sociedad democrática debe ser  clara en abrir  espacios a la crítica  y a la
denuncia,  pero  no  a  prácticas  de  mala  fe.  Sin  duda que la  protección  de los
derechos humanos y el derecho a la honra como tal, implican un “interés público
imperativo” frente a casos de extrema gravedad. Si se acredita que el objetivo del
Estado en la aplicación de responsabilidades ulteriores no fue acallar la crítica,
sino que proteger un derecho humano en forma eficaz (el derecho a la honra),
dando alternativas para que el ofendido actuara en defensa de su honor, esto será
legítimo.  Siguiendo  el  razonamiento  de  la  Corte,  no  constituiría  un  ilícito
convencional una medida de restricción en ese contexto, salvo que dicha reacción
sea  desproporcionada  o  inconducente  al  objetivo  planteado  (protección  del
derecho a la honra del funcionario) 142. (grifos nossos)

Por fim, no que tange ao aspecto da convencionalidade, o estudo

não requer maiores indagações, eis que apresenta ser equivocado o argumento de que o

crime de desacato disposto no Código Penal brasileiro foi revogado pela CADH ou pelo

Tratado de Viena.

III CONCLUSÃO

Pelos  argumentos  jurídicos  acima  esposados  é  do  entendimento

deste Centro de Apoio Operacional das promotorias Criminais, do Júri e de Execuções

Penais que é constitucional o crime previsto no artigo 331, do Código Penal (desacato).

142 ROJAS, Claudio Nash. Las relaciones entre el derecho de la vida privada y el derecho a la libertad
de información en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos. Disponível em:
<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/126539/Nash  Rojas_  Claudio.pdf?sequence=1>.  Acesso
em: 14 jul. 2016. 
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ESTUDO 7

Peculato e inserção de dados falsos em sistemas de
informações

Ano de publicação, 2017143

Trata-se de pesquisa acerca da tipificação da conduta do funcionário

público  que,  após  registrar  sua  presença  em  ponto  biométrico  de  controle  da

administração pública, deixa o local de trabalho para prestar serviços em estabelecimento

da iniciativa privada.

A dúvida pontual diz respeito à incidência das disposições do art.

312144 ou do 313-A145, ambos do Código Penal.

Primeiramente, no que diz respeito à possível configuração do delito

de peculato, descrito no art. 312, do CP, note-se que algumas dificuldades podem exsurgir

ao verificarmos a correspondência dos fatos a todos os elementos do tipo previstos neste

artigo. 

Neste  sentido,  ao menos duas ponderações merecem atenção.  A

primeira delas diz  respeito  à exigência de que,  para a configuração das modalidades

peculato-apropriação  e  peculato-desvio,  deve  existir  a  circunstância  de  “posse  prévia

lícita” do bem ou valor objeto do crime. Além disso, não se reconhece no ordenamento

jurídico brasileiro a figura do  “peculato de uso de serviço”146,  fator que tem obstado o

reconhecimento de tipicidade em alguns casos semelhantes.

Quanto ao chamado peculato de uso de serviço, a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta de uso

143 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
144 Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
145 Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: 
146 STF - Inq: 3776 TO, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 07/10/2014, Primeira Turma,
Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014
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eventual  de funcionário  público para prestação de serviços particulares,  já  que,  neste

caso, o objeto material do delito consistiria somente no plexo de serviços do funcionário

público.

 Por  outro  lado,  nos  casos  em  que  a  Administração  Pública  é

instrumentalizada para remunerar serviços prestados por empregado particular, o objeto

material  do  delito  passaria  a  ser  considerado  o  dinheiro  público  desviado  para  tal

pagamento, ensejando, então, o enquadramento típico da conduta:

EMENTA DENÚNCIA. PECULATO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO CIVIL. PRELIMINAR
REJEITADA.  CONDUTA ATÍPICA.  REJEIÇÃO  DA DENÚNCIA.  1.  O  Ministério
Público pode oferecer denúncia com base em elementos colhidos no âmbito de
inquéritos civis instaurados para apurar ilícitos administrativos no bojo dos quais
haja  elementos aptos a embasar imputação penal.  Precedentes.  2.  O foro  por
prerrogativa de função não se estende às ações civis públicas por improbidade
administrativa nem aos inquéritos civis conduzidos por integrantes do Ministério
Público (art. 129, III, da CF), ainda que os fatos apurados possam ter repercussão
penal. Preliminar rejeitada.  3. A utilização dos serviços custeados pelo erário
por funcionário público no seu interesse particular não é conduta típica de
peculato (art. 312, do Código Penal), em razão do princípio da taxatividade
(art. 5º, XXXIX, da Constituição da República). Tipo que exige apropriação ou
desvio de dinheiro, valor ou outro bem móvel, o que na hipótese não ocorre.
4.  Diferença entre usar funcionário público em atividade privada e usar a
Administração Pública  para  pagar salário  de  empregado particular,  o que
configura  peculato.  Caso  concreto  que  se  amolda  à  primeira  hipótese,
conduta reprovável, porém atípica. 5. Denúncia rejeitada. (STF - Inq: 3776 TO,
Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 07/10/2014, Primeira Turma,
Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-216  DIVULG  03-11-2014
PUBLIC 04-11-2014 – grifo nosso)

 

Portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser

atípica a conduta do servidor nomeante quando a prova indica que o servidor nomeado

prestava eventualmente atividades próprias do cargo público, havendo desvio eventual

para  a  prestação  de  serviços  particulares,  ou  de  outras  atividades;  nestes  casos,  o

Supremo entende que o objeto material do delito (bem móvel) seria o serviço público e

não a remuneração.

Diante  destas  peculiaridades,  além  dos  inevitáveis  reflexos  no

âmbito  da  investigação  destes  fatos,  figura  como  essencial  que  as  denúncias  deles

decorrentes  tenham  especial  atenção  para  a  descrição,  clara  e  objetiva,  tanto  i) do

elemento normativo do tipo referente à posse lícita antecedente do bem móvel, quanto ii)
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do bem móvel objeto da infração penal finalmente imputada.

Em relação a estas duas discussões, remetemos o leitor ao Estudo

5147 realizado pela equipe deste Centro de Apoio, que aborda o tema.

Já  quanto  ao  crime  descrito  no  art.  313-A do  Código  Penal,  o

principal elemento a ser avaliado é a “falsidade” dos elementos inseridos.

Segundo Fernando GALVÃO:

No contexto da incriminação, deve-se entender por dado falso a informação que
não deveria constar no sistema informatizado ou banco de dados da Administração
Pública. A falsidade do dado é sempre uma falsidade ideológica, pois o sujeito
ativo do crime em exame é o  funcionário  público que está  autorizado a fazer
intervenções no sistema informatizado ou no banco de dados da Administração
Pública. A falsidade ideológica, no contexto dos crimes de falsidade documental,
significa que as informações constantes do documento não expressam a realidade
dos fatos que se referem148.

A observação é importante, pois já se registrou julgado do Tribunal

de Justiça do Paraná, no sentido de que  “Não configura peculato eletrônico a inserção de

dados  biométricos  para  controle  de  frequência  de  servidor  público”149.  No  caso,  que

também envolvia registro de ponto biométrico, o Tribunal entendeu que o réu:

[…] não incidiu neste tipo penal, porque não inseriu nenhum dado falso. Ao realizar
o  seu  registro  biométrico,  o  denunciado  registra  sua  impressão  digital  que  é
verdadeira. Fez seu registro como servidor público do Município de Maringá, que
também é verdade. Enfim, ao fazer o registro biométrico, o fez na condição de
servidor público e não fez nenhuma alteração na realidade dos fatos.

A contrário sensu,  em tese é possível  sustentar  que há sim uma

falsidade na realização do registro biométrico, já que o sentido comunicado pela conduta

é o de que,  ao registrar as impressões digitais,  o  sujeito  passa a informação de que

cumpriu sua carga horária devida.

Por fim, existem os posicionamentos que trabalham com o conflito

147 O tema do peculato de uso de serviço começa a ser analisado a partir da página 24 do Estudo 5 “O
problema da tipificação dos casos de “funcionários fantasmas”''”. 
148 GALVÃO, Fernando.  Direito penal:  crimes contra  a administração pública.  Belo  Horizonte,  Editora
D'Plácido, 2015. p. 78.
149 TJPR; DenCr 0820323-0; Maringá; Órgão Especial; Rel. Juiz Conv. Nilson Mizuta; DJPR 21/02/2013;
Pág. 353.

112



113113

aparente de normas no caso.

De um lado há o posicionamento de que não há nenhuma relação

entre os delitos analisados. Assim, para Paulo César BUSATO:  “a incriminação [do art.

313-A] em nada se aproxima da ratio do peculato. Aliás, a doutrina vem reconhecendo a

inexistência de qualquer relação entre os crimes de peculato e a figura contida nesta

disposição incriminadora”

Ademais, segundo defende este autor “O bem jurídico afligido pela

conduta incriminada no art. 313-A é a integridade dos dados constantes dos bancos e

sistemas informáticos relacionados à Administração Pública150.”  Já quanto ao delito de

peculato, expõe que “O bem jurídico ofendido é o patrimônio público, que consiste em um

bem  pertencente  à  coletividade,  mas  não  simplesmente  no  sentido  da  diminuição

patrimonial pública, mas sim, segundo critérios de probidade da gestão administrativa de

tais bens151.”

Em apertada síntese, pode-se dizer que a incidência do critério da

consunção exige, ao menos, dois requisitos centrais152, a saber  (a) que todo o desvalor

dirigido à conduta esteja contido na norma prevalente; e (b) que haja uma relação entre

crime-meio e crime-fim entre os delitos envolvidos, na medida em que um dos delitos

constitui meio necessário ou ao menos regular de execução do crime-fim.

No caso, embora se possa notar uma relação crime-meio e crime-fim

entre os delitos analisados – já que a inserção de dados falsos pode ser considerada um

modo  de  execução  da  apropriação  ou  desvio  de  valores  públicos  (requisito  'b')  -  a

depender da leitura que se faça do bem jurídico protegido em cada um dos delitos, não se

pode dizer que todo o desvalor dirigido à conduta esteja contido na norma do peculato, já

que  este  não  protege  “a  integridade  dos  dados  constantes  dos  bancos  e  sistemas

informáticos” (requisito 'a').

150 BUSATO, Paulo César. Op. cit. p. 465.
151 BUSATO, Paulo César. Op. cit. p. 445.
152 O princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, pode ser sintetizado na seguinte
fórmula:  a  caracterização do crime-fim absorve a  hipótese do crime-meio.  Lamentavelmente,  é comum
observar a erronia de alguns operadores do direito em resumir o princípio na fórmula: o crime mais grave
absorve  o  crime  menos  grave.  Não  é  essa  a  essência  do  princípio.  Jescheck  esclarece  que  ocorre
consunção quando o conteúdo de injusto e culpabilidade de uma ação típica alcança, incluindo-o, o de outro
tipo penal,  de sorte que a condenação baseada em um único tipo,  já expressa,  de forma exaustiva,  o
desvalor de todo o processo –  Lex consumens derogat legi consuptae. Cf.  GALVÃO, Fernando.  Direito
penal: parte geral. 7.ed. Belo Horizonte: Editora D' Plácido, 2016. p. 188. 
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Assim, considerando o âmbito de proteção diverso a que se destina

cada uma das normas penais, não haveria que se falar em conflito aparente de normas,

incidindo as regras de concurso de crimes.

Há,  porém,  posicionamento  no  sentido  de  que  haveria  conflito

aparente de normas neste caso a ser resolvido de duas possíveis maneiras.

Para Fernando GALVÃO:

Se a intervenção do funcionário público no sistema informático ou no banco de
dados da Administração Pública constituir meio de execução do crime de peculato,
seja em sua forma genérica (art. 312 do CP) ou e sua incriminação específica para
os prefeitos municipais (art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67), conforme o princípio da
consunção, por este deve ser absorvido. O princípio da consunção assegura que o
crime meio deve ser absorvido pelo crime-fim153.

De  outro  lado,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  manifestou  o

entendimento de que o critério de solução de conflito aparente de normas e ser aplicado

neste caso é o da especialidade, a prevalecer a aplicação do art. 313-A:

HABEAS CORPUS. PECULATO-DESVIO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CONCURSO MATERIAL. CONFLITO APARENTE
DE NORMAS.
CRITÉRIO  DA ESPECIALIDADE.  PECULIARIDADES  DO  CASO  CONCRETO.
BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O delito de inserção de dados falsos em sistema de informações, descrito
no artigo 313-A do Código Penal, é especial ao crime de peculato delineado
no artigo 312 do Estatuto Repressor.
2.  Na  hipótese,  a  vantagem  indevida  auferida  em  detrimento  da
administração pública (objeto de tutela do crime de peculato) foi alcançada
por  meio  de  um  especial  modo  de  agir,  consistente  na  inserção  de
informações  falsas  nos  sistemas  informatizados  ou  banco  de  dados  da
municipalidade.
3.  Tal  circunstância  evidencia  a  ocorrência de  apenas uma lesão ao bem
jurídico tutelado, sendo imperioso, diante do concurso aparente de normas
penais  aplicáveis,  o  afastamento  da  condenação  referente  ao  crime  de
peculato-desvio,  já que o delito descrito no artigo 313-A do Código Penal
disciplina, na íntegra, os fatos praticados pelo paciente, remediando-se, por
conseguinte, o bis in idem repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REMANESCENTE POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.  BENEFÍCIO
DEFERIDO.
1. Persistindo a condenação pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal,
em razão do qual a sentença condenatória atribuiu ao paciente a pena de 2 (dois)

153 GALVÃO, Fernando.  Direito penal:  crimes contra a administração pública.  Belo Horizonte,  Editora
D'Plácido, 2015. p. 86.

114



115115

anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, afigura-se viável a
substituição  da  sanção  privativa  de  liberdade  restritivas  de  direitos,  já  que
preenchidos os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal.
2. Ordem concedida para anular a condenação do paciente com relação ao delito
descrito  no artigo 312,  caput,  do Código Penal,  deferindo-se a substituição da
pena privativa de liberdade remanescente por duas restritivas de direitos, a serem
fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
(HC  213.179/SC,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em
19/04/2012, DJe 03/05/2012 – destaque nosso)

Obviamente, os dois últimos posicionamentos expostos pressupõem

que a objetividade jurídica de ambos os delitos é a mesma154.

Ainda  nesta  linha  de  pensamento,  Rogério  GRECO,  seguido  por

parte da jurisprudência, nota que o art. 313-A pode ser chamado de peculato-eletrônico, a

denotar que consagra tão somente um modo peculiar de execução do peculato:

O delito de inserção de dados falsos em sistema de informações foi introduzido ao
Código Penal por intermédio da Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, que criou o
art. 313-A como mais uma modalidade de peculato, reconhecido como peculato
eletrônico, em razão do modo pelo qual o delito é praticado155.

Estas são, enfim, as principais peculiaridades a serem consideradas

quando da tipificação da conduta exposta. 

Por fim, salientamos que nas pesquisas efetuadas sobre problemas

enfrentados  pelos  Promotores  de  Justiça,  este  Centro  de  Apoio  tem como  escopo  a

indicação de caminhos possíveis a serem escolhidos. O Centro de Apoio assim o faz em

razão da usual divergência de entendimento, na doutrina e na jurisprudência sobre os

temas questionados, bem como em respeito à independência funcional dos consulentes.

Nesse aspecto, portanto, o Centro de Apoio fornece material  para

subsidiar  o  Promotor  de  Justiça  na  solução  do  problema,  não  podendo  o  CAOP,  no

154 “Bem jurídico  protegido  é  a  Administração  Pública,  especialmente  a  probidade administrativa,  não
diferindo muito da proteção objetivada pela criminalização do peculato tipificado o art. 312, enfatizando-se
principalmente a sua organização e eficiência, indispensáveis para atingir os desideratos a que se propõe.”
Cf. BITENCOURT. Cezar Roberto.  Código penal comentado. São Paulo. Saraiva, 2015. p. 1359. Assim
também para Luiz Regis Prado: “O bem jurídico tutelado não difere do peculato descrito no artigo 312, em
face  do  mesmo  interesse  em  se  preservar  o  patrimônio  público  e  garantir  o  respeito  à  probidade
administrativa.” Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 14. ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 1329.
155 GRECO, Rogério; Curso de direito penal: parte especial, volume IV. 11. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015.
p. 415.

115



116116

entender da equipe que o compõe, indicar a tese a ser escolhida pelo consulente.
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Crimes contra a ordem tributária

ESTUDO 8

Suspensão da investigação criminal por aplicação do art. 93
do CPP

Ano de publicação, 2016156

1 INTRODUÇÃO

Trata-se de solicitação de estudo realizada pelo Núcleo de Combate

aos Crimes Contra a Ordem Econômica e Tributária (NCCCOET), remetida a este Centro

de apoio por meio do Ofício MP/NCCCOET nº 0992/2016.

O questionamento envolve um pedido de suspensão do curso do

Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0046.13.008780-5, em que é investigada a

empresa “Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga”.

A fim de que se proceda a uma melhor análise do tema, o presente

estudo fará uma contextualização fática dos principais desdobramentos que levaram ao

pedido  da  empresa.  Em  seguida,  a  análise  jurídico-penal  restará  subdividida  numa

tratativa geral do regramento contido no art. 93 do CPP, bem como numa análise pontual

da possível incidência de suas disposições no caso concreto.

2 SÍNTESE FÁTICA

Em apertada síntese fática, constata-se da documentação remetida

a este CAOP Criminal que:

(a) em 22 de dezembro de 2009 a fiscalização da Secretaria da

Fazenda do Estado do Paraná lavrou, em face da empresa ora investigada, o Auto de

Infração nº 6556217-0,  por  entender  que ela  não havia adimplido com todas as suas

156 Estudo elaborado em 2016 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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obrigações tributárias para com o fisco, no que diz respeito ao recolhimento de ICMS

incidente sobre determinada operação;

(b) em  seguida,  mesmo  após  a  irresignação  da  investigada  na

esfera administrativa, tanto em 1ª como em 2ª instância, manteve-se o entendimento de

existência da obrigação;

(c) assim,  após regular  inscrição em dívida  ativa  e  emissão de

CDA, a Fazenda Pública, nos autos de Execução Fiscal nº 0005470-40.2014.8.16.0021,

pleiteia a satisfação de seu crédito;

(d) ato  contínuo,  a  investigada,  após  oferecer  fiança  bancária,

opôs Embargos à Execução Fiscal, requerendo a concessão de efeito suspensivo, bem

como o cancelamento  da execução fiscal  em curso,  dada a ilegalidade da tributação

realizada;

(e) aceita  a  garantia  oferecida,  a  investigada  manifestou-se  nos

autos  do  PIC  requerendo  a  suspensão  da  investigação,  em  razão  da  ocorrência  de

questão prejudicial, ante o possível reconhecimento da inexistência do crédito tributário,

quando do julgamento dos embargos à execução;

(f) por fim, aduziu que em outubro de 2016, por decisão do Exmo.

Min. Luiz Edson Fachin, o STF houve por bem, após reconhecida a repercussão geral do

tema  versado  nos  embargos,  determinar  o  sobrestamento  de  todos  os  feitos  que

tratassem da mesma matéria, o que teria afetado, portanto, o processo de execução em

análise.

Portanto,  em  suma,  a  investigada  requer  a  suspensão  do

Procedimento Investigatório Criminal – bem como do prazo prescricional – ao argumento

de que pende no juízo cível questão prejudicial ao deslinde da persecução criminal (art.

93, CPP), qual seja, a discussão acerca da própria existência do débito tributário.

Ademais,  ressalta  que,  ainda  que  os  embargos  sejam  julgados

desfavoravelmente à investigada,  o  adimplemento da obrigação estaria  garantido pela

Fiança Bancária apresentada nos autos dos embargos, a qual já foi aceita por aquele

juízo.
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3 MÉRITO

No  mérito,  a  questão  reclama  uma  análise  pormenorizada  das

disposições do art. 93 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte:

Art.93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão
sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível,
e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde
que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei
civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e
realização das outras provas de natureza urgente.

§  1o O  juiz  marcará  o  prazo  da  suspensão,  que  poderá  ser  razoavelmente
prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o
juiz  cível  tenha  proferido  decisão,  o  juiz  criminal  fará  prosseguir  o  processo,
retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da
acusação ou da defesa.

§ 2o Do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso.

§ 3oSuspenso o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao
Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-
lhe o rápido andamento.

Segundo  Renato  Brasileiro  de  LIMA157,  o  dispositivo  prevê  uma

questão prejudicial devolutiva relativa. Prejudicial, pois as questões devem ser resolvidas

previamente à análise do mérito da questão penal principal, já que influenciam na própria

tipicidade da conduta analisada158. Já a devolutividade e a relatividade dizem respeito à

característica de que a questão  pode  ser remetida à solução do juízo extrapenal, não

existindo  uma  obrigatoriedade  neste  sentido,  de  modo  que,  julgando  conveniente,  o

próprio juiz criminal poderá solver a controvérsia.

Assim, quando a solução do caso penal depender de prévia análise

de questão que envolva relação jurídica de natureza civil, o Código de Processo Penal

prevê a possibilidade do juízo criminal sobrestar o andamento da ação penal até que se

resolva a questão estranha.

157 LIMA,  Renato Brasileiro  de.  Manual  de processo penal  volume único.  4.  ed.  rev.,  atual.  e ampl.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1067/1075.
158 As questões  prejudiciais,  como a  própria  terminologia  do  Código  já  revela,  são  aquelas  questões
prévias que condicionam a existência ou não da infração penal posta sob julgamento no processo. São,
portanto, questões jurídicas que o juiz deve deslindar previamente, pois elas condicionam a maneira como o
fato  delituoso,  que  se  encontra  sub  judice,  deverá  ser  apreciado  pelo  juiz  na  sentença  definitiva.  Cf.
MACHADO, Antônio Alberto. Curso de processo penal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 406.
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Se  o  caso  envolver  controvérsia  a  respeito  do  estado  civil  de

pessoas, a suspensão do curso da ação penal será obrigatória, conforme determinação

do art. 92, do CPP. Por outro lado, em se tratando de qualquer outra questão prejudicial, a

suspensão será facultativa159, isto é, determinada de acordo com a discricionariedade do

juízo penal, após atendidos os requisitos160 do art. 93 do mesmo diploma, a saber:

(a) existência  da  infração –  a  questão  prejudicial  deverá  dizer

respeito à própria existência da infração penal, afetando diretamente o reconhecimento de

sua tipicidade. Assim, por exemplo, quanto à propriedade do bem furtado, já que o tipo

penal neste caso (art. 155, do CP), diz respeito à subtração de bem alheio móvel;

(b) Questão  prejudicial  heterogênea  não  relativa  ao  estado  civil

das pessoas: cuida-se aqui, de que a questão a ser eventualmente dirimida no juízo cível

seja, primeiramente, “prejudicial”, no sentido de que sua análise prévia seja pressuposto

essencial  para  a  avaliação  da  existência  do  crime,  nos  termos  já  apontados.  Este

certamente é o ponto de maior relevância na avaliação do presente caso, já que se trata

de decidir, aqui, se a discussão no juízo cível a respeito da existência do débito tributário

é, ainda, questão “prejudicial” em relação à configuração típica do delito que está sendo

imputado, ou se, em outra hipótese, a afirmação da existência do débito, após todo o

regular  processo  administrativo  tributário  já  é  suficiente  para  tornar  a  solução  penal

independente do que se venha a decidir no juízo extrapenal, o que estenderia, nos casos

em que fosse cabível a suspensão, a restrição ao andamento das investigações criminais

já  contidas  na  Súmula  Vinculante  24.  E  ainda, o  artigo  93  diz  respeito  a  hipóteses

residuais em relação ao que prevê o art. 92. Regula, portanto, toda e qualquer relação

jurídica diversa do estado civil de pessoas que seja da competência do juízo extrapenal

(cível, administrativo, trabalhista, tributário, etc);

(c) ação cível em andamento: a suspensão do processo criminal

em curso pressupõe que a questão prejudicial já esteja sendo discutida em uma ação

civil. Essa anterioridade deverá tomar por base o momento da arguição da prejudicial no

juízo criminal;

159 A regra é no sentido de que as questões prejudiciais são solucionadas no juízo penal, isto é, no mesmo
juízo da principal. Excepcionalmente, isto é, nas hipóteses do art. 92 do CPP, devem ser, e na hipótese do
art. 93 do mesmo diploma podem as prejudiciais ser solucionadas na jurisdição cível, ficando suspensa a
questão prejudicial, aguardando-se a decisão do juízo cível. Cf. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.
Processo penal, volume 2. 35. ed .rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 643/644.
160 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. p. 1078-1079.
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(d) questão  de  difícil  solução:  a  disposição  visa  evitar  o

levantamento de teses manifestamente protelatórias. Além disso, a avaliação acerca da

“dificuldade” da solução da questão é juízo de valor dirigido à autoridade judicial;

(e) ausência de limitações quanto à prova fixadas pela lei civil: em

determinados casos, a lei civil traz limitações específicas acerca da produção de provas,

as quais não encontram paralelo no sistema processual  penal,  já que este tutela,  em

última instância, a liberdade de locomoção dos sujeitos. Sendo assim, presente, no caso,

tal limitação, o processo penal não poderá depender da sorte do processo civil, já que a

resolução da questão exige uma amplitude maior do rol de meios de provas admitidos.

 Verificado o preenchimento de todos os requisitos, o juiz criminal

poderá determinar o sobrestamento do feito,  com a consequente suspensão do prazo

prescricional, caso se determine a suspensão (art. 116, I, CP).

Por fim, Eugênio Pacelli de OLIVEIRA complementa que:

Suspenso o processo, de ofício ou a requerimento das partes, e após a oitiva das
testemunhas e a realização das provas reputadas urgentes, o juiz penal assinará
prazo para aguardar a solução no cível, a fim de lhe promover o rápido andamento
(art. 93, §§ 1º e 3°).

Encerrado o prazo assinado, o juiz poderá determinar a sua prorrogação, se não
for ele suficiente, desde que por tempo razoável e desde que a demora não seja
imputável à parte.  Expirado este prazo, o juiz penal retomará o curso da ação
penal, se não sentenciado no processo cível, resolvendo, de fato, e de direito, toda
a matéria da acusação e da defesa161.

Embora seja possível o juízo penal chamar para si a resolução da

questão, note-se que a atitude poderá ensejar uma incoerência das respostas judiciais,

pondo  em risco  o  princípio  da  unidade  da  jurisdição,  a  partir  de  eventuais  soluções

distintas para um único e mesmo fato162, que é justamente o que se pretende evitar com

as regras do art. 92 e 93 do Código de Processo Penal.

Pode ocorrer, porém, de que, embora a suspensão facultativa tenha

se mostrado conveniente, o magistrado ainda assim deixe de determiná-la ou que, após

expirado o prazo assinado para a resolução da questão em outro juízo, o juiz criminal

161 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 18. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas,
2014. p. 296.
162 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op cit. p. 294.
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decide por bem resolver a questão em seu próprio âmbito de atuação.

Nestes casos, sobrevindo a decisão judicial do juízo cível, não há

que se cogitar da nulidade da sentença penal, mas, reconhecendo o tribunal que havia

fundada dúvida  sobre  um dos  elementos  da  infração,  o  que  justificaria  a  suspensão,

absolverá o acusado163.

Definidos os pressupostos  gerais  de  incidência  da  regra,  convém

analisar  a  possibilidade  de  extensão  de  tais  disposições  aos  procedimentos

investigatórios em curso.

3.1 Aplicação analógica do art. 93 na fase de investigação

Questão  de  pouca  aceitação  na  doutrina  e  jurisprudência  é  a

possibilidade de aplicação analógica do art. 93 do CPP à fase de investigação, vez que o

dispositivo normativo refere-se tão somente à “suspensão do curso do processo, após a

inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente”. 

Assim, predomina o entendimento de que a questão prejudicial só

tem  o  condão  de  suspender  o  curso  da  ação  penal,  não  existindo  relação  de

prejudicialidade entre investigação criminal e questão civil:

Tanto na hipótese de prejudicial obrigatória (art. 92, CPP), quanto na de prejudicial
facultativa (art. 93, CPP), a decisão de suspensão proferida pelo juiz se refere ao
curso do processo penal.  O que se deve suspender é o curso do processo
penal já iniciado, para se aguardar o desfecho da questão prejudicial no juízo
cível, a ser resolvida no bojo do processo civil (negrito nosso)164. 

163 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva,
2010. p. 169.
164 O apontamento é de Nestor TÁVORA, que complementa: “A advertência tem lugar por conta de decisão
tomada pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que, julgando habeas corpus,
concedeu a ordem para suspender inquérito policial, invocando norma decorrente do enunciado do art. 93,
CPP. Na ementa do julgado, consta que 'se o reconhecimento da existência da infração penal depende da
decisão sobre questão diversa da prevista no art. 92, da competência do juízo cível, e se neste houver sido
proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não
verse sobre direito cuja a prova a lei  civil  limite,  suspender o inquérito policial'.  No caso foi  instaurado
inquérito policial para apurar crime tributário, sem a necessária constituição definitiva do crédito tributário,
nos termos da Súmula Vinculante nº 24, do STF. Isso porque foi concedido mandado de segurança tendente
a vedar  que a Receita  Federal  tivesse acesso aos dados bancários do investigado,  estando pendente
julgamento de recurso extraordinário. Como se depreende, foi equivocada a aplicação do sistema de
suspensão do  art.  93,  do  Código,  ao  inquérito  policial,  mormente  porque  não  há  aí  relação  de
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O art.  93 dispõe: “… o Juiz criminal  poderá… suspender o curso do processo,
após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza
urgente”.

Quer dizer, então, que o Juiz penal só poderá suspender o curso da ação penal,
na hipótese do art. 93, depois de inquiridas as testemunhas e de realizadas as
outras provas, de natureza urgente165.

Trancamento do inquérito policial:

Sob alegação de que a matéria enfocada está sendo discutida no juízo cível, não
há  que  se  falar  em  constrangimento  ilegal,  pois  a prejudicial  só  pode  ser
alegada no curso da ação penal (STF: RT 554/462) (negrito nosso)166. 

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TRANCAMENTO  DE  INQUÉRITO  POLICIAL.
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA.  FUNRURAL.  ALEGAÇÃO  DE
QUE A EXAÇÃO É CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL.  INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUSPENSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. ART.  93
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em sede de habeas corpus, somente é devido o
trancamento  do  Inquérito  Policial  em  situações  especiais,  ou  seja,  quando  a
negativa de autoria é evidente ou quando o fato narrado não constitui crime, ao
menos  em  tese,  ou  mesmo  em  situações  que  não  é  necessária  a  instrução
criminal para que se perceba tais fatos. 2. Inexistindo ilegalidade evidenciada de
plano, não cabe a concessão do writ. 3. Indevida, aplicando-se a regra inserta do
art.  93  do  CPP,  a  suspensão  do  inquérito  policial,  porquanto  não  instalada  a
relação  jurídico-processual  penal.
(TRF-4 – HC: 9413 RS 2007.04.00.009413-0, Relator: TADAAQUI HIROSE, Data
de  Julgamento:  08/05/2007,  SÉTIMA  TURMA,  Data  de  Publicação:  D.E.
16/05/2007) 

HABEAS  CORPUS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  TRABALHISTA.  QUESTÃO
PREJUDICIAL. INQUÉRITO POLICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.  NÃO  HÁ  PREVISÃO  LEGAL PARA A SUSPENSÃO  DE  INQUÉRITO
POLICIAL EM FACE DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA
QUE  TENHA  POR  OBJETO  QUESTÃO  PREJUDICIAL  RELATIVAMENTE  À
ILICITUDE  DA  RELAÇÃO  DE  DIREITO  COOPERATIVO  INVESTIGADA.
(TRF-5  –  HC:  1127  CE  0015784-41.2000.4.05.0000,  Relator:  Desembargador
Federal  Alexandre  Costa  de  Luna  Freire  (Substituto),  Data  de  Julgamento:
04/05/2000, Terceira Turma, Data de Publicação: DJ DATA-12/06/2000 PÁGINA-
467) 

Do voto condutor deste último julgado, retira-se que:

prejudicialidade, nem aquele dispositivo tem o alcance de autorizar aquela decisão . Deveria o órgão
julgado ter ordenado o seu arquivamento (trancamento), fazendo acessar a ilegalidade da persecução penal
de delito  em afronta  à  Súmula Vinculante  nº  24,  STF”  (grifo  nosso).  Cf.  TÁVORA,  Nestor;  ALENCAR,
Rosmar, Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 512.
165 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.  Processo penal,  volume 2. 35. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013. p. 661-662.
166 BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.
294.
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[…] O Código de Processo Penal prevê a suspensão do processo penal, no caso
de questões prejudiciais heterogêneas obrigatórias (art. 92), ou a possibilidade de
sua suspensão,  na hipótese de questões prejudiciais  heterogêneas facultativas
(art. 93, caput), não havendo previsão legal de suspensão do inquérito policial, que
é  mero  instrumento  de  colheita  de  provas  para  a  formação  da  convicção  do
dominus litis.

Desse  modo,  a  pendência  de  litígio  extrapenal  não  obstacula  o  curso  da
investigação policial, por inexistir previsão legal de prejudicialidade nessa hipótese.

[…]

Ademais, segundo alguns dos adeptos deste posicionamento, diante

da inexistência de justa causa para o início da persecução penal, a solução para sobrestar

o curso da investigação criminal é o seu trancamento, mediante concessão de ordem em

habeas corpus167. 

Sobre a inaplicabilidade do instituto à fase de investigação, averba-

se, ainda, a observação da doutrina no sentido que, havendo questão prejudicial, deve ser

a exordial  acusatória  oferecida e recebida para,  posteriormente,  discutir-se a eventual

suspensão do feito168. 

Assim,  a  suspensão do  feito  em razão  da existência  de  questão

prejudicial,  segundo  este  entendimento,  seria  hipótese  adstrita  ao  processo  penal  já

iniciado. 

Portanto,  embora  se  tenha  notícia  de  decisões  em  sentido

contrário169, prevalece o entendimento de que não é possível estender a aplicação das

disposições do art. 93 do CPP à fase de investigação, por inexistência de previsão legal a

autorizar tal operação. 

3.2 Prejudicialidade  da  discussão  da  existência  do  débito  em  relação  a

167 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues, idem. 
168 […]  não  se  suspende a investigação  policial,  que  deve  terminar,  propiciando  ao  órgão  acusatório
oferecer  a  denúncia  ou  queixa,  havendo  o  seu  recebimento,  para,  depois,  discutir-se  a  proposta  de
suspensão do feito”. Cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 13 ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2014. p. 284.
169 Cf.  STJ – HC: 130507 SP 2009/0040455-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento:
12/04/2011, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011; TRF 2ª R.; HC 2009.02.01.011519-
4; Segunda Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto; Julg. 10/09/2009; DJU 24/09/2009;
Pág.  114;  e TRF-2  –  HC:  9002076096  RJ  90.02.07609-6,  Relator:  Desembargador  Federal  NEY
VALADARES,  Data  de  Julgamento:  21/03/1990,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJU  –
Data:03/05/1990.
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persecução penal

Analisados  os  pressupostos  gerais  de  aplicação  da  normativa

processual que permite a suspensão de feitos em razão de questões prejudiciais, convém,

neste momento, analisar a questão da suspensão do processo penal à luz dos casos em

que há discussão do crédito tributário em sede civil.

Sem embargo  das  hipóteses  abaixo  delineadas,  ressaltamos  que

cumprirá  ao  órgão  consulente,  no  exercício  de  sua  atividade  executória,  cotejar  tais

possibilidades com o caso concreto apresentado, retirando, então, a conclusão que julgue

mais adequada para a solução do caso.

Como  visto,  em  se  tratando  de  eventual  questão  prejudicial

heterogênea facultativa, deverá ser feita a análise da efetiva prejudicialidade da questão,

que deve ser de difícil solução e interferir na tipicidade do delito.

No  caso  em  questão,  após  constituído  o  crédito  tributário,  os

representantes da empresa Ipiranga ajuizaram embargos à execução, garantindo o juízo

por  meio  de  fiança  bancária,  que  contou  com a  concordância  da  exequente.  O  fato

alegado nos  referidos  embargos dizem respeito  à  chamada “guerra  fiscal”,  tema que

pende  de  apreciação  pelo  Pretório  Excelso,  com repercussão  geral  já  reconhecida  e

sobrestamento determinado de todos os feitos correlatos.

Muito se tem discutido nas Cortes Pátrias sobre o tema em situações

semelhantes, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo, com decisões que variam

de acordo com cada caso concreto, deixando claro que a configuração da prejudicialidade

da questão depende da análise das peculiaridades de cada situação.

Pacífico, no entanto, é o entendimento de que eventual discussão

sobre a existência ou exigibilidade do crédito tributário em juízo não resulta em automática

ou obrigatória suspensão da ação penal, corroborando a tese de  facultatividade, com a

necessidade de avaliação da questão prejudicial.

Nesse sentido, colacionamos as seguintes decisões:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  PENAL.  CABIMENTO.  RECURSO  EM
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SENTIDO  ESTRITO.  CRIME  TRIBUTÁRIO.  SUSPENSÃO  DA  AÇÃO  NA
PENDÊNCIA  DE  DISCUSSÃO  JUDICIAL  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS  ESFERAS.  RECURSO  ESPECIAL  A QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. 1.  É cabível  a interposição de recurso em sentido estrito  para
impugnar decisão que, em razão de questão prejudicial, determinou a suspensão
do inquérito policial.  2. Esta corte de justiça tem jurisprudência uniforme no
sentido de que a pendência de discussão acerca da exigibilidade do crédito
tributário perante o poder judiciário não obriga a suspensão da ação penal,
dada a independência entre as esferas. 3.  Recurso Especial  a que se nega
provimento. (STJ; REsp 1.550.458; Proc. 2015/0210376-2; SP; Sexta Turma; Relª
Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 15/04/2016) – sem grifos no original.

RECURSO ESPECIAL.  PENAL.  PROCESSO PENAL.  CITAÇÃO POR EDITAL.
TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. PAS NULLITE SANS GRIEF.
CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DOLO. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. (...)  2.  "Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento
definitivo do tributo." (Súmula Vinculante nº 24/STF). 3. Estando definitivamente
constituído  o  crédito  tributário,  não  fica  a  ação  penal  instaurada  para  a
apuração  de  crime  contra  a  ordem  tributária  no  aguardo  de  processo
administrativo, ação judicial ou execução fiscal acerca do crédito tributário
tendo  em  vista  a  independência  entre  as  esferas  se  inexiste  decisão
administrativa  ou  judicial  favorável  ao  contribuinte.  4.  A  admissão  de
questão prejudicial  externa como causa de suspensão do processo penal
somente tem cabimento quando repercute na própria tipificação do delito, a
teor do artigo 93 do Código de Processo Penal. 5. A efetiva existência de dolo
caracterizador  da  conduta  típica  é  questão  que  demanda  o  revolvimento  do
arcabouço probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na
instância  especial.  6.  Recurso  improvido.  (STJ  -  REsp:  1370478  RS
2013/0067909-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento:  21/10/2014,  T6  -  SEXTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
04/11/2014) – sem grifos no original.

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1.º, INCISO I,
DA  LEI  N.º  8.137/90.  AÇÃO  PENAL.  CRÉDITO  FISCAL.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO. EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DEFINITIVO.
DELITO  CONSUMADO.  TRANCAMENTO  DA AÇÃO  PENAL.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1.
Segundo o entendimento desta Corte e do Pretório Excelso, não há justa causa
para a persecução penal quanto ao crime previsto no art. 1º, da Lei n.º 8.137/90,
se o suposto crédito fiscal ainda pende de lançamento definitivo, uma vez que sua
inexistência  impede  a  configuração  do  delito  e,  por  conseguinte,  o  início  da
contagem do prazo prescricional. 2. Na hipótese, entretanto, restou consignado
pelo Tribunal de origem que o procedimento administrativo instaurado para
apurar o débito fiscal  foi  concluído,  tendo o acórdão fiscal  transitado em
julgado. 3. O fato de ter sido ajuizada ação anulatória de débito fiscal, a qual
se encontra ainda em curso, não tem o condão de impedir o prosseguimento
da  ação  penal.  Isso  porque  o  art.  83  da  Lei  n.º  9.430/96  somente  exige
decisão final  na esfera administrativa  sobre a existência fiscal  do crédito
tributário, o que já ocorreu na espécie. 4. A pendência de discussão acerca
da exigibilidade do crédito tributário perante o Judiciário constitui óbice, tão-
somente,  à  prática  de  atos  tendentes  à  cobrança  do  crédito,  não
impossibilitando a instauração da ação penal cabível, dada a independência
das  esferas  cível  e  criminal.  Precedentes. 5.  Ordem  denegada.  (STJ,  HC
137.494/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011,
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DJe 03/11/2011) – sem grifos no original.

Da mesma forma,  tem-se  como pacífico  que  a  garantia  do  juízo

através de carta fiança, não se confunde com a quitação integral do débito, não tendo

cabimento  a  extinção  da  punibilidade  por  aplicação  do  artigo  9º,  §  2º,  da  Lei  n.

10.684/2003.

Corroborando o exposto, temos as seguintes decisões:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.  SONEGAÇÃO  FISCAL.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.  INÉPCIA DA DENÚNCIA.  INOCORRÊNCIA.  NEGATIVA
DE  AUTORIA.  ANÁLISE  DE  FATOS  E  PROVAS.  VEDAÇÃO.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE DO AGENTE NÃO VERIFICADA.  RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS  CORPUS  A QUE  SE  NEGA PROVIMENTO.  (…)  5.  O  pagamento
integral do crédito tributário constitui causa de extinção da punibilidade do
agente,  nos termos do artigo 9º,  §  2º,  da  Lei  10.684/03.  Precedentes:  HC
84.965, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.04.12;
HC 93.351, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 1º.07.09; HC
89.794, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 10.08.07. 6.
In  casu,  o  paciente  não  efetuou  o  pagamento  do  crédito  tributário,  mas
apenas contratou seguro-garantia como tentativa de assegurar o seu futuro
adimplemento.  Destarte,  não operou-se a extinção de sua punibilidade. 7.
Recurso ordinário  em habeas corpus a que se nega provimento.  (STF -  RHC:
117173 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/02/2014, Primeira
Turma,  Data  de  Publicação:  DJe-045  PUBLIC  07-03-2014)  –  sem  grifos  no
original.

DIREITO PENAL E  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
A ORDEM  TRIBUTÁRIA.  LEI  N.º  8.137/90.  DENÚNCIA.  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
NÃO É PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.  O
oferecimento   de   carta   de   fiança  bancária  como  garantia  de  crédito
tributário não autoriza o trancamento da ação penal. Embora seja  possível,
futuramente,  em  caso  de quitação, extinguir-se a punibilidade, trata-se de
mera presunção. 2.  "O oferecimento de garantia em embargos à execução
fiscal,  ainda que potencialmente capaz de saldar,  ao final  daquele feito,  o
débito fiscal  questionado,  não  é  causa  extintiva de punibilidade penal
prevista   como tal  em nosso ordenamento,  sendo descabida,  por  razões
óbvias, sua equiparação à quitação integra do débito a que se refere o art.
9.º,  § 2.º,  da Lei n.º 10.684/2003." (HC 235.164/SP, Rel.  Ministro SEBASTIÃO
REIS  JÚNIOR,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  ALDERITA  RAMOS  DE  OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO  TJ/PE),  SEXTA TURMA,  julgado  em
19/11/2012, DJe 17/12/2012) 3. Recurso desprovido.  (STJ, RHC 67.209/SP, Rel.
Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
05/04/2016, DJe 29/04/2016) – sem grifos no original.

Questão outra tratada pelos Tribunais diz respeito se a garantia do
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juízo por meio de carta fiança teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito

tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN170 e da Súmula n. 112 do Superior

Tribunal de Justiça171, situação que, segundo eles, poderia permitir o reconhecimento da

questão prejudicial. 

Neste  ponto,  o  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo  possui  grande

divergência entre suas Câmaras Criminais.

Algumas Câmaras entendem que,  nos termos da Súmula  112 do

Superior Tribunal de Justiça e do artigo 151 do CTN, a garantia através de fiança bancária

não equivaleria à garantia em dinheiro e, portanto, não suspenderia a exigibilidade do

crédito  tributário  e,  havendo  o  lançamento  definitivo  do  tributo,  ao  teor  da  Súmula

Vinculante  n.  24172,  caracterizado  estaria  o  delito.  Tal  fato,  somado  à  notória

independência entre as esferas cível e criminal, impediria o reconhecimento de questão

prejudicial, devendo a investigação ou o processo criminal manter seu curso normal.

Sobre o tema, transcrevemos trecho do parecer do Procurador de

Justiça do Ministério Público de São Paulo Luiz Otávio de Oliveira Rocha nos autos do

Recurso em Sentido Estrito n. 0026863-52.2014.8.26.0050, julgado em 19 de março de

2015, cuja decisão foi pela não suspensão das investigações: 

“(…) Daí se conclui facilmente que o legislador jamais pretendeu, com a inserção
do Capítulo I (DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS) no TÍTULO VI (DAS QUESTÕES
E  PROCESSOS  INCIDENTES)  do  Código  de  Processo  Penal,  criar  qualquer
embaraço a atividade investigatória da Polícia Civil, exercida sob fiscalização do
Ministério  Público,  uma  vez  que  dela  depende  a  apuração  de  elementos
imprescindíveis  à  formulação  da  denúncia  criminal,  os  quais,  se  de  natureza
documental ou pericial, uma vez obtidos terão seu valor probatório conservado no
caso de ser eventualmente suspensa a ação penal.

Essa preocupação do legislador também está expressada na parte final da norma
do  “caput”  do  artigo  93  do  CPP,  que  afirma  que  o  “juiz  criminal  poderá ...
suspender o curso do processo,  após a inquirição das testemunhas e realização
das outras provas de natureza urgente” (grifei).

(...)

A oitiva  de  testemunhas  (notadamente  os  administradores  da  autuada,  seus
contadores  e  os  responsáveis  pela  atuação fiscal),  assim como a juntada dos
documentos  relativos  às  operações  fiscais  ensejadores  dos  créditos  glosados,

170 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral.
171 Súmula 112 STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro.” 
172Súmula Vinculante n. 24: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º,
incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 
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permitirão  ao  Ministério  Público  conhecer,  o  quanto  antes,  da  existência  de
eventual  prática  definida  como  crime  contra  a  ordem  tributária,  algo  que  não
depende do julgamento dos mencionados embargos à execução (...).

(...) não estão presentes na espécie os pressupostos do artigo 93 do Código de
Processo  Penal,  devendo,  por  isso,  prevalecer  o  entendimento  amplamente
adotado pela jurisprudência superior no sentido de que a discussão cível em torno
da  anulação  do  crédito  tributário  não  pode  ser  considerada  condição  de
procedibilidade para o processo-crime, em razão da independência das esferas
cível e criminal (HC. 90.395/PR, 5ª Turma, Rela. Min. LAURITA VAZ, j. 02.03.2010,
v.u.).”

No mesmo sentido temos as seguintes decisões:

Recurso  em  sentido  estrito  do  Ministério  Público.  Inquérito  policial  que  apura
suposta  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária.  Carta  fiança  bancária
oferecida  pela  devedora  em  sede  de  discussão  do  crédito.  Decisão  a
suspender o procedimento inquisitivo, ao argumento de se tratar de questão
prejudicial facultativa de alta indagação. Cabimento do recurso manejado, na
dicção  do  inciso  XVI,  do  art.  581,  do  CPP.  Crédito  tributário  devidamente
constituído e já objeto de execução fiscal, inclusive Fiança bancária que, no
caso,  não  se  presta  a  suspender  a  exigibilidade  do  crédito  tributário.
Entendimento consolidado pelo Superior  Tribunal  de Justiça,  em sede de
recurso especial repetitivo Inteligência do art. 151 do CTN e Súmula 112 da
Corte  Especial  Precedentes.  Questão  prejudicial  heterogênea  facultativa.
Independência das esferas criminal e  cível.  Precedentes Recurso provido.
(TJ-SP  -  RSE:  0104713-90.2011.8.26.0050  SP,  Relator:  Ivan  Sartori,  Data  de
Julgamento:  04/11/2014,  4ª  Câmara  de  Direito  Criminal,  Data  de  Publicação:
05/11/2014) – sem grifos no original.

Recurso  em  Sentido  Estrito.  Crime  contra  a  ordem  tributária.  Preliminar  de
intempestividade. Inocorrência. No mérito, suspensão do feito no primeiro grau
em  razão  da  pendência  de  embargos  à  execução  fiscal.  Descabimento.
Independência  das  esferas.  Possibilidade  de  julgamento  da  ação  penal.
Determinação  de  continuidade  do  feito. Recurso  provido.  (TJ-SP  -  RSE:
0022507-87.2003.8.26.0506,  Relator:  Alberto  Mariz  de  Oliveira,  Data  de
Julgamento:  25/03/2014,  16ª  Câmara  de  Direito  Criminal,  Data  de  Publicação:
28/03/2014) – sem grifos no original.

Já outras Câmaras entendem que o fato de ter o juízo cível sido

garantido, ainda que por meio de carta fiança, faria com que a exigibilidade do crédito

estivesse suspensa, sendo tal  fato causa determinante para autorizar a suspensão da

investigação ou do processo criminal com base no artigo 93 do CPP.

É o que se extrai de parte do voto do Desembargador Relator no

Recurso em Sentido Estrito n.  0064063-30.2013, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
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“o Juízo Cível encontra-se garantido por Carta de Fiança firmada por banco e esta
garantia iguala-se, em tudo ou em mais, ao mero depósito da quantia discutida,
em respeito aos termos da Súmula nº 112, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A Carta de Fiança garante, conforme os termos, a responsabilidade solidária e
integral  caso  haja  insucesso  na  lide  proposta,  vingando-se  a  plena  e  exigível
dívida  fiscal,  por  agora  só  confirmada  na  esfera  administrativa  da  autoridade
tributária.

Desta sorte, garantido o pagamento da dívida em caso de insucesso e estando
aquela  sustada  até  o  final  da  lide  civil,  nada  mais  lógico  que  sustar-se  a
investigação criminal sobre uma possível existência de crime tributário, evitando-
se,  no  futuro,  uma  procedência  da  lide  civil,  mas  com  a  conduta  criminal  já
encerrada e positivada numa condenação: a base do crime foi desfeita no Juízo
Cível mas a condenação deve ser mantida em detrimento daquele que venceu a
lide anteriormente citada. É medida de cautela e evita-se cena surreal”.

Na mesma linha as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS. Crimes Tributários. Crédito devidamente constituído. Garantia
de  pagamento  que  não  se  confunde  com  a  quitação  integral  da  dívida.
Impossibilidade de se reconhecer a extinção da punibilidade.  Garantido o juízo
no montante  integral  do crédito,  não  se  justifica,  ao  menos por  ora,  dar
continuidade às investigações policiais, tendo em vista a possibilidade de
atipicidade do fato na esfera criminal por inexistência de conduta antijurídica
na esfera fiscal ou de extinção da punibilidade acaso o valor depositado for
suficiente  para  a  total  quitação.  Ordem  parcialmente  concedida  para
suspender o curso do procedimento inquisitivo, até que seja solucionada a
questão  na  esfera  cível.  (TJSP,  Relator(a):  Bandeira  Lins;  Comarca:  Limeira;
Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/10/2015;
Data de registro: 10/11/2015) – sem grifos no original.

Recurso  em  Sentido  Estrito  CRIMES  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.
Suspensão do inquérito policial até decisão definitiva na esfera cível. Interposição
de Embargos à Execução Fiscal. Jurisdições paralelas. Art. 93 do CPP. Juízo cível
garantido por fiança bancária Súmula 112 do STJ Lapso prescricional suspenso
-Decisão  mantida  -  Recurso  não  provido.  (TJ-SP  -  RSE:  0055533-
08.2011.8.26.0050,  Relator:  Machado  de  Andrade,  Data  de  Julgamento:
09/04/2015, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2015)

Sem embargo dos posicionamentos apresentados, pensamos que o

fato de se garantir o juízo nos embargos à execução através de carta fiança não deve ser

o único fator determinante para a análise da existência de questão prejudicial facultativa,

com a consequente suspensão do processo criminal.

Isto porque a legislação processual de regência exige que a garantia
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do  juízo  seja  oferecida  como  própria  condição  de  admissibilidade  dos  embargos  à

execução,  ou  como  condição  para  concessão  do  efeito  suspensivo  aos  embargos,

paralisando, assim, a execução fiscal.

Deste modo, oferecida a garantia – qualquer que seja e não somente

no caso da fiança bancária – a parte poderá judicializar suas teses defensivas no intuito

de ver prejudicado o direito do fisco em cobrar o tributo que ora se executa. Isto tudo

ocorrerá por meio dos embargos à execução.

Dito de outro modo, admitidos os embargos, cujo pressuposto é a

garantia do juízo, estará judicializada a questão e, no presente caso, tal judicialização

implica a discussão sobre a própria existência do débito em execução.

É que, se o crime imputado pressupõe a existência de um tributo

devido  que  deixa  de  ser  adimplido,  o  que  torna  a  questão  prejudicial  é  o  potencial

julgamento no sentido de que o tributo jamais foi devido  173. Isto, obviamente, passa ao

largo de eventuais discussões sobre a suspensão da exigibilidade do tributo ou ao modo

específico de garantia prestada.

Deve-se, portanto, fazer uma avaliação da questão tratada no juízo

cível, a fim de aferir sua pertinência na configuração da tipicidade da conduta, bem como

a dificuldade na sua resolução. 

Dito  de  modo  mais  simples,  a  questão  prejudicial  refere-se  à

controvérsia de difícil  solução, que demanda resolução em outro juízo, sobre a efetiva

tipicidade do crime   174  , e não sobre a sua punibilidade.

173 Contudo, no já citado julgamento do REsp 1370478-RS, o entendimento prevalecente foi o de que a
existência  de  decisões  administrativas  confirmando  a  existência  do  débito  somada  à  inexistência  de
qualquer decisão judicial favorável à parte seria fato suficiente para dar certeza à tipicidade da conduta,
independente da sorte de eventual ação civil que ainda discutisse o débito: “Com efeito, a admissão de
questão  prejudicial  externa  facultativa  como  causa  de  suspensão  do  processo  penal  somente  tem
cabimento quando repercute na própria tipificação do delito, a teor do artigo 93 do Código de Processo
Penal […] E,  na espécie,  o crédito tributário que deu causa à presente ação penal já foi  devidamente
lançado  pela  autoridade  fiscal  e  não  há  decisão  administrativa  ou  judicial  favorável  ao  contribuinte,
inexistindo questão prejudicial externa que justifique o acolhimento da pretendida suspensão do processo
penal em virtude da mera existência de processo judicial relativo ao crédito tributário.”
174Como se percebe, as questões prejudiciais acabam por afetar a própria tipicidade da conduta delituosa
imputada ao acusado, quer no tocante à caracterização do tipo fundamental, quer no tocante à incidência do
tipo derivado (v.g., qualificadoras), sem exercer qualquer interferência na ilicitude ou culpabilidade. Nessa
linha, o próprio CPP, ao tratar das questões prejudiciais, refere-se a elas nas hipóteses em que a decisão
sobre a  existência  da infração depender da solução da controvérsia  (arts.  92 e 93).  Cf.  LIMA,  Renato
Brasileiro de. Op. cit. p. 1068.
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Veja-se que, embora em ambos os casos o processo criminal possa

ser extinto, suas consequências jurídicas são diversas. No caso do pagamento integral do

tributo extingue-se a punibilidade. Já a procedência da questão prejudicial resultará na

atipicidade da conduta, implicando na absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do

CPP.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  ART.  93  DO  CPP.  FACULDADE  JUDICIAL.
PECULIARIDADES  DO  CASO. ABSOLVIÇÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  EXASPERAÇÃO  PROPORCIONAL.  (…)  3.  A
constituição  definitiva  do  crédito  tributário  é  condição  necessária  para  o
ajuizamento da ação penal que verse sobre o crime de sonegação fiscal. Já a
pendência  de  ação  anulatória  na  esfera  cível,  quando  muito,  constitui
questão prejudicial heterogênea facultativa que, a teor do artigo 93 do CPP,
poderá  ocasionar  a  suspensão  do  curso  do  processo,  a  critério  do  juiz
natural da causa. 4. É recomendável a suspensão do curso processual pela
aplicação do art. 93 do CPP quando, diante das particularidades da causa, o
julgador  se  convencer  da  existência  de  questão  de  difícil  solução  que
interfira na materialidade delitiva e dependa da apreciação do juízo cível. 5.
Na  espécie,  a  defesa  não  demonstrou  risco  concreto  de  interferência  da
questão  prejudicial  na  materialidade  delitiva,  e  a  instância  ordinária,  ao
analisar  detidamente  as  particularidades  do  caso,  indeferiu  o  pedido  de
suspensão do processo,  destacando,  inclusive,  que a  ação anulatória  foi
julgada improcedente em primeiro grau. (…) 10. Recurso especial parcialmente
conhecido  e,  nesta  parte,  não  provido.  (STJ,  REsp  1066641/SC,  Rel.  Ministro
ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  08/04/2014,  DJe
25/04/2014) – sem grifos no original.

Não obstante, é de se destacar, por fim, que outra análise poderá ser

feita num viés de política criminal e utilidade da ação penal, dentro do próprio interesse de

agir.

Existe grande discussão na doutrina e jurisprudência sobre questões

que envolvem a extinção da punibilidade dos crimes tributários decorrente do pagamento

ou  parcelamento  do tributo,  sobretudo  no  que diz  respeito  ao  momento  em que são

realizados.

Até  2011  a  controvérsia  estava  pacificada  no  sentido  de  que  o

parcelamento do tributo suspenderia a pretensão punitiva do Estado bem como o prazo

prescricional,  extinguindo  a  punibilidade  em  caso  de  pagamento  integral

independentemente do momento em que se aderisse ao regime de parcelamento ou fosse
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efetuada a quitação integral do débito, nos termos do artigo 9º da Lei n. 10.684/2003.

Contudo, a Lei n. 12.382/2011 trouxe alteração ao artigo 83 da Lei n.

9.430/1996, passando a exigir que o pedido de parcelamento fosse formalizado antes do

recebimento da denúncia criminal para que houvesse a suspensão da pretensão punitiva

e do prazo prescricional, sem revogar expressamente o disposto no artigo 9º da Lei n.

10.684/2003.

Diante disso,  há entendimento de que a Lei  12.382/2011 revogou

tacitamente o artigo 9º da Lei n. 10.684/2003, passando a regular integralmente o tema a

partir de sua entrada em vigor. Nesse sentido:

PENAL  CRIME  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA  SUPRESSÃO  DE  ISS  � � �
VIGÊNCIA DA LEI 10.684/2003  QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO  EXTINÇÃO� �
DA PUNIBILIDADE.  I.  A Lei  10.684/2003,  vigente  quando  lavrado  o  auto  de
infração e constituído definitivamente o crédito, permitia a extinção da punibilidade
se o débito tributário fosse quitado em data posterior ao recebimento da denúncia.
Em crimes contra a ordem tributária deve ser observada a legislação da época dos
fatos. II. A Lei 12.382/2011, que limitou a hipótese de extinção da punibilidade aos
casos de pagamento do débito tributário antes do recebimento da denúncia, por
ser  mais  gravosa,  só  deve  ser  aplicada  aos  fatos  ocorridos  a  partir  de  sua
vigência. Precedentes. III. Recurso provido para acolher a preliminar e extinguir a
punibilidade  do  réu.(TJ-DF  -  APR:  20130110644562,  Relator:  SANDRA  DE
SANTIS, Data de Julgamento: 27/08/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 04/09/2015 . Pág.: 70)

Já outra  corrente  entende que o  artigo  9º  da  Lei  n.  10.684/2003

permanece em vigor, regulando os casos de pagamento integral do tributo, enquanto a

alteração trazida pela Lei n. 12.382/2011 trata somente dos casos em que a quitação é

feita por meio de parcelamento175, conforme se verifica da seguinte decisão:

Recurso  em  sentido  estrito.  Crime  contra  a  ordem  tributária.  Extinção  da
punibilidade  fundamentada  pelo  pagamento  da  dívida  tributária,  depois  da
admissão pelo Juiz da denúncia. Admissibilidade, pelo disposto no art. 9º, § 2º da
Lei nº 10.684/03, que continua aplicável às hipóteses de pagamento, reservada a
disciplina mais rigorosa da Lei nº 12.382/11 aos casos de parcelamento, nos quais
a suspensão da pretensão punitiva somente ocorre se o parcelamento é anterior
ao recebimento da denúncia.  Ainda que se entenda de modo diverso,  a Lei nº
12.382/11,  admitindo-se  seu  caráter  de  lex  gravior,  não  poderia  retroagir  para
alcançar fatos anteriores à sua vigência. Crime que se tem por praticado à época

175 No mesmo sentido: GOMES, Luiz Flávio; EL TASSE, Adel.  Os crimes tributários e a extinção de
punibilidade,  2011.  Disponível  em:  <http://www.conjur.com.br/2011-mar-17/coluna-lfg-crimes-tributarios-
extincao-punibilidade#author>. Acesso em: 13 de jan. 2017.
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da ação ou omissão (conforme teoria da atividade) e não do lançamento definitivo.
Acerto da extinção da punibilidade. Recurso do Ministério Público não provido. (TJ-
SP  -  RSE:  00014663320128260576  SP  0001466-33.2012.8.26.0576,  Relator:
Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 22/07/2014, 16ª Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 22/07/2014)

Diante disso, em prevalecendo a última corrente, acaso a garantia

oferecida  no juízo  cível  seja  certa  e  cubra  o  valor  integral  do  débito  fiscal,  incluindo

acessórios, independentemente do resultado da ação no juízo cível, a ação penal não

prosperará, seja pela extinção da punibilidade – que ocorrerá com a quitação integral do

débito tributário –, seja pelo reconhecimento da atipicidade do delito.

O Superior Tribunal de Justiça tem decisão isolada nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA E FALTA
DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA QUE DESCREVE FATOS TÍPICOS DE FORMA A
PERMITIR O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INVESTIGAÇÃO INICIADA
PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  FALTA DE  INQUIRIÇÃO  DOS  ACUSADOS.
PRESCINDIBILIDADE  PARA  O  OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA.
COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES ERAM OS ORDENADORES DOS
DOCUMENTOS  FISCAIS  DA  EMPRESA.  EXAME  APROFUNDADO  DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  AUTOS
DE  INFRAÇÃO  CONTESTADOS  EM  JUÍZO.  GARANTIA  INTEGRAL  DOS
VALORES DEVIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
(...) 4. Verificando o dominus litis a materialidade do delito e os indícios suficientes
de autoria, deve ele, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, oferecer a
denúncia, que prescinde da prévia instauração de inquérito policial. 5. A alegação
de  não  ter  sido  comprovado  que  os  pacientes  'eram  os  ordenadores  dos
documentos  fiscais  e  contábeis  da  empresa'  requer  o  exame aprofundado  do
conjunto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.
6.  Diante  das  peculiaridades  do  caso  concreto  em  que  foram  oferecidas
garantias integrais sobre os valores devidos,  garantias estas aceitas pelo
Juízo e pela Fazenda Pública,  não se justifica a manutenção do processo
criminal,  pois  em qualquer  das  soluções  a  que  se  chegue no juízo  cível
ocorrerá a extinção da ação penal. 7. Habeas corpus concedido.  (STJ - HC:
155117  ES  2009/0233393-5,  Relator:  Ministro  HAROLDO  RODRIGUES
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/CE),  Data  de  Julgamento:
09/02/2010, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2010) –  sem
grifos no original.

Diante de todo o exposto, conclui-se que:

(a) a  controvérsia  principal  diz  respeito  à  possibilidade  de

suspensão  do  curso  do  procedimento  investigatório  em razão  de  reconhecimento  de

questão prejudicial (art. 93, CPP), que consiste na existência de embargos do devedor,

134



135135

que questionam a própria existência do débito tributário;

(b) o art. 93 do CPP cuida de hipótese de suspensão facultativa do

processo penal, sendo que seu principal requisito é o reconhecimento da prejudicialidade

da  questão,  tomando-se  por  prejudicial,  a  questão  de  resolução  prévia  cujo

desdobramento afeta a própria tipicidade do delito imputado;

(c) o entendimento prevalecente tanto no cenário doutrinário como

no jurisprudencial é no sentido da impossibilidade de extensão das disposições do art. 93,

do  CPP  –  que  regula  hipótese  de  suspensão  do  processo  penal  –  à  hipótese  de

suspensão do próprio procedimento investigatório;

(d) há ampla divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de

suspensão  do  procedimento  investigatório/ação  penal  nos  casos  em  que  a  questão

tributária ainda está sendo discutida no juízo cível, sendo que algumas destas decisões

julgam  que  a  modalidade  de  garantia  oferecida  é  determinante  para  se  decidir  pela

possibilidade ou não da suspensão do processo/procedimento investigatório;

(e) há,  também,  entendimento  no  sentido  de  que

independentemente da modalidade de garantia oferecida, o que potencialmente torna a

questão uma “prejudicial” é a simples existência de uma demanda judicial que discute

ainda a própria existência do débito tributário, do que exsurgem duas possibilidades: (e.1)

considerando que a demanda cível  discute a própria  existência do débito,  há que se

reconhecer que o caso penal – que processa eventual ocorrência de sonegação deste

tributo – depende desta questão prévia, ainda não resolvida; ou  (e.2) embora se possa

falar,  em  tese,  de  uma  questão  prejudicial,  a  existência  de  decisões  administrativas

confirmatórias da existência do débito devidamente lançado, somada à inexistência de

decisão judicial favorável à parte, é suficiente para dar como certa a existência do débito,

não remanescendo,  diante desta hipótese,  qualquer  questão a condicionar a  sorte da

decisão penal (REsp 1.370.478/RS);

(f) há divergência acerca da possibilidade de que o pagamento do

débito tributário extingua a punibilidade do delito, mesmo se realizado após o recebimento

da denúncia;

(g) entendendo-se  que  o  pagamento  do  tributo  mesmo  após  o

recebimento da denúncia extingue a punibilidade do delito, a circunstância do débito já
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estar garantido no juízo cível, pode tornar a ação penal despicienda pois:  (g.1) julgada

procedente a demanda cível, o débito jamais existiu, logo, não há tipicidade da conduta

imputada; (g.2) julgada improcedente a demanda, o débito será automaticamente saldado

pela garantia apresentada, o que impedirá o sucesso da persecução penal, que se verá

prejudicada pela extinção da punibilidade do crime.
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Crimes contra a vida

ESTUDO 9

Investigação de crimes contra a vida praticados 
por policiais militares contra civis

Ano de publicação, 2016176

1 RELATÓRIO

O  presente  pronunciamento  diz  respeito  a  originariamente  dois

protocolos instaurados junto a Administração Superior do Ministério Público do Estado do

Paraná a partir de idêntica provocação por parte do Comando da Polícia Militar do Estado.

O primeiro foi encaminhado a Procuradoria-Geral de Justiça (nº 1012/2016) e o segundo a

Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  (Pedido  de  Providências  nº  016/16  junto  a

CGMPPR).

A  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Jurídicos

determinou  o  encaminhamento  de  ambos  a  este  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias Criminais,  do Júri  e de Execuções Penais em 06 de abril  de 2016,  para

ciência.

Percebe-se,  de  início,  que  os  dois  expedientes  protocolados

possuem idêntico objeto. Neles a provocação do Ministério Público se deu por parte do

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Paraná,  Coronel  QOPM  Maurício

Tortato,  a  fim  de  expressar  posição  fundamentada  da  corporação  no  que  tange  à

competência  para  apuração  de  crimes  militares  praticados  por  Militar  Estadual  no

exercício da função, mesmo nos casos dos crimes contra a vida praticados em desfavor

de civis.

Referida posição é a que consta na Informação nº 001/2016, juntada

nos  protocolos,  sustentando  que  a  investigação  de  crimes  dolosos  contra  a  vida

176 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle..
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praticados por  policiais  militares é de exclusiva  atribuição da Polícia  Judiciária  Militar,

através de Inquérito Policial  Militar,  mesmo após as alterações legislativas promovidas

pela Lei nº 9.299/96. (fls.03/17).

Ao que consta, a elaboração da Informação nº 001/2016 se deu em

razão da Resolução Conjunta  nº  002/2015, do Conselho Superior da Polícia Federal e

Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, a qual teria apontado em sentido oposto, qual

seja, de que a investigação de crime doloso contra a vida praticado por policial militar

deve se dar exclusivamente através de inquérito policial presidido por delegado de polícia,

em especial após as referidas mudanças legislativas. (fls.21/22).

Situação  conflitante  ocorrida  em Foz  do  Iguaçu  foi  retratada  nos

autos. (fls.24/31).

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 A delimitação do objeto da controvérsia

A discussão jurídica do tema objeto dos protocolos sob análise gira

em torno da possibilidade jurídica da polícia civil  investigar ação de policial militar que

indique a prática de crime doloso contra a vida de civil, tentado ou consumado, e, ainda,

reúna elementos que indiquem a autoria de crime doloso contra a vida de civil.

2.2 A posição da Polícia Militar do Estado do Paraná

Para  a  Polícia  Militar  paranaense,  a  Polícia  Judiciária  Militar  é  o

único órgão legalmente detentor de atribuição legal para investigar crimes dolosos contra

a vida praticados por policiais militares contra civis. Portanto, o Inquérito Policial Militar

seria o único instrumento juridicamente hábil a fazê-lo, conforme posição firmada através

da Informação nº 001/2016.
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De acordo com este  entendimento,  a  leitura  conjunta  dos artigos

124177,  caput,  125,  §4º178 e  144,  §4º179 da  Constituição  Federal  evidenciaria  ser

exclusividade da Justiça Militar o processo e o julgamento de todos os chamados crimes

militares;  seria  vedada,  portanto,  a  sua  apuração  pelas  polícias  civis  pela  via  dos

inquéritos policiais.

Assim,  as  modificações  promovidas  pela  Lei  nº  9.299/1996  no

Código Penal Militar (Decreto-lei nº 1.001/69)180 e no Código de Processo Penal Militar

(Decreto-lei nº 1.002/69)181 teriam se dado estritamente quanto à competência da justiça

comum para o exercício da jurisdição em casos de crimes dolosos praticados por militares

contra civil, o que não alteraria a reserva constitucional da justiça castrense no que tange

à atribuição legal para investigar tais crimes militares.

Em suma,  em casos tais,  a  investigação permaneceria  sendo de

exclusividade da Polícia Judiciária Militar, através dos Inquéritos Policiais Militares. Logo,

sempre que concluído o Inquérito Policial Militar, caso verificada ao final a presença de

elementos indicativos da prática de crime doloso contra a vida por policial militar contra

civil, caberia à Justiça Militar encaminhar a investigação à justiça comum, nos termos do

que dispõe o artigo 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (Decreto-lei nº 1.002/69).

177 Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo
único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. 
178 Art.  125.  Os  Estados  organizarão  sua  Justiça,  observados  os  princípios  estabelecidos  nesta
Constituição. § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes
militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência
do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação das praças. 
179 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. 
180 Art. 1º O art. 9° do Decreto-lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa a
vigorar com as seguintes alterações: “Art. 9° (...); II – (...) c) por militar em serviço ou atuando em razão da
função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração
militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (...) Parágrafo único. Os crimes de que trata este
artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum." Art.
2° O caput do art. 82 do Decreto-lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar,
passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido, ainda, o seguinte § 2°, passando o atual parágrafo único
a §1°: “Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a
ele estão sujeitos, em tempo de paz (...); § 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a
Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.” 
181 Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele
estão sujeitos, em tempo de paz: § 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça
Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. 

139



140140

O posicionamento da Polícia Militar paranaense se assenta em dois

pilares. O primeiro consiste na natureza jurídica de crime militar do crime doloso contra a

vida  praticado  por  policial  militar  contra  civil.  O  segundo  diz respeito  a  uma suposta

separação  entre  a  competência  jurisdicional  (do  Tribunal  do  Júri)  e  a  atribuição para

investigar tais delitos (da Polícia Judiciária Militar).

Passa este Centro de Apoio Operacional, portanto, à análise destes

dois pontos centrais, além de outros pertinentes à análise da controvérsia.

2.3 A natureza jurídica do crime doloso contra a vida praticado por militar contra

civil

Toda  a  conclusão  constante  no  documento  encaminhado  pelo

Comando  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Paraná  acerca  de  qual  instituição  possui

atribuição legal para investigar os delitos em comento (dolosos contra a vida praticados

por militares contra civis) é decorrência do entendimento de que estes continuam sendo

crimes militares lato sensu.

O crime militar é uma espécie delitiva criada por lei, ou seja, a sua

distinção  não  se  dá  por  razões  científicas,  mas  de  política  criminal  expressada

legislativamente.  Neste  sentido,  o  Código  Penal  Militar  criou  três  espécies  de  crimes

militares em tempos de paz, com destaque para os chamados crimes militares impróprios,

dispostos no inciso II do artigo 9°:182

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

182 “Os crimes militares são classificados em crimes propriamente militares e impropriamente militares,
onde a classificação doutrinária simplifica de forma objetiva que crime propriamente militar é aquele que
somente o militar pode cometer (deserção, por exemplo), bem como outros tipos penais, como os crimes
previstos no art. 163 do Código Penal Militar – CPM (Recusa de Obediência) já que ao civil não caberia tal
enquadramento, o tipo previsto no art. 175 do CPM (Praticar violência contra inferior), ou o crime do art. 195
(abandono de posto), pois o civil não teria como praticar tais delitos, mas somente o militar da ativa. (...) Já o
crime impropriamente militar é aquele que o civil também pode cometer, quando tal conduta é prevista no
ordenamento militar castrense (CPM), e decorrente da aplicabilidade do art. 9º do CPM (onde neste artigo
que se encontra toda a descrição de quando um crime é militar ou comum), podendo inclusive um crime
militar ser praticado por civil.” POLITANO, Rafael.  Crimes Militares próprios e impróprios.  Disponível em:
http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/crimes-militares-proprios-e-improprios/  . Acesso em: 06 de julho de
2016.
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I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na
lei  penal  comum,  ou  nela  não  previstos,  qualquer  que  seja  o  agente,  salvo
disposição especial;

II -  os crimes previstos neste  Código,  embora também o sejam com igual
definição na lei penal comum, quando praticados:

a) por  militar  em situação  de  atividade  ou  assemelhado,  contra  militar  na
mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação  de  atividade  ou  assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;

c) por militar em serviço, em comissão de  natureza militar,  ou em formatura,
ainda que fora do lugar sujeito a administração militar contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão
de    natureza    militar,    ou  em  formatura,  ainda  que  fora  do  lugar  sujeito  à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou     civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação  de  atividade,  ou  assemelhado, contra o patrimônio
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

III -  os crimes praticados por militar da  reserva,  ou reformado, ou por civil,
contra  as  instituições  militares,  considerando-se  como  tais  não  só  os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos (...);

Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a
vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum (...).

Os  trechos  destacados  acima  foram  objeto  de  uma  alteração

legislativa promovida pela Lei nº 9.299/96, a qual também modificou o artigo 82, §2°, do

Código de Processo Penal Militar:

Art.  82.  O foro  militar  é  especial,  e,  exceto  nos  crimes dolosos  contra  a  vida
praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...)

§ 2°  Nos crimes dolosos contra a  vida,  praticados contra  civil,  a  Justiça
Militar encaminh  ará os autos do inquérito policial militar à justiça
comum.

As  significativas  inovações,  portanto,  alteraram,  sim,  regra  de

competência (artigo 82, § 2°, do Código de Processo Penal Militar e artigo 9°, paragrafo

único, do Código Penal Militar), mas, também e naquilo que aqui importa, foi modificada a

própria definição legal  de  crime militar  impróprio  (artigo 9°,  inciso II,  do  Código Penal

Militar).
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Este conjunto de mudanças foi  logo submetido ao crivo do Poder

Judiciário,  sendo  objeto  de  duas  Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  junto  ao  E.

Supremo Tribunal Federal.183

A primeira ADIn de nº 1.494-3 atacou a constitucionalidade do artigo

82,  §2º,  do  Código  de  Processo  Penal  Militar  acima citado,  o  qual  teve  reconhecida

cautelarmente a sua validade constitucional pelo Pleno da Corte Suprema:

Ação  direta de  inconstitucionalidade – crimes dolosos contra a vida, praticados
contra civil, por militares e policiais militares – CPPM, Art.82, §2º, com a redação
dada pela  Lei  nº  9.299/96  –  Investigação  penal  em sede de Inquérito  Policial
Militar –  Aparente constitucionalidade da norma legal – votos vencidos – Medida
liminar indeferida.184

A segunda Ação Direta de Inconstitucionalidade é a de  nº  4.164 e

questiona justamente a constitucionalidade das alterações promovidas  no  artigo 9º, do

Código Penal Militar, ou seja, a inovada definição de crime militar impróprio. No bojo desta

ADIn ainda não foi proferida decisão judicial enfrentando o mérito da questão.

Não obstante, em mais de uma oportunidade o E. Supremo Tribunal

Federal já se manifestou incidentalmente pela constitucionalidade destas mudanças do

artigo 9º do Código Penal Militar.

Tais  decisões  são  de  ímpar  significado  para  o  enfrentamento  da

questão ora analisada, na medida em que a Corte Suprema brasileira reconheceu que, a

partir das alterações legislativas da Lei nº 9.299/96, o crime doloso contra a vida praticado

por policial militar contra civil não mais possui natureza jurídica de crime militar:

Recurso extraordinário. Alegação  de  inconstitucionalidade do parágrafo único do
artigo  9º  do Código Penal Militar introduzido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de
1996. Improcedência. - No artigo 9º do Código Penal Militar que define quais são
os crimes que, em tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela
Lei 9.299, de 7  de  agosto de 1996, um parágrafo único que determina que "os
crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra
civil,  serão da competência da justiça comum". -  Ora, tendo sido inserido esse
parágrafo único em artigo do Código Penal Militar que define os crimes militares
em tempo de paz, e sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO,
"Hermenêutica e Aplicação do Direito", 9ª ed., nº 367, ps. 308/309, Forense, Rio

183 Ambas as ADINs são mencionadas pela Polícia Militar em sua Informação nº 001/2016. 
184 ADI nº 1494-3, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 17/08/2001, DJ 23/08/2001. 

142



143143

de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que "sempre que for
possível sem fazer demasiada violência às palavras, interprete-se a linguagem da
lei  com  reservas  tais  que se torne constitucional  a medida que ela institui,  ou
disciplina", não   há demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma
imperfeita,   que   ele, ao   declarar,   em caráter   de   exceção, que todos os crimes
de    que trata o artigo    9º    do Código Penal    Militar,    quando dolosos contra a
vida praticados contra civil, são da competência da justiça comum, os teve,
implicitamente,  como  excluídos  do    rol    dos  crimes  considerados  como
militares  por  esse  dispositivo  penal,  compatibilizando-se  assim  com  o
disposto no "caput" do artigo 124 da Constituição Federal. - Corrobora essa
interpretação a circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2º,
se  modifica  o  "caput"  do artigo  82 do  Código  de  Processo  Penal  Militar  e  se
acrescenta  a  ele  um §  2º,  excetuando-se  do  foro  militar,  que  é  especial,  as
pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime doloso contra a vida em que a
vítima  seja  civil,  e  estabelecendo-se  que  nesses  crimes  "a  Justiça  Militar
encaminhará  os  autos  do  inquérito  policial  militar  à  justiça  comum".  Não  é
admissível  que  se  tenha  pretendido,  na  mesma  lei,  estabelecer  a  mesma
competência em dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio
para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar - que para isso é

o adequado. Recurso extraordinário não conhecido.
9

A norma  do  parágrafo  único  inserido  pela  Lei  9.299/1999  no  art.  9.º  do
Código  Penal  redefiniu  os  crimes  dolosos  contra  a  vida  praticados  por
policiais militares contra civis, até então considerados de natureza    militar,
como  crimes  comuns.  Trata-se,  entretanto,  de  redefinição  restrita  que  não
alcançou quaisquer  outros  ilícitos, ainda que decorrente  de  desclassificação, os
quais permaneceram sob a jurisdição  da  Justiça  Militar,  que, sendo de extração
constitucional (art.  125,  § 4.º,  da  CF),  não pode ser afastada, obviamente,  por
efeito  de  conexão  e  nem,  tampouco,  pelas  razões  de  política  processual  que
inspiraram  as  normas  do  Código  de  Processo  Penal  aplicadas  pelo  acórdão
recorrido. Recurso provido.185

Sobreveio, então, a Emenda Constitucional nº 45/2004, alterando o

texto da Carta Magna na esteira das modificações promovidas pela Lei nº 9.299/96. No

que toca à discussão em mesa, referida Emenda Constitucional deu nova redação ao §4º,

do artigo 125 da Constituição Federal, consignando expressamente que, nos casos de

crimes dolosos contra a vida praticados por policial  militar em que a vítima for civil,  o

julgamento será realizado perante o Tribunal do Júri.186

Paulatinamente, o entendimento de que o delito doloso contra a vida

praticado por militar contra civil  não se cuida mais de crime militar impróprio e sim de

crime  comum  solidificou-se  na  jurisprudência  brasileira,  inclusive  na  do  E.  Superior

Tribunal de Justiça, reforçando e espraiando o posicionamento que já fora firmado pelo E.

Supremo Tribunal Federal:

185 STF, RHC 80.718/RS, Tribunal Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 01.08.2003, p. 106
186 § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares
definidos em
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PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  CRIME  DOLOSO  CONTRA A VIDA
PRATICADO POR  MILITAR  CONTRA CIVIL. LEI 9.299/96.  COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  ESTADUAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   NORMA DE  ORDEM
PÚBLICA.  NULIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.
Com a edição da Lei 9.299/96, que excluiu do rol dos crimes militares os
crimes dolosos contra a vida praticados contra civil,  atribuindo à Justiça
Comum  o  julgamento  dos  referidos  delitos,  adveio  grande  controvérsia
jurisprudencial sobre a constitucionalidade da lei. 2. Acerca do tema, o Supremo
Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE 260.404/MG,  em 22/3/01,  decidiu  pela
constitucionalidade  do  parágrafo  único  do  art.  9º  do  Código  Penal  Militar,
introduzido pela  Lei  9.299/96.  3.  Ademais,  a  Emenda Constitucional  45/04,  ao
alterar o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, dispôs que "Compete à Justiça
Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares
definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada
a competência do júri quando a vítima  for civil, cabendo ao tribunal competente
decidir  sobre a  perda do posto  e da patente  dos oficiais  e  da graduação das
praças"  (sem  grifos  no  original).  4.  No  caso  em  exame,  tendo  em  vista  a
competência absoluta do Tribunal do Júri para julgamento da causa, impõe-se a
declaração de nulidade da ação penal, em que três policias militares do Estado do
Espírito Santo teriam cometido homicídio qualificado contra dois civis. 5. Por outro
lado, considerando que "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de
ofício ordem de habeas corpus,  quando no curso de processo verificarem que
alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal" (CPP, art. 654, § 2º),
entendo que deve ser concedida, de ofício, ordem de habeas corpus para declarar
a nulidade da ação penal em relação também aos co-réus.6. Ordem  concedida
para declarar a nulidade da Ação Penal 024930023049, que tramitou perante a
Auditoria  Judiciária  Militar  do  Espírito  Santo,  preservando  os  atos  processuais
anteriores  ao  acórdão  que  julgou  o  Conflito  de  Competência  100970005789.
Ordem concedida, de ofício, no mesmo sentido, aos demais co-réus.187

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR
CONTRA  CIVIL.  INQUÉRITO  POLICIAL.  TESE  DE  LEGÍTIMA  DEFESA
PUTATIVA.  NECESSIDADE  DE  EXAME  DETALHADO  E  CUIDADOSO  DO
CONJUNTO   PROBATÓRIO.  PRINCÍPIO  IN    DUBIO  PRO  SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.  1.  A legítima defesa, ou qualquer outra
excludente, só pode ser acolhida  na  fase inquisitorial quando  se  apresentar de
forma inequívoca e sem necessidade de exame aprofundado de provas, eis que
neste momento pré-processual prevalece o princípio do “in dubio pro societate”. 2.
No caso, mostra-se prematuro o trancamento do inquérito policial, mormente por
constatar a necessidade  de  dilação probatória para a aferição da  verdade real,
inclusive  quanto  ao  elemento  subjetivo  (dolo),  somente  possível  mediante
instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O
parágrafo único do art.   9º   do CPM, com as alterações introduzidas pela Lei nº
9.299/96, excluiu dos    rol    dos crimes militares os crimes dolosos contra a
vida  praticado  por  militar  contra  civil,  competindo  à  Justiça  Comum  a
competência para julgamento dos referidos delitos. 3. Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ribeirão das Neves
– MG.188

187 STJ,  HC  102.227/ES,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
27/11/2008, DJe 19/12/2008.
188 CC 45134/MG,  Rel.  Ministro  OG FERNANDES,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em 29/10/2008,  DJe
07/11/2008.
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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  Pronúncia.  Artigos  121,  caput  e  347,
parágrafo único na forma  do  artigo 29,  todos  do CP.  Aditamento da denúncia.
Posterior decisão em que foi reconsiderada, em parte, a pronúncia, tão só, no que
tange ao delito do artigo 347, parágrafo único do CP (fraude processual). (fls. 810)
pelo  desinteresse  processual,  por  fato  recurso  de  sentido  estrito  0003444-
15.2009.8.19.0004  sexta  12  STJ,  HC  102.227/ES,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe  câmara criminal
superveniente, pela prescrição retroativa, ante a pena virtual. Prévias trazidas, por
Alex.  Lei nº 9.299/96, em    que    atribui à polícia militar a apuração    de    crimes
dolosos contra a vida, praticado por   militar,   contra civil. Constituição Federal
que, em seu artigo 144, parágrafo 4º,   estabelece competir  à polícia civil,
ressalvada  a  competência  da  união,  as  funções  da  polícia  judiciária  e  a
apuração   de   infrações penais, exceto   as   militares. Emenda Constitucional nº
45/04, que exclui a competência da justiça   militar,   nos crimes dolosos contra
a vida, em que vítima, seja civil, o que leva a concluir que a atribuição é da
polícia civil, suposto conflito   de   atribuições, não demonstrado, e, ainda   que
houvesse;  nada  impede  a  instauração  para  apurar  o  fato,  sendo  que,  a
própria Lei, determina que seja remetida à justiça comum. (...) À unanimidade
de votos, foi fixada a competência da justiça comum no júri e recurso de sentido
estrito 0003444-15.2009.8.19.0004 sexta câmara criminal decretada a nulidade da
denúncia e de seu aditamento e o refazimento da ação penal.189

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  CÓDIGO
PENAL,  ART.  121,  §   2.º,  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LEI N. 10.826/03, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV.
PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUBSTRATOS  PARA  A FORMAÇÃO  DA OPINIO  DELICTI.  PROCEDIMENTO
REALIZADO  PELA  POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CRIME
DOLOSO  CONTRA  A  VIDA  PRATICADO  POR  MILITARES  CONTRA  CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. A competência para processar e julgar as
ações relacionadas aos crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra
civil, como no caso em apreço, é da justiça comum, conforme preceitua o art. 9.º,
parágrafo único, do Código Penal Militar,  o art. 82, § 2.º,  do Código de Processo
Penal  Militar  e  o  art.  125,  §  4.º,  da  Constituição  Federal,  sendo,  portanto,  de
competência da polícia civil presidir o inquérito policial. PRELIMINAR. NULIDADE
DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIAS FORMULADAS
NA  RESPOSTA  À  ACUSAÇÃO.  EXUMAÇÃO  DO  CORPO  DA  VÍTIMA.
INDEFERIMENTO  FUNDAMENTADO.  DILIGÊNCIA  PRESCINDÍVEL.  DÚVIDA
DIRIMIDA POR OUTRAS PROVAS. REPRODUÇÃO SIMULADA. NÃO JUNTADA
DA  GRAVAÇÃO  DA  PERÍCIA,  EMBORA  DEFERIDA.  PERDIMENTO  DO
ARQUIVO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. NULIDADE
NÃO OCORRENTE. Não há cerceamento de defesa se não evidenciado  prejuízo
à defesa ou à acusação. No caso, inexiste nulidade em relação ao indeferimento
fundamentado  de  diligência  não  imprescindível,  bem como  em razão  do  não
cumprimento  de  diligência por conta de ter sido deletada a filmagem de perícia,
porque não demonstrado o prejuízo  (CPP,  art. 563). PRELIMINAR. ALEGAÇÃO
DE  TIPIFICAÇÃO  ERRÔNEA.  HOMICÍDIO.  EXISTÊNCIA  DE  DELITO
CORRESPONDENTE NO CÓDIGO PENAL  MILITAR.  NÃO APLICABILIDADE.
EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9.º DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
O parágrafo único do art. 9.º do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/69)
exclui dos crimes militares e, por consequência, do respectivo código, os
delitos "dolosos contra a vida [...].190

189 TJRJ; RSE 0003444-15.2009.8.19.0004; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira
Netto; Julg. 01/07/2014; DORJ 28/10/2014. 
190 TJ-SC, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 25/06/2014, Quarta Câmara Criminal
Julgado.

145



146146

O  entendimento  jurisprudencial  é  hoje  seguido  pela  doutrina

processualista penal que trata do tema:

O Supremo  Tribunal  Federal  e o Superior  Tribunal  de Justiça já  pacificaram a
questão em torno da constitucionalidade do parágrafo único do art. 9º do CPM,
tendo sido mantida a competência  do Tribunal  do  Júri  para processar e julgar
crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis.  Se o parágrafo
único do art.  9º  do CPM dispõe que os crimes  de  que trata este artigo, quando
dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão  da  competência  da  Justiça
Comum,  e  tendo em conta que  este  parágrafo  único  foi  inserido no artigo  do
Código Penal Militar que define os crimes  militares  em tempo  de  paz (art.  9º),
entende-se que os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra
civil foram implicitamente excluídos do rol dos crimes considerados como
militares pelo CPM.  Tal  entendimento é corroborado pelo fato de o art.  82  do
CPPM também ter sido modificado pela Lei n. 9.299/96, passando a excetuar do
foro militar,  que é especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime
doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se que nesses
crimes a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça
comum. (…)

Na visão da 3ª Seção do STJ, havendo dúvidas sobre a existência do elemento
subjetivo  do  crime de homicídio, deverá tramitar na Justiça Comum – e não na
Justiça Militar – o processo que  apure  a suposta prática do crime cometido, em
tempo de paz, por militar contra civil. Para se eliminar a eventual dúvida quanto ao
elemento subjetivo da conduta, de modo a afirmar se o agente militar agiu com
dolo ou culpa, é necessário o exame aprofundado de todo o conjunto probatório, a
ser coletado durante a instrução criminal, observados o devido processo legal, o
contraditório  e  a  ampla  defesa.  Dessa  forma,  o  feito  deve  tramitar  na  Justiça
Comum, pois, nessa situação, prevalece o princípio  do  in dubio  pro  societate, o
que leva o julgamento para o Tribunal do Júri, caso seja admitida a acusação em
eventual pronúncia.  No entanto, se o juiz se convencer de que não houve crime
doloso contra a vida, remeterá os autos à Justiça Militar, em conformidade com o
disposto no art. 419 do CPP.191

A Lei  n.º  9.299/96,  modificando o disposto  no  art.  9º  do  Código  penal  Militar,
dispõe  ser  crime comum,  da  competência  do  Tribunal  do Júri,  o  crime doloso
contra a vida de civis praticados por militares, estando ou não em serviço.192

A nova redação do art. 9º do CPM, cujo parágrafo único fora acrescentado pela
Lei  n.  9.299/96,  atribuiu  à  justiça  comum  a  competência  para  o  processo  e
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, praticados por militares contra civis.
Uma vez que essa lei revogou a norma do inciso II, letra f, do  referido art. 9º do
CPM,  mesmo  que  praticado  com  o  uso  de  armas  da  corporação,  os  crimes
dolosos contra a vida serão sempre julgados pelo Tribunal do Júri, que é o órgão
da justiça comum competente para tal.  Aliás,  acabou qualquer polêmica sobre
essa competência do júri após a Emenda Constitucional n. 45/2004, que modificou
a redação do art. 125, §4º, da CF, estabelecendo que os crimes dolosos contra a
vida,  cometidos  por  militares  contra  vítimas civis,  serão  julgados pelo  Tribunal

191 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Volume único. 4 ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
p. 393/394.
192 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e a sua
jurisprudência. 5 ed. São Paulo, Atlas, 2013. p. 140.
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Popular.193

Portanto, é uníssona na jurisprudência e na doutrina a conclusão de

que as modificações produzidas pela Lei  nº  9.299/96 alteraram a natureza militar  dos

crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. Como já foi dito, cuida-se

de uma criação legislativa, que assim o fez exclusivamente por razões de política criminal.

Ademais,  a título de argumento interpretativo, quisera o legislador

alterar mera regra de competência não teria promovido a alteração do conceito de crimes

militares  no  bojo  do  artigo  9°,  do  Código  Penal  Militar.  Ter-se-ia  limitado,  então,  à

mudança do artigo 82, § 2°, do Código de Processo Penal Militar.

Chegada a esta conclusão, o passo seguinte não demanda exegese

refinada.  É  que  a  regra  legal  que  estabelece  a  competência  investigatória  da  polícia

militar, do artigo 8º, “a”, do Código de Processo Penal Militar reza que:

Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar:

a) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos
à jurisdição militar, e sua autoria.

Assim,  a  atribuição  investigatória  da  polícia  judiciária  militar  está

restrita  aos  crimes  militares  e  aos  crimes  não  militares  sujeitos,  por  lei  especial,  à

jurisdição militar. Por conseguinte, não sendo o crime doloso contra a vida praticado por

militar  contra  civil  de  nenhuma das  duas  categorias  delitivas,  carece  a  polícia  militar

judiciária de atribuição legal para sua apuração ab initio.

Eis,  portanto,  o  primeiro  equívoco  no  posicionamento  sustentado

pela Informação n° 001/2016: o de que o crime doloso contra a vida praticado por militar

contra civil prossegue sendo um delito militar depois das alterações do artigo 9° do Código

Penal Militar. Como visto, não o é.

2.4 O argumento de que a modificação da regra de competência jurisdicional

manteve hígida a atribuição investigatória exclusiva da Polícia Militar Judiciária

193 MACHADO, Antônio Alberto. Curso de processo penal. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 425.
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Outro ponto central da posição adotada pela Polícia Militar é de que,

mesmo após as mudanças legislativas  já  citadas, continuou sendo exclusivamente da

Polícia  Militar  Judiciária  a  atribuição  para  investigar  crimes  dolosos  contra  a  vida

praticados por policiais militares contra civis.

O  equívoco,  aqui,  é  de  metodologia  hermenêutica  e  equivocada

leitura do sistema constitucional das investigações preliminares de natureza criminal.

Em  relação à primeira,  percebe-se que a Informação nº 001/2016

efetua  uma  leitura  invertida  da  relação  hierárquica  entre  a  legislação  ordinária  e  a

Constituição Federal. Apega-se,  para  tanto, à redação do artigo 82, §2º, do Código de

Processo Penal Militar e, a partir dela, interpreta o artigo 125, §4º, da CF.

Ocorre  que  referida  regra  legal  que  determinou  que  nos  crimes

dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do

Inquérito Policial  Militar  à justiça comum, deve ser lida à luz da Constituição e não o

contrário. Sua compreensão deve ser guiada e formada pela alteração promovida através

da Emenda Constitucional nº 45/2004 no texto do artigo 125, §4º da Carta Magna, o qual

definiu nova regra de competência jurisdicional:

§  4º  Compete  à  Justiça  Militar  estadual  processar  e  julgar  os  militares  dos
Estados,  nos crimes militares definidos em lei  e as ações judiciais  contra atos
disciplinares militares,  ressalvada a competência do júri quando a vítima for
civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente
dos oficiais e da graduação das praças.

Ou  seja,  a  competência  jurisdicional  para  processar  e  julgar  os

militares  dos  Estados  nestes  casos  é  do  Tribunal  do  Júri.  A Emenda  Constitucional,

portanto, evidencia a natureza não militar destes delitos e, por conseguinte, confere a

atribuição  para  investigá-los  a  quem  de  direito:  à  polícia  judiciária  e  ao  Ministério

Público.194

Em segundo lugar, o entendimento de que a modificação da regra de

194 A investigação direta de infrações penais pelo Ministério Público através de procedimento próprio foi
consagrada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, rel.
Min. Cesar Peluso, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes. 14.05.2015. 
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competência  jurisdicional  não  importou  em alteração  da  atribuição  legal  investigatória

confronta com o sistema constitucional de investigações criminais preliminares.

É que ao definir a atribuição legal  das instituições para investigar

infrações  penais  a  Constituição  Federal  estabeleceu  regras  paralelas  à  competência

jurisdicional. O sistema constitucional, portanto, pautou-se por critério racional de fixação

das  atribuições,  na  medida  em  que  a  atribuição  para  investigar  corresponda  à

competência do órgão jurisdicional.

Exemplo  desta  correlação  pode  ser  observado  em  relação  à

definição constitucional da competência criminal da Justiça Federal e às atribuições da

Polícia  Federal.  Ao  definir  estas,  o  artigo  144,  §1º,  da  Constituição  estabelece  que

incumbe ao órgão investigar: I - as infrações penais praticadas contra a ordem política e

social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades

autárquicas  e  empresas  públicas,  assim  como  outras  infrações  cuja  prática  tenha

repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme; II – o tráfico ilícito

de entorpecentes e drogas afins,  o  contrabando e o descaminho.  Já o artigo 109 da

Constituição dispõe que compete aos juízes federais processar e julgar: IV -  os crimes

políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse

da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; V - os crimes previstos

em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado

tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; VI - os crimes contra a

organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e

a ordem econômico-financeira.

Há, portanto, uma correspondência material  entre a atribuição da

instituição  constitucionalmente  incumbida  de  realizar  a  investigação  e  o  órgão  com

competência  jurisdicional  constitucional.  Este  sistema  produz  reflexos  também  na

legislação  ordinária  (artigo  576,  do  CPP)195
 
interpretada  pela  jurisprudência  pátria  no

sentido de invalidação da prova produzida em investigação preliminar criminal a partir de

decisões emanadas de juízo materialmente incompetente ab initio.196

195 Art. 576. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios devendo o processo, quando for
declarada a nulidade ser remetida ao juiz competente: (...) 
196 PENAL.  PROCESSO  PENAL.  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  INCOMPETÊNCIA DO  JUÍZO.
NULIDADE. DESCAMINHO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A verificação da
competência para deferir a interceptação telefônica na fase inquisitória deve ser feita com cautela, uma vez
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Este  sistema  constitucional  não  foi  instituído  por  acaso.

Efetivamente, tanto sob o ângulo da eficiência na apuração como sob o aspecto dos

direitos  do  cidadão  investigado,  não  se  apresenta  um  argumento  racional  capaz  de

amparar  a  conclusão  de  que  uma instituição  incumbida  de  atribuições  investigatórias

correspondentes a uma justiça especializada teria  também atribuições adicionais para

investigar delitos de competência de outros órgãos jurisdicionais, como da Justiça Federal

ou do Tribunal do Júri.

No  momento em que a Constituição Federal definiu que o Tribunal

do Júri é competente para julgar policiais militares autores de crimes dolosos contra a vida

praticados contra civis, a atribuição para investigar estas infrações penais deixou de ser

da Polícia Judiciária Militar. Não é por outra razão que a doutrina e a jurisprudência não

admitem se tratar mais de um crime militar impróprio, conforme se verificou acima.

Isso não quer dizer que em suas investigações a Polícia Judiciária

Militar não possa, ao término da apuração, identificar a existência de um crime doloso

contra a vida praticado contra civil e cujos indícios de autoria recaiam sobre policial militar.

Nestes casos impõe-se a declinação de competência ao juízo competente, o Tribunal do

Júri.  Esta  sim  é  a  constitucionalizada  interpretação  do  artigo  82,  §2°,  do  Código  de

Processo Penal Militar.

2.5 A legalidade da existência de investigações simultâneas

Como  exaustivamente  visto,  é  dever  de  ofício  da  Polícia  Militar

Judiciária apurar os crimes definidos pelo artigo 9º,  do  Decreto-lei  nº  1.001/1969 como

infrações  penais  militares.  Sempre  que  assim  o  fizer  estará  a  instituição  atuando  no

que, como é ínsito à seara investigatória, ainda não há como se afirmar de forma absoluta a competência
para  o  julgamento  da  ação  principal.  2.  O temperamento  da  norma  insculpida  no  artigo  1º  da  Lei  de
interceptações telefônicas tem lugar apenas nos casos em que, ao tempo da decisão, a autoridade judicial
que deferiu a medida cautelar era, em tese, competente para o processamento da ação principal, sendo
que, no curso das apurações e em consequência delas, sobrevém sua incompetência. 3. Evidenciado o
interesse  da  união  na  persecução  penal,  firmando,  ab  initio,  a  competência  da  justiça  federal  para  o
processamento e julgamento do feito, não resta dúvidas acerca da incompetência do juízo que decretou a
medida cautelar com finalidade probatória, impondo-se o reconhecimento da ilicitude das interceptações
telefônicas. 4. Ausentes provas da materialidade do delito, bem como da tipicidade da conduta, não restou
comprovado nos autos o cometimento dos crimes previstos nos artigos 288 e 334, ambos do cp. (TRF 4ª R.;
ACR  0001255-84.2005.404.7205;  SC;  Sétima  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  Sebastião  Ogê  Muniz;  Julg.
01/04/2014; DEJF 11/04/2014; Pág. 328) 
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exercício de suas atribuições constitucionais e legais.

Ocorre,  contudo,  que o Direito  deve estar  atento à realidade dos

fatos.  Esta  realidade evidencia  que não raras  vezes,  de  início,  as  circunstâncias  não

deixam claro se estar diante de um crime doloso contra a vida praticado por militar contra

civil.  É  perfeitamente  possível  que  a  capitulação  inicial  do  delito  que  deflagrou  a

investigação seja revista no curso ou ao término da apuração.

Há, ainda, situações nas quais há de início indícios da existência de

delitos militares conexos, ou circunstâncias fáticas que dizem respeito exclusivamente ao

especializado ramo do Direito Militar em sentido amplo.

Por  isso  é  que o  artigo  82  do  Código de Processo  Penal  Militar

estabelece que, ao final, havendo elementos que indiquem a existência de crimes dolosos

contra  a  vida,  praticados  contra  civil,  os  autos  do  inquérito  policial  militar  serão

encaminhados à justiça comum. A investigação de tais casos pela polícia militar judiciária

não padece, portanto, de ilegalidade.

Ocorre  que  justamente  por  não  se  tratar  de  uma  infração  penal

militar é que, quando de início as circunstâncias já demonstram se cuidar de investigação

de crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil, estes delitos devem

ser  objeto  de  investigação  também  por  parte  da  polícia  judiciária  civil,  incumbida

constitucionalmente de apurar infrações penais, exceto as militares (artigo 144, §4º, da

CF) e, em sendo o caso, pelo Ministério Público.

Logo,  perfeitamente  possível  que  existam  duas  ou  mesmo  três

investigações,  neste caso sempre que o Ministério  Público também resolva apurar os

fatos através de procedimento próprio de sua exclusiva legitimidade.197

E analisando dados recentes da própria Vara da Auditoria Militar do

Estado do Paraná constatou-se que a existência hipotética de mais de uma investigação

também não esbarra em empecilhos de ordem prática. Verificou-se que, via de regra,

polícia civil e polícia militar adotaram ao longo do tempo uma solução pragmática que não

conflita com o direito aplicável à espécie.

197 O procedimento investigatório criminal presidido por membro do Ministério Público é regulamentado
pela resolução nº 13, do Conselho Nacional do Ministério Público, e no Estado do Paraná pela Resolução nº
1.541/2009, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. 
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De  fato,  em  levantamento  realizado  por  este  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execução Penal, foi apurado que

entre  os  meses  de  janeiro  de  2015  e  maio  de  2016,  o  referido  juízo  declinou  a

competência em 174 (cento e setenta e quatro) investigações ante a presença de indícios

da prática de crime doloso contra a vida por parte de militar contra civil.

Deste  total,  158  (cento  e  cinquenta  e  oito)  investigações,  exatos

90,8% dos casos, resultaram na requisição ulterior de inquéritos policiais civis por parte do

Ministério  Público,  na  condição de titular exclusivo da ação penal  pública (artigo 129,

inciso I,  da CF).  Ou  seja,  recebidos os autos de Inquérito  Policial  Militar,  o Ministério

Público constatou a necessidade de instauração de uma nova investigação por parte da

polícia civil.

Apesar das razões para esta realidade não terem sido investigadas,

já  que são irrelevantes para esta análise, importante destacar aqui que a Corregedoria-

Geral  do  Ministério  Público  expediu  a  Recomendação  n.  001/2014,  através  da  qual

orientou os Promotores de Justiça paraenses a evitar  a requisição de instauração de

Inquérito Policial, perante a Polícia Civil, para a investigação dos mesmos fatos, salvo nos

casos  em  que  efetivamente  se  mostre  imprescindível  a  complementação  das

investigações do IPM para a formação da opinio delicti.198

Ocorre que as requisições de instauração de novas investigações

podem estar relacionadas a questões qualitativas ou quantitativas da apuração realizada

pela  polícia  militar,  como podem também dizer  respeito  a  outras  questões  de  menor

relevância, considerando a independência funcional dos agentes ministeriais. É possível,

e mesmo provável, que todas essas hipóteses estejam representadas nestes casos em

que ulteriores inquéritos policiais foram requisitados pelo Ministério Público.

O que se mostra relevante nestes números analisados é a existência

de uma coordenação de ordem prática, construída ao longo do tempo entre a polícia

militar, a polícia civil e o Ministério Público do Estado do Paraná. Os dados deixam claro

que a polícia militar, via de regra, investiga os casos por primeiro e, a posteriori, depois da

declinação  da  competência,  a  investigação  passa  à  polícia  civil  através  da  devida

requisição ministerial.

198 A  íntegra  da  Recomendação  nº  001/2014  se  encontra  disponível  em:
http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/recomendacao12014cgmp.pdf. 
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Novamente aqui, os motivos que levaram a esta realidade podem

ser múltiplos e variados, desde aspectos relacionados à carência material e humana da

polícia civil paranaense até questões mais complexas e de difícil verificação referentes a

políticas institucionais adotadas ao longo dos anos.

O fato é que se criou, pragmaticamente, uma rotina de investigação

para estes casos: a polícia militar investiga até que seja declinada a competência e o

Ministério Público requisita, então o respectivo inquérito policial à polícia civil.

No entanto, recentemente surgem casos nos quais esta práxis não

foi observada, causando, consequentemente, conflitos pontuais entre a polícia civil  e a

polícia militar do Estado do Paraná.199
 
O Ministério Público, na sua missão constitucional

de defesa da ordem jurídica e na condição de titular exclusivo da ação penal  pública

(artigo 129, caput e I, da CF) não pode ficar alheio a estes atritos que afetam em última

análise, os interesses da sociedade paranaense.

Ao  que  parece  tal  desencontro  tem  se  dado  particularmente  em

casos nos quais a polícia civil  busca de início deflagrar a sua investigação através do

respectivo inquérito policial, o que tem gerado oposição por parte da polícia militar.

Ocorre que, como extensivamente colocado, trata-se de atribuição

constitucional e legal da polícia civil judiciária apurar tais fatos, bem como, em sendo o

caso,  do  próprio  Ministério  Público  fazê-lo  através  do  procedimento  investigatório

criminal.200

199 Promotorias  de  Justiça  das  Comarcas  de  Guarapuava,  Maringá  e  Foz  do  Iguaçu  reportaram
recentemente casos desta ordem. 
200 Dados do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Regional
de  Curitiba  demonstram que  no  período  de  101  (cento  e  um meses),  entre  2008 e  maio  de  2016,  o
Ministério Público junto ao grupo denunciou 56 (cinquenta e seis) policiais militares pela prática de crimes
dolosos contra a vida, uma média de 9,4 policiais denunciados a cada período de 17 (dezessete) meses.
Por outro lado, os números da Vara da Auditoria Militar revelam que num mesmo período de 17 (dezessete)
meses, em apenas 11 (onze) casos - o que representa pouco mais de 6% do total de 174 (cento e setenta e
quatro) - as investigações em sede exclusiva de Inquérito Policial Militar possibilitaram a pronta formação da
opinio  delicti  por  parte  do  Ministério  Público.  Ainda  assim,  deste  universo,  foram promovidos  10 (dez)
arquivamentos e sentenciada 01 (uma) absolvição sumária;  ou seja,  as investigações da Polícia  Militar
Judiciária não deram azo ao pronto oferecimento de denúncia em face de nenhum policial militar, no período
analisado. Não se olvide, ainda, que a discrepância torna-se ainda mais relevante quando se verifica que a
Vara da Auditoria Militar possui competência territorial todo o Estado do Paraná, enquanto que o Núcleo do
Gaeco  de  Curitiba  atua  em casos  de  sua  limitada  área  territorial,  que  abrange  47  (quarenta  e  sete)
Municípios,  conforme  lista  disponível  em:  http://www.gaeco.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=62. 
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Não pode, portanto, a polícia militar se opor a investigação da polícia

civil em casos assim, na medida em que se trata de mero cumprimento de sua função

constitucional. Não se olvide, contudo, da já citada possibilidade da polícia militar instaurar

a sua própria investigação quando os fatos indiquem ser possível se estar diante de um

crime  militar,  nos  quais  é  necessário  o  estabelecimento  de  uma  pauta  comum  e

coordenada de trabalho entre as instituições.

E neste ponto de conflito é que deve intervir o Ministério Público, ou

seja,  na  busca  de  estabelecimento  de  uma  metodologia  investigativa  comum  às

instituições,  nos  parâmetros  da  Resolução  nº  129/2015  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público, a qual impõe aos Ministérios Públicos do país a obrigação de adotar

providências  institucionais  e  interinstitucionais  para  enfrentar  o  crescente  número  de

mortes em operações policiais, (...) cuja elucidação e o combate reclamam a garantia de

uma investigação imediata, específica, imparcial, célere e eficaz dos casos de letalidade

policial.

A título  de  ações  concretas  nesta  senda  já  houve  por  parte  da

Coordenação  Estadual  dos  Grupos  de  Atuação  Especial  de  Combate  ao  Crime

Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Paraná reuniões de trabalho

com as policias civil e militar, conforme se infere de Ata de Reunião II, de 22 de junho de

2015. (fl.).

Pela  leitura  da  referida  ata  fica  evidenciado  que,  através  de

mediação  do  Ministério  Público,  chegou-se  a  um  consenso  em  diversos  aspectos

controversos que tocam o assunto.  Não obstante, continuam surgindo informações de

outras Promotorias de Justiça do Estado do Paraná noticiando conflitos entre polícia civil e

polícia  militar,  normalmente  consistentes  na  negativa  por  parte  desta  última  em:  i)

apresentar os policiais militares à autoridade policial civil; ii) entrega das armas utilizadas

pelos milicianos à autoridade policial civil.201

Tais conflitos ainda pendentes são tematicamente pontuais e podem

ser solucionadas através de ações e compromissos que atendam aos interesses maiores

da sociedade paranaense, cabendo ao Ministério Público do Estado do Paraná, nesta

201 Tome-se como exemplo a recente Instrução nº 001/2016, da Corregedoria-Geral da Polícia Militar do
Paraná,  a  qual  orienta  os policiais  militares  a  informar  a  policia  civil  que não será  possível  atender  a
requisições de apresentação de milicianos investigados em inquéritos policiais eventualmente instaurados. 
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perspectiva,  enfrentar  institucionalmente  os  problemas  que  vêm surgindo  de  maneira

recorrente, a exemplo de como procedeu na reunião acima mencionada.

Nesta perspectiva, uma vez definidas as atribuições de cada uma

das polícias na esfera investigativa,  em regime de cooperação,  caberia ao agente do

ministerial,  ao  receber  a  notícia  da  possível  prática  de  crime  doloso  contra  a  vida

praticado por policial militar contra civil, nos limites de suas atribuições e respeitada a sua

independência funcional,  uma  atuação proativa,  seja  requisitando,  acompanhando ou

mesmo investigando diretamente os fatos.

Enfim, é chegado o momento de superar definitivamente posições

corporativistas que não atendem aos atuais anseios da sociedade brasileira, pois:

Quando os interesses institucionais exclusivistas cedem lugar ao interesse público
comum é possível dividir tarefas, unificar esforços, compartilhar provas e imprimir
profundidade compatível com a apuração de crimes complexos. Em resumo, não
há dúvida de que a sociedade ganha quando há o reconhecimento de que há
espaço para todos na investigação.202

III PROMOÇÃO

Eis,  portanto,  o  posicionamento  fundamentado  deste  Centro  de

Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais, no sentido

de que não é de exclusiva atribuição da Polícia Judiciária Militar a investigação de crimes

dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis, devendo o órgão do

Ministério Público, ao tomar ciência do fato e desde que ainda não concluído e

suficientemente instruído o I.P.M. (cf. Recomendação nº 01/2014-CGMP), requisitar a

instauração do respectivo inquérito policial pela polícia civil, caso não o tenha sido

de ofício,  quando assim se demonstre  necessário  e  imprescindível  em vista  de

eventual ausência de elementos outros, indispensáveis à formação da opinio delicti,

além das demais providências referidas pela Resolução nº 129/2015, do CNMP.

Outrossim,  pode  o  Ministério  Público  adotar  outras  medidas,

202 POZZOBON, Robson Henrique. Derrubada da PEC 37/2011: A consolidação de um novo modelo de
investigação e o combate à impunidade. Disponível em: http://www.brasilpost.com.br/anpr/impunidade-pec-
37_b_10675370.html. Acesso em: 04 de julho de 2016. 
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alternativa ou cumulativamente, a critério de seu agente e no exercício da independência

funcional: i) acompanhar eventual investigação de crime militar pela polícia militar no bojo

inquérito  policial  militar,  através de procedimento  próprio  instaurado na Promotoria  de

Justiça; ii) instaurar investigação direta pela via do procedimento investigatório criminal.

No exercício desta atribuição poderá o agente ministerial se pautar

formalmente  nos critérios previamente definidos interinstitucionalmente entre a polícia

civil e a polícia militar, mediados pelo Ministério Público do Estado do Paraná, conforme já

realizado pela  Coordenação  Estadual  dos  GAECOs,  nos  moldes acima referido,  bem

como, pelo teor da Resolução n.129/2015, do CNMP.

Por  fim,  em  sua  decisão,  pode  ainda  o  Promotor  de  Justiça

considerar aspectos de cunho substancial, como: i) o papel de cada uma das instituições

em investigações cujo objeto seja o aqui debatido; ii) a garantia tanto à polícia civil como à

polícia  militar,  do  desempenho  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  iii)  a

observância  dos  modernos  princípios  unificadores  e  balizadores  do  novo  sistema

processual  brasileiro,  quais  sejam:  i)  princípio  da  proibição  do  excesso,  o  qual  visa

proteger o cidadão contra possíveis abusos do Estado, limitando-o em seu agir a partir de

seus regramentos; ii) princípio da proibição da proteção insuficiente, que obriga o Estado

a proteger o cidadão, servindo o processo penal como instrumento político complementar

para garantir, a título de exemplo, a segurança dos brasileiros.203

203 GUIMARÃES, Rodrigo Régnier Chemim. Desvinculando-se da dicotomia “inquisitório versus acusatório”
e firmando-se o novo paradigma constitucional para Sistema Processual Penal Brasileiro, funcionalizado
pela dupla baliza de proibição de excesso e proibição de proteção insuficiente.  In:  Ministério Público e
Princípio da Proteção Eficiente. Almedina: São Paulo, 2016. p.241-313. 
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Delitos de trânsito

ESTUDO 10

Embriaguez ao volante e direção sem habilitação: crime
único ou concurso? 

Ano de publicação, 2017204

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Trata-se  de  provocação  chegada  a  este  Centro  de  Apoio

Operacional  a  partir  de  pleito  trazido  pelo  2º  Grupo  de  Procuradorias  Criminais  do

Ministério Público do Estado do Paraná, no sentido de noticiar uma temática corriqueira

que estaria sendo enfrentada por aquela instância de execução.

Cinge-se  à  questão  da  aplicação  das  normas  incriminadoras

previstas nos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de

Trânsito Brasileiro), que tipificam, respectivamente, os crimes de embriaguez ao volante e

direção sem habilitação do condutor.

A controvérsia resulta da identificação de entendimentos divergentes

quanto à possibilidade de incidência das regras da consunção ou de concurso de crimes

quando da tipificação da conduta daquele que trafega em vias públicas com a capacidade

psicomotora alterada e sem a devida autorização do órgão de trânsito. 

Em síntese,  a  análise  diz  respeito  a  saber  se  se  está  diante  da

presença de fato único – o que haveria de ser solucionado pelas regras do concurso

aparente de normas – ou de mais de um fato – o que, em tese, admitiria a incidência do

concurso  de  crimes  e  que,  consequentemente,  demandaria  uma  nova  discussão

relacionada, por sua vez, à natureza deste concurso (se material ou formal, cf. arts. 69 e

70 do CP).

Dada a natureza da provocação e do quanto há de ser aferido, no

204 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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intuito de viabilizar uma delimitação de sua extensão, o presente Estudo será baseado

nos  mais  recentes  entendimentos  adotados  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  pelo

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, partindo-se de uma referência que tomará por

base um levantamento doutrinário sobre a temática.

Ainda em caráter introdutório, é válido recordar que, dada a natureza

das  atribuições  afetas  a  esta  unidade  de  apoio  e,  especialmente,  da  independência

funcional  constitucionalmente  assegurada  aos  membros  do  Ministério  Público,  a

pretensão deste Estudo não é outra senão a de oportunizar uma análise global do assunto

trazido e das questões que decorrem dele, buscando subsidiar o Órgão consulente na

tomada de suas decisões.

2 PRESSUPOSTO PARA A DISCUSSÃO: A AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

DOS DELITOS ENVOLVIDOS

Qualquer  estudo  relacionado  ao  concurso  de  delitos  passa  por

determinar  antes  a  norma  incriminadora  que  será  aplicável  ao  caso  o  que,

invariavelmente, exige dirimir um prévio conflito aparente de normas205. 

Tome-se de exemplo este estudo relacionado aos delitos de trânsito

e resta fácil verificar que se trata de uma discussão que só pode chegar a um bom termo

quando se debruça, necessariamente, por um lado, sobre o  conceito de ação  (a fim de

verificar quantas e quais ações tiveram lugar no caso concreto) e,  por outro,  sobre a

concepção de norma (para entender quantas e quais são aplicáveis na hipótese)206.

Por  isto,  no  que  ora  interessa,  como  essas  análises  serão

determinantes para a boa compreensão do tema,  surge como pressuposto de toda a

discussão a verificação da natureza jurídica dos delitos envolvidos, pois somente assim se

terá claro com qual concepção de norma se está efetivamente lidando.

Se em relação ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito

Brasileiro há, na atualidade, certo entendimento pacificado de que se estaria diante de

delito  de  perigo  concreto  –  e,  neste  sentido,  toma-se  referido  dado  como  premissa

205 BUSATO, Paulo Cesar. Direito penal: parte geral. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 916. 
206 BUSATO, P. C., op. cit. p. 915. 
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assentada207 –, muito se discute na doutrina acerca da natureza jurídica do crime previsto

no artigo 306 do mesmo Diploma,  ou seja,  se estaríamos diante  de  crime de perigo

concreto ou abstrato.

Inicialmente, cabe analisar que, com a reforma operada pela Lei nº

11.705, de 19 de junho de 2008, a redação do tipo penal sofreu alterações significativas

que viriam a ser mantidas pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012.

Originalmente,  dispunha  a  lei  penal  ser  crime  “conduzir  veículo

automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos,

expondo  a  dano  potencial  a  incolumidade  de  outrem”  (gn).  Após  as  alterações

implementadas, o texto legal suprimiu a parte final e passou a preceituar como crime:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência  de álcool  ou de outra  substância  psicoativa que determine
dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Dada  a  inicial  exigência  de  que  o  crime  só  estaria  configurado

quando houvesse a  “exposição a dano potencial a incolumidade de outrem”,  não tinha

razão existir  o  que passaria  a  ser  o  atual  parágrafo  1o do  artigo  306,  que passou a

estabelecer como identificação da embriaguez a:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

Ao assim agir o legislador, teve início o entendimento de que a nova

redação simplesmente teria tipificado como delituosa a conduta daquele que conduz o

207 A natureza  do  delito  de  perigo  concreto  do crime previsto  no  artigo  309  é  matéria  recorrente  na
discussão jurisprudencial, restando praticamente assentado que o ato de conduzir veículo automotor, em via
pública, sem a posse da devida habilitação, somente constitui crime se desse ato resultar efetivo perigo de
dano ao bem jurídico tutelado. A partir de uma análise global da previsão de natureza penal e daquela
administrativa,  considera-se  que  a conduta  ilícita  que  gera  perigo  concreto  de dano configura  o  crime
previsto no artigo 309 do CTB, enquanto que a conduta irregular que gera perigo abstrato de dano configura
a mera infração administrativa prevista no inciso I do artigo 162 do CTB (Enunciado 98 do FONAJE). Trata-
se de posicionamento,  inclusive,  recentemente firmado pela Procuradoria-Geral  de Justiça do Ministério
Público do Estado do Paraná em sede de provocação derivada do Art. 28 do CPP (Protocolo n. 4.874/2015-
MPPR-PGJ, Inquérito Policial n. 2013.0030716-1, 1a Promotoria de Delitos de Trânsito de Curitiba-PR).
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veículo em via pública apresentando concentração de álcool por litro de sangue superior a

permitida,  ou  estando  sob  a  influência  de  qualquer  outra  substância  psicoativa  que

determine dependência.

Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes ressaltou que, ao deixar de exigir

a exposição “a dano potencial  a incolumidade de outrem”,  o delito  de embriaguez ao

volante teria passado a pressupor a ocorrência do perigo pelo simples fato do motorista

encontrar-se embriagado, ou seja, o legislador teria tornado-o, inequivocadamente,  num

crime de perigo abstrato208. 

Nesta perspectiva, para caracterização do delito em questão, não se

exigiria que o condutor realizasse manobras perigosas que exponham a dano efetivo a

incolumidade de terceiros. Bastaria, reitera-se, a condição referida. 

Quanto ao tema Renato Marcão afirma que, na atualidade:

“Conduzir  veículo  nas  condições  do  art.  306,  caput,  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro  é  conduta  que,  por  si  só,  independentemente  de  qualquer  outro
acontecimento, gera perigo suficiente ao bem jurídico tutelado, de modo a justificar
a imposição de pena criminal”209.

Ainda  no  cenário  doutrinário,  Guilherme  de  Souza  Nucci  assim

passou a classificar o delito:

“(…) é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); formal (não exige
resultado naturalístico, consistente na existência de lesão efetiva a alguém); de
forma livre (pode ser cometido de qualquer forma); comissivo (demanda-se uma
ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (art. 13, §2º, CP); instantâneo
(o  resultado  não  se  prolonga  no  tempo);  de  perigo  abstrato  (não  se  exige
prejuízo  efetivo  ao  bem  tutelado,  nem  mais  é  essencial  a  prova  da
probabilidade de ocorrência do dano)”210. 

Destarte,  pode-se  considerar  que  majoritariamente  a  doutrina

assentou-se no sentido de que o delito de embriaguez ao volante é considerado um crime

208 GOMES, Luiz Flávio. Legislação Criminal Especial. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010. p. 1099. 
209 MARCÃO,  Renato.  Crimes  de  Trânsito:  Anotações  e  interpretação  jurisprudencial  da  parte
criminal da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 179.
210 NUCCI, Guilherme de Souza.  Leis Penais e Processuais Comentadas. Vol.  2. 8ª ed. São Paulo:
Editora Forense, 2014. p. 855.
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que dispensaria o resultado material, uma vez que o bem jurídico tutelado passou a ser a

segurança da coletividade. 

Em  recentes  decisões,  esse  foi  o  posicionamento  adotado  pelo

Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO.  Demonstração  de  potencialidade  lesiva  na  conduta.
Dispensabilidade. Recurso provido (STJ; REsp 1.642.274; Proc. 2016/0321174-5;
RJ; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 16/12/2016); 

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE. FATO
POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 12.760/12. ART. 306, § 1º, I, DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO  BRASILEIRO.  BAFÔMETRO.  CONCENTRAÇÃO  SUPERIOR A 0,3
MILIGRAMA  POR  LITRO  DE  AR  EXPELIDO  DOS  PULMÕES.  DELITO  DE
PERIGO  ABSTRATO.  DEMONSTRAÇÃO  DA  POTENCIALIDADE  LESIVA.
DESNECESSIDADE. CRIME. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. Recurso
especial provido (STJ; REsp 1.579.072; Proc. 2016/0024677-7; RJ; Sexta Turma;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/08/2016);

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.  INADEQUAÇÃO  DA VIA
ELEITA.  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA  EFETIVA  POTENCIALIDADE
LESIVA. CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI  Nº  12.760/2012.
TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. PROVA IDÔNEA. EXAME REALIZADO
SEM  A PRESENÇA DE  ADVOGADO.  IRRELEVÂNCIA.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.  O
delito  previsto  no  art.  306  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  é  de  perigo
abstrato,  sendo  suficiente  para  a  sua  caracterização  que  o  condutor  do
veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta. Precedentes. 3. "a Lei nº 12.760/12 modificou
o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a
avaliação realizada para atestar a gradação alcoólica, acrescentando ser viável a
verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova  em  direito  admitidos,  observado  o  direito  à  contraprova,  de  modo  a
corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra
Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  julgado  em  04/12/2014,  dje
17/12/2014). 4. Na espécie, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade
delitiva do crime tipificado no artigo 306 pelo depoimento de testemunhas, dos
policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo "teste do bafômetro ". 5. O
direito à assistência técnico-jurídica, por meio advogado, somente possui proteção
constitucional nos processos judiciais e administrativos, como garantia ao pleno
exercício da defesa (art. 5º, LV, da cp), não abrangendo o momento da realização
do teste do etilômetro ou exame de sangue, providência administrativa que traduz
simples ato de fiscalização expressamente previsto no art. 269, inciso IX, do CTB.
6. Habeas corpus não conhecido.  (STJ; HC 307.664; Proc. 2014/0276770-2; RS;
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/08/2016). 

Insta destacar, neste ponto, as considerações de Nei Pires Mitidiero,
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para  quem a  “eventual  e  posterior  produção  de  perigo  abstrato-concreto  concretizará

[inclusive]  a  circunstância  agravante  contida  no art.  298,  I,  primeira  parte,  CTB,  isso,

ainda, se o perigo for produzido no mínimo para duas pessoas (…), enquanto ocasional e

posterior  produção  de  perigo  concreto  deverá  ser  considerada  circunstância  judicial

inserida no art. 59, caput, CP, a efeito de fixação da pena-base”211

Sem  embargo  destes  entendimentos,  porém,  parte  da  doutrina

reconheceu que haveria um vício de constitucionalidade na previsão dos crimes de perigo

abstrato212.

Esta interpretação, entretanto, longe está de ser unânime, havendo

quem defenda que esta forma de tipificação penal, excepcionalmente, estaria autorizada.

Neste diapasão, Guilherme de Souza Nucci sustenta que:

“(…) esses delitos não ofendem nenhum princípio constitucional. Ao elaborar um
tipo penal incriminador, valendo-se das regras de experiência, o legislador pode
idealizar  a  proibição de uma conduta por gerar  perigo indesejado à sociedade
(delito  de perigo abstrato),  como pode criar  uma proibição  se e  quando gerar
perigo insuportável à sociedade (perigo concreto)”.

Deste modo, a tutela jurídico-penal se justificaria tendo em vista que

a  busca  seria  pela  defesa  e  proteção  antecipada  da  sociedade  potencialmente

considerada, já que todo e qualquer cidadão poderá ser vítima de resultados inesperados

de gravíssimas proporções diante da ofensa à sua integridade física.

Assevera-se, aqui, que, no caso dos delitos de trânsito, o atentado

aos seus direitos fundamentais se daria com a violação das regras de trânsito que visam

resguardar a segurança e a incolumidade pública, razão pela qual não haveria qualquer

incorreção que fossem estruturados pelo legislador crimes de perigo in abstracto.

3 CONCURSO  APARENTE  DE  NORMAS:  APLICAÇÃO  DO  INSTITUTO  DA

211 MITIDIERO, Nei  Pires.  Crimes de Trânsito e de Circulação Extratrânsito:  comentários à parte
penal do CTB. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1149.
212 Luiz  Flávio  GOMES (Parte  Criminal  do Código de Trânsito  Brasileiro.  “Estudos de direito  Penal  e
Processo Penal”. p. 32); Eugênio Raul ZAFFARONI (“Sistemas Penales y Derechos Humanos en América
Latina”, Proyecto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; ed. Depalma, Buenos Aires, 1986; e
“Derecho Penal – Parte General”. Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000); Cezar Roberto BITTENCOURT (Tratado
de direito penal: parte geral, 1. 19. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 61).
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CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS

Não se desconhece que o estudo relacionado à natureza jurídica dos

delitos de trânsito  referidos e,  principalmente,  à  admissibilidade ou não de crimes de

perigo abstrato são matérias bem mais complexas do quanto mencionado213. 

No entanto, as conclusões até aqui atingidas já nos bastam para o

enfrentamento do estudo provocado.

É que muito embora a identificação dos tipos penais, a interpretação

das normas e as especificidades fáticas que acompanham as condutas delitivas sejam

temas complexos que, invariavelmente, podem implicar na incidência de mais de um tipo

incriminador  no  momento  da subsunção fática,  para  fins  do  presente  Estudo deve-se

adotar como ponto de partida e criterio diferenciador a verificação do desvalor (de ação e

resultado) contido na situação analisada214. 

É  que,  quando  existir  um  preceito  capaz  de  corresponder  à

totalidade do desvalor do fato realizado, se estará diante de um unico crime e ocorrerá a

necessária aplicaçao do processo de soluçao do conflito aparente de normas. Ou seja, só

haverá  necessidade  de  acudir-se  às  regras  concurso  de  crimes  caso,  ao  contrário,

verifique-se que o desvalor do fato (ou dos fatos) não se esgotou com a aplicação de um

unico preceito legal215.

Esta  advertência  é  fundamental,  especialmente,  quando  se

considera a forma pela qual o legislador tratou os delitos de trânsito e as circunstâncias a

ele vinculadas (Lei n. 9.513/97).

Esta  é  a  ratio  que  enseja  o  reconhecimento  de  um  conflito  de

normas,  comumente  chamado  de  “concurso  aparente  de  normas”.  Só  é  considerado

aparente, porque a transgressão real, em princípio, se dará em relação a apenas uma

norma penal, cuja identificação será efetuada por meio de critérios sedimentados pela

dogmática jurídico-penal.

213 Para uma breve aproximação desta temática, confira-se o quanto consta em recente Voto Vencedor do
Min. Rogerio Schietti Cruz proferido no Recurso Especial n. 1.485.830/MG em relação à natureza de delito
de perigo abstrato do crime previsto no artigo 310 do mesmo CTB.
214 BUSATO, P. C., op. cit. p. 917. 
215 BUSATO, P. C., op. cit. p. 917. 

163



164164

3.1 POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO

Assim, especificamente em relação aos delitos em estudo, para uma

parcela da doutrina, na hipótese do condutor que, na mesma condição de tempo e lugar,

não possua habilitação e encontre-se embriagado, o conflito entre as previsões do crime

de  direção  de  veículo  automotor  sem  habilitação  (art.  309  do  CTB)  e  do  delito  de

embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) encontra sua solução por meio da aplicação de

regras que buscam solucionar o conflito aparente de normas, mais precisamente, pelo

critério da consunção.

É que, conforme se compreende, em tais casos a situação de risco

teria atingido o bem jurídico penal tutelado em caráter único. Isto faria, portanto, com que

o delito  de  direção de  veículo  automotor  sem habilitação  (de  natureza  menos grave)

ficasse absorvido pelo crime mais grave, qual seja, aquele previsto no art. 306 do CTB.

Assim, a previsão deste dispositivo, agravada pela circunstância prevista no art. 298, III,

do CTB seria a hipótese legal prevista que envolveria para tutelar o  desvalor da ação

causado pelo agente.

Segundo  Luiz  Regis  Prazo,  o  critério,  princípio  ou  relação  de

consunção pode ser assim delineado:

“(…) determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro (norma
consuntiva) ou é uma regular forma de transição para o último. Isso significa, na
primeira  modalidade,  que  o  conteúdo do  tipo  penal  mais  amplo  absorve  o  de
menor  abrangência,  que  constitui  etapa  daquele,  vigorando  o  princípio  major
absorbet minorem. (…) Assim, o delito-meio, punido menos severamente (= delito
antecedente ou anterior) é absorvido pelo delito-fim, punido mais severamente (=
delito consequente ou posterior)”216.

Eugênio  Pacelli  elenca  os  aspectos  mais  importantes  de  uma

relação de consunção, a saber:

216 PRADO, Luiz Regis.  Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 14ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 191.

164



165165

“a) primeiro, é indispensável que haja identidade entre os tipos envolvidos (…);

b) há evidente conexão material  (relativa  à proteção ao bem jurídico)  entre  as
normas  em  concurso,  seja  quando  um  dos  fatos  tenha  se  realizado
concomitantemente (…), seja quando o fato descartado ou consumido tenha se
realizado anterior ou posteriormente ao crime punível;

c)  haja  unidade  de  agente  e  a  pluralidade  de  normas  incriminadoras
aparentemente incidentes sobre determinada situação de fato”217.

Reitera-se que a consequência da aplicação deste critério será fazer

com  que  a  ausência  de  habilitação  seja  considerada  como  circunstância  agravante

genérica, nos termos do previsto no inciso III do artigo 298 da Lei nº 9.503/1997 (Código

de Trânsito Brasileiro). Afinal, assim dispôs o legislador no mencionado dispositivo:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de
trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

Sobre o tema, Luiz Flávio Gomes assevera que:

“Aquele  que  comete  um  crime  de  trânsito  (por  exemplo,  conduzir  veículo
embriagado ou participar de 'racha'), e, além disso, ainda não é habilitado, tem a
pena majorada, dada a maior reprovação que sua conduta apresenta,  gerando
uma situação de perigo muito mais grave, dada a probabilidade de se envolver em
um acidente, na medida em que não possui conhecimento técnico para condução
de veículo automotor” (GOMES, Luiz Flávio.  Legislação Criminal Especial. Vol.
6. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1077).

Esta posição, porém, longe está de ser pacífica.

De fato, parte da doutrina rejeita a aplicação do instituto em estudo

para o caso sob análise, mas ainda mantém a discussão no terreno do conflito de normas.

Para  tanto,  prefere  se  valer  dos  critérios  da especialidade e  da subsidiariedade  para

resolução de controvérsias nesta hipótese. Sobre a matéria assim disserta Juarez Cirino

dos Santos:

217 PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André.  Manual de Direito Penal – parte geral. São Paulo: Atlas,
2015. p. 421.
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“(…) a controvérsia atual sobre o critério da consunção é irreversível e a tendência
parece ser sua própria consunção por outros critérios, especialmente pelo critério
da especialidade e pelo antefato e pós-fato co-punidos: a literatura contemporânea
oscila entre posições de aceitação reticente e de rejeição absoluta do critério da
consunção, no conflito aparente de leis penais”218.

 

Noutro sentido, Nei Pires Mitidiero afirma que, especificamente no

concurso aparente entre o crime de embriaguez ao volante e o de direção sem habilitação

não seria cabível  a aplicação do  princípio da consunção.  Justamente por isto,  no seu

entender, aplicar-se-ia no caso o critério da alternatividade219. Vejamos:

“Nada obstante tanto o de direção sem habilitação como o de direção perigosa
sejam crimes  de  resultado  de  perigo  concreto,  dessarte,  de  perigo  bem mais
intenso que o causado pelo condutor que dirige sob influência de álcool ou de
outra droga psicoativa de efeito análogo – de resultado de perigo abstrato –, razão
pela qual não vemos como possa incidir o princípio da consunção ou absorção
(fática  e  juridicamente  inadmissível  que  um  perigo  menor  absorva  um  perigo
maior);  subsistirá  unicamente  praticado  o  crime  de  embriaguez  ao  volante,
incidente o chamado princípio da alternatividade, fundado na maior carga aflitiva
da pena privativa de liberdade máxima cominada a este (três anos de detenção),
em detrimento das máximas cominadas àqueles outros, ambas correspondentes a
um ano de detenção”220.

Neste sentir, ao ver deste autor, não seria possível admitir que um

perigo de menor intensidade  fosse capaz de absorver um mais intenso, ou seja, que o

crime de embriaguez ao volante (crime de resultado de perigo abstrato) fosse absorvido

pelo crime de direção sem habilitação (crime de resultado de perigo concreto). 

Daí sua proposta oferecida no sentido de que,  alternativamente ao

delito previsto no art. 309 do CTB, se faça incidir a agravante contida no art. 298, inciso III,

desde que tenha como elementar a direção sem originária permissão ou habilitação. Por

outro lado, conforme esta mesma linha argumentativa, nos casos em que o direito de

dirigir tenha sido  cassado, deve ser esta circunstância relevada por ocasião da primeira

fase  da  aplicação  da  pena,  no  momento  da  incidência  do  art.  59,  caput,  do  Código

218 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal – parte geral. 2ª ed. Curitiba: ICPC, 2007. p. 422.
219 “A aplicação de uma norma a um fato exclui a aplicabilidade de outra que também o prevê como delito”
(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 14ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. p. 191).
220 MITIDIERO, Nei Pires. Crimes de Trânsito e de Circulação Extratrânsito: comentários à parte do
CTB. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1286.
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Penal221.

Em que pese a discussão sobre os conceitos, certo é que, uma vez

considerada como hipótese de concurso aparente de normas, haverá a prevalência de um

único tipo incriminador, punido mais severamente, em detrimento de outro, punido menos

severamente.

3.2 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL

A partir de pesquisa jurisprudencial efetuada, foi possível aferir que,

em caso similar ao ora estudado, o critério da consunção restou aplicado pela 8ª Turma

do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  no  julgamento  da  Apelação  Criminal  nº

5000224-37.2016.4.04.7017/PR, a saber:

PENAL E  PROCESSO  PENAL.  ARTIGOS  306,  309  E  311  DO  CÓDIGO  DE
TRÂNSITO  BRASILEIRO.  ARTIGOS  147,  307  E  331  DO  CÓDIGO  PENAL.
ARTIGO 244 - B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREÇÃO
PERIGOSA.  ABSOLVIÇÃO.  DIRIGIR  EMBRIAGADO  E  SEM  HABILITAÇÃO.
PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA  APENAS  NO
TOCANTE  AO  CRIME  DE  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.  ETILÔMETRO.
REGULARIDADE  VERIFICADA  PELA  CERTIFICAÇÃO  DO  INMETRO.
DESACATO.  CARACTERIZAÇÃO.  AMEAÇA.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  CORRUPÇÃO  DE  MENOR.  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  FALSA  IDENTIDADE.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. DOSIMETRIA. (…) 2. Inviável aplicar os delitos dos artigos 306 e
309 do Código de Trânsito Brasileiro de forma concomitante, considerando
que dirigir sem habilitação agrava a penalidade do crime de embriaguez ao
volante, nos termos do artigo 298, III,  do Código de Trânsito Brasileiro. 3.
Absolvição  quanto  à  prática  do  delito  previsto  no  artigo  309  da  Lei  nº
9.503/1997, com fulcro no artigo 386, III,  do Código de Processo Penal. 4.
Comprovado que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, deve ser mantida a condenação pela
prática do crime previsto  no artigo 306 do Código de Trânsito  Brasileiro.  5.  O
etilômetro utilizado possuía, na data do fato, certificação válida do INMETRO. (…)
(TRF 4ª R.; ACR 5000224-37.2016.404.7017; PR; Oitava Turma; Rel. Des. Fed.
Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 31/08/2016; DEJF 08/09/2016). 

De acordo com o acórdão proferido,  ao dirigir  embriagado e sem

habilitação, o agente colocou em risco um único bem jurídico tutelado pela norma penal,

221 MITIDIERO, Nei Pires. Crimes de Trânsito e de Circulação Extratrânsito: comentários à parte do
CTB. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1418.
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qual  seja,  a  segurança  viária.  Por  tal  motivo,  considerou-se  impossível  aplicar,

concomitantemente,  os delitos contidos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito

Brasileiro, vez que o primeiro dispositivo agrava a penalidade do crime de embriaguez ao

volante, por força do previsto pelo artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Bem se vê  que  o  julgado empregou o  critério  da  consunção,  na

medida em que se entendeu que não foram criados perigos diversos ao bem jurídico

tutelado que pudesse justificar a adequação da conduta aos dois tipos incriminadores. 

O mesmo posicionamento  foi  mantido  por  um grupo  de  recentes

julgados emanados da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, conforme se observa:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE  E  DIREÇÃO  SEM
HABILITAÇÃO (ART. 306 COMBINADO COM O ARTIGO 298, III, DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO  BRASILEIRO)  -  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  DA  DENÚNCIA.
RECURSO  MINISTERIAL  -  PLEITO  PELA CONDENAÇÃO  PELOS  DELITOS
TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 306 E 309, DO CTB, EM CONCURSO MATERIAL -
IMPROCEDÊNCIA -  DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB É ABSORVIDO
PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 DO MESMO CÓDIGO - APLICA-SE,
NESSE  CASO,  A  AGRAVANTE  PREVISTA  NO  ART.  298,  III,  DO  CTB -
RECURSO DESPROVIDO.1.  Na  ocasião  em  que  o  agente  pratica  o  delito
previsto no art. 306 do CTB sem possuir habilitação para conduzir veículo
automotor,  é produzida apenas uma situação de risco, não sendo criados
perigos  diversos  ao  bem  jurídico,  de  modo  a  ocorrer  a  consunção,
absorvendo-se o delito previsto no art. 309 pelo delito do art. 306, ambos do
CTB, e agravando-se a pena com fulcro no art. 298, III, do mesmo diploma
legal” (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1430059-1 - Capanema -  Rel.: Luís Carlos
Xavier - Unânime - J. 10.03.2016);

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE  E  DIREÇÃO
INABILITADA  (ARTS.  306  E  309,  AMBOS  DO  CÓDIGO  DE  TRÃNSITO
BRASILEIRO,  C/C  ART.  69  DO  CÓDIGO  PENAL) -  PROCEDÊNCIA  DA
DENÚNCIA - APELO DA DEFESA - PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A
PRÁTICA  DOS  FATOS  -  TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS  -  VALIDADE  E
RELEVÂNCIA -  INEXISTÊNCIA DE EXAME DE SANGUE OU ETILÔMETRO -
DISPENSABILIDADE  -  CRIME  PRATICADO  NA  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº
12.760/2012 - POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS
MEIOS DE PROVA -  AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DO ART. 309, DO CTB -
DELITO QUE É ABSORVIDO PELO TIPIFICADO NO ART.  306  DO MESMO
CÓDIGO  -  INCIDÊNCIA  DA  AGRAVANTE  DO  ART.  298,  III,  DO  CTB -
SENTENÇA  REFORMADA  -  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO,
AFASTANDO-SE  A  CONDENAÇÃO  PELO  ART.  309,  DO  CTB,  COM  A
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
(...) 3. Com o advento da Lei 12.760/2012, o legislador previu a possibilidade de
comprovação do crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova,
conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. 4. Na ocasião em que o agente pratica o delito previsto no art. 306
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do  CTB  sem  possuir  habilitação  para  conduzir  veículo  automotor,  é
produzida  apenas  uma  situação  de  risco,  não  sendo  criados  perigos
diversos ao bem jurídico, de modo a ocorrer a consunção, absorvendo-se o
delito  previsto  no  art.  309  pelo  delito  do  art.  306,  ambos  do  CTB,  e
agravando-se a pena com fulcro no art.  298,  III,  do mesmo diploma legal
(TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1504075-4 - Jacarezinho -  Rel.: Luís Carlos Xavier -
Unânime -  - J. 28.07.2016);

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA
(ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, C/C ART.
69  DO  CÓDIGO  PENAL).  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  DA  DENÚNCIA.
CONDENAÇÃO PELO ART. 306, C/C ART. 298, III, DO CTB, E ABSOLVIÇÃO
DO  CONTIDO  NO  ART.  309  DO  CTB. 1.  Recurso  ministerial.  Pleito  pela
condenação nas sanções dos crimes descritos nos art. 306 e 309, ambos do
CTB, em concurso material. Improcedência. Delito do art. 309 do CTB que é
absorvido pelo tipificado no art. 306 do mesmo código. Correta aplicação da
agravante prevista no art. 298, III, do CTB. Recurso desprovido. 2. Apelo da
defesa.  Readequação  da  reprimenda  na  2ª  fase.  Atenuante  da  confissão
espontânea  e  agravante  da  reincidência.  Preponderância  reconhecida  na
sentença. Impossibilidade. Afastamento. Aplicação da compensação, reduzindo-se
a pena privativa de liberdade e de multa. Matéria examinada e consolidada pelo
STJ  em  incidente  de  recurso  repetitivo.  Apelação  crime  nº  1.499.277-32
manutenção do aumento da pena provisória em razão da incidência da agravante
do art. 298, III, do CTB. Recurso parcialmente provido. 3. Na ocasião em que o
agente pratica o delito previsto no art. 306 do CTB sem possuir habilitação
para conduzir veículo automotor, é produzida apenas uma situação de risco,
não sendo criados perigos diversos ao bem jurídico, de modo a ocorrer a
consunção, absorvendo-se o delito previsto no art.  309 pelo delito do art.
306, ambos do CTB, e agravando-se a pena com fulcro no art.  298, III,  do
mesmo diploma legal (…)  (TJPR;  ApCr  1499277-3;  Foz do Iguaçu;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Luis  Carlos  Xavier;  Julg.  16/06/2016;  DJPR
04/07/2016; Pág. 394);

APELAÇÃO CRIME. Embriaguez ao volante, direção inabilitada e desobediência
(arts.  306 e 309 da Lei  nº  9.503/97 e artigo 330 do código penal).  Pleito pela
aplicação  do  concurso  formal  em  detrimento  do  concurso  material  fixado  em
sentença.  Parcial  acolhimento.  Aplicação  do  princípio  da  consunção.
Absolvição pela prática do crime descrito no art. 309 do CTB e aplicação da
agravante descrita no art. 298, inciso III, do mesmo diploma legal. Incidência
de  concurso  material  entre  os  crimes  de  embriaguez  ao  volante  e  de
desobediência, por terem sido praticados por mais de uma ação/omissão. Pena
readequada.  Recurso parcialmente provido,  com exclusão da condenação pelo
artigo 309 da Lei nº 9.503/97, com aplicação da agravante descrita no art. 298,
inciso II, do CTB, e exclusão, ex officio, da proibição de frequentar determinados
lugares do rol  de condições do regime aberto.  1-  quando o agente pratica o
delito previsto  no art.  306 do CTB sem possuir  habilitação para conduzir
veículo automotor, deve ser aplicado o princípio consunção, absorvendo-se
o  delito  previsto  no  art.  309  pelo  delito  do  art.  306,  ambos  do  CTB,  e
agravando-se a pena com fulcro no art.  298, inciso III, do mesmo diploma
legal. (...) (TJPR; ApCr 1477589-4; Marilândia do Sul; Segunda Câmara Criminal;
Rel.  Juiz Conv.  Naor R. de Macedo Neto;  Julg.  03/03/2016; DJPR 22/03/2016;
Pág. 704); 

PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  APLICABILIDADE  NO  CASO  CONCRETO.
DELITO  DE  DIREÇÃO  SEM HABILITAÇÃO  QUE  NO  CASO  É  ABSORVIDO
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PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE
DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB (...) (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1498793-8
- Foz do Iguaçu - Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime -  - J. 23.06.2016);

Impera  destacar,  de  toda  forma,  que  não  há  efetivo  consenso

mesmo junto à Segunda Câmara Criminal do Tribunal paranaense sobre a questão, de

modo que a jurisprudência encontra-se dividida em dois grupos de julgados: de um lado

um grupo que acolhe a aplicação do critério da consunção, e de outro,  que o afasta,

aplicando o concurso de crimes.

O que sim é possível observar é que o critério da consunção tende a

ser aplicado nas situações em que um crime é utilizado como meio para a execução de

outro.  Entretanto,  quando  o  agente,  mediante  uma  única  conduta,  incorre,

deliberadamente, nos dois delitos,  quais sejam, embriaguez ao volante e direção sem

habilitação, passa a ser aplicado o regramento do concurso de crimes, como se verá no

tópico a seguir.

Atrair a discussão para o âmbito do crime meio e crime fim, porém,

não  nos  parece  que  permita  um  melhor  esclarecimento  e  solução  do  caso.  É  que,

especificamente neste tipo de conflito, a utilização do critério da consunção não se dá por

força desta diferenciação. Conforme premissa lançada no início do presente tópico (item

3),  o  que  sim há  de  ser  valorado  é  ter  ou  não  o  legislador  previsto  dispositivo  que

permitisse englobar  a integralidade do desvalor da ação causada pelo agente .  O que

parece, portanto, é que se estaria ignorando que várias são as possibilidades que dão

ensejo à incidência do critério da consunção, optando-se precisamente por aquela que

não teria qualquer aptidão para resolver o conflito trazido.

Isto se nota, precisamente, quando passamos a analisar como têm

argumentado nossos Tribunais naqueles casos em que se optou pelo reconhecimento de

uma hipótese de concurso de delitos.
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4 APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES ENTRE OS DELITOS PREVISTOS

NOS ARTIGOS 306 E 309 DO CTB

A aplicabilidade do critério da consunção entre os crimes de embria-

guez ao volante e direção sem habilitação é tema ainda controverso, muitas vezes depen-

dendo da análise específica do caso concreto para sua solução.

É que existe forte corrente doutrinária defendendo que estes delitos,

apesar  de  tutelarem  o  mesmo  bem  jurídico  (qual  seja,  a  incolumidade  pública),

constituiriam delitos autônomos. Uma vez assim considerados, tornar-se-ia  inaplicável o

critério da consunção, admitindo-se a partir daí a aplicação das regras do concurso de

crimes.

Identifica-se  a  existência  de  um julgado relativamente  recente  do

Superior Tribunal de Justiça que bem traduz esta diferenciação. Conforme então decidido,

na prática de dois crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, se faz necessária

a existência de conexão entre ambos, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas

como meio preparatório para a prática do outro, mais grave.

“(...)  na  prática  de  dois  crimes,  para  que  um deles  seja  absorvido  pelo  outro,
condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito principal, se faz
necessária a existência de conexão entre ambos, ou seja, que um deles tenha sido
praticado apenas como meio ou preparatório para a prática de outro, mais grave.
Contudo, não é o que se verifica ter ocorrido na hipótese dos autos. Veja-se que
os delitos previstos nos artigos 306 e 309 do CTB (ambos crimes de perigo)
não têm qualquer relação entre si na sua prática, não havendo que se falar
em absorção. Ou seja,  sobre o fato de o recorrido haver dirigido veículo
automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool  e sem a devida autorização do órgão de trânsito,
colocando em risco a vida e patrimônio de terceiros, recaem duas normas
incriminadoras, não tendo sido necessária a prática do primeiro crime para
que ocorresse a consumação do segundo, e vice-versa. Assim, ambos foram
consumados  ao  mesmo  tempo,  e  sem  qualquer  relação  de  causalidade.  Isso
porque  o  recorrido  poderia  estar  dirigindo  com  a  carteira  de  habilitação  e
embriagado - situação em que estaria incurso somente nas sanções do art. 306 -,
ou  poderia  estar  dirigindo  sem estar  sob  influência  de  álcool  e  sem a  devida
habilitação  -  quando  se  lhe  aplicariam  as  penas  do  art.  309.  (STJ,  Recurso
Especial  nº  1.445.472  -  RS  (2014⁄0074484-0)  Rel.:  Ministro  Jorge  Mussi,  J.
26.03.2015).

Conforme  este  raciocínio,  portanto,  no  caso  concreto,  em  sendo
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verificado que os delitos previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro

não possuem qualquer relação entre si,  passaria a ser admissível  considerá-los como

delitos autônomos, não sendo possível a absorção de qualquer deles.

Isto significa dizer que, no entender do Superior Tribunal de Justiça,

a aplicação do critério da consunção nesta matéria pressupõe que, havendo o agente

incorrido  em  duas  condutas  típicas,  uma  delas  possa  ser  entendida  como  meio

necessário para a execução da outra. Nesse sentido o julgado abaixo:

PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CRIMES  DE  EXTORSÃO  MEDIANTE
SEQUESTRO  COM  RESULTADO  MORTE  E  OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER.
REGIME INTEGRAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º,
DA LEI  N.  8.072/90.  PROGRESSIVIDADE  DO  REGIME  PRISIONAL.  LEI  N.
11.464/2007. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. LEGITIMIDADE DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. FIXAÇÃO
DA PENA-BASE  PRÓXIMA AO  MÁXIMO  LEGAL.  DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA 284/STF.  DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO  COMPROVADA.
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  IMPROVIDO  E  RECURSO  DO
ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO  NÃO  CONHECIDO.  [...]  2.  Consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da
consunção, haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas
for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de
alcance mais amplo (HC 97.872/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe  21/09/2009).  [...]  6.  Recurso  especial  do  Ministério  Público  improvido  e
recurso especial  do assistente de acusação não conhecido (REsp 717.172/RS,
Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em  16/12/2014,  DJe
03/02/2015).

O entendimento é respeitável, porém, deve-se insistir que a essência

do argumento está no  critério diferenciador  utilizado pelo julgado, ou seja, considera-se

que a discussão não mais estaria relacionada à verificação do desvalor (da ação ou do

resultado) contido na hipótese concreta, mas sim na existência de uma conexão entre os

fatos, isto é, que um deles tenha sido praticado apenas como meio preparatório para a

prática do outro.

É  por  isto  que,  no  entender  desta  Corte,  deve  ser  afastada  a

discussão sobre conflito aparente de normas, passando a ser necessário utilizar as regras

atinentes ao concurso de crimes. E, ao assim fazê-lo, passa-se, igualmente, a ser devida

a determinação da natureza do concurso de crimes de que se trata.

Esta tendência fica bastante evidente em decisão mais recente, na
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qual o Superior Tribunal de Justiça reforçou o posicionamento adotado, salientando que

as condutas previstas nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, além de

constituírem delitos autônomos quando praticados num mesmo contexto fático, dariam

causa a um “duplo perigo potencial à incolumidade pública”. Por tal razão, foi afastada a

aplicação  do  critério  da  consunção,  alegando-se  que  este  só  teria  cabimento  nas

hipóteses em que necessariamente existam um crime-meio e um crime-fim:

“(…) as duas condutas do réu, isoladamente, constituem delitos autônomos,
podendo-se,  inclusive,  afirmar  que  ocorreu  um  duplo  perigo  potencial  à
incolumidade pública. Desta forma, entendo que, no caso em tela, não deve
ser  aplicado  o  princípio  da  consunção,  que,  apesar  de  abarcar  várias
situações  estudadas  pela  doutrina,  somente  tem  incidência  naquelas
hipóteses em que necessariamente existam um crime-meio e um crime-fim.
Ora, tratando-se de embriaguez ao volante e direção de veículo sem habilitação,
não há qualquer relação de meio e fim entre  um e outro  delito,  nem se pode
cogitar de que um seja necessário para a consecução do outro. Muito ao contrário.
Obviamente, é possível que um motorista regularmente habilitado dirija em estado
de ebriez, praticando o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
e que outro condutor, dirigindo seu automóvel absolutamente sóbrio, não possua
habilitação ou permissão para dirigir, cometendo o crime do art. 309 do Código de
Trânsito  Brasileiro”  (STJ,  Agravo  em  Recurso  Especial  nº  904.733  -  MG
(2016/0121197-1) Rel.: Ministro Nefi Cordeiro, P. 29.08.2016).

Não é demais recordar que, nos termos da doutrina, o concurso de

crimes se verifica “quando o agente, por meio de uma ou mais ações, pratica dois ou mais

delitos. Isso significa a presença de uma pluralidade delitiva”222. 

As hipóteses principais de concurso de crimes, bem se sabe, dizem

respeito ao concurso material (ou real), concurso formal (ou ideal) e delito continuado.

Enquanto o primeiro ocorre com a prática de dois ou mais crimes, mediante mais de uma

conduta; o segundo se dá quando dois ou mais crimes são praticados mediante uma só

conduta. A terceira modalidade, verdadeira ficção legal, se concretiza quando o agente,

mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie

e, em razão de determinadas circunstâncias devam os delitos subsequentes ser havidos

como continuação do primeiro223.

Quanto  a  sua  aplicação  entre  os  delitos  sob  análise,  como  já

222 PRADO, Luiz Regis.  Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 14ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 413.
223 PRADO, Luiz Regis.  Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral e Parte Especial. 14ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 423.
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referido, verifica-se que, a depender do caso concreto, a Segunda Câmara Criminal do

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já aplicou tanto as regras do concurso material

quanto aquelas do concurso formal, como se verá a seguir. 

4.1 CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Como referido, o concurso material de crimes ocorre quando o agen-

te, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos, idênticos ou não.

Acerca do tema, leciona Rogério Greco que:

“O concurso material  surge quando o agente,  mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes que tenham entre si uma relação de contex-
to, ou em que ocorra a conexão ou a continência, cujos fatos criminosos poderão
ser analisados em um mesmo processo, quando, ao final, se comprovados, farão
com que o agente seja condenado pelos diversos delitos que cometeu, ocasião na
qual (…) o juiz cumulará materialmente as penas de cada infração penal por ele le-
vada a efeito”224.

O instituto vem previsto no artigo 69,  caput, do Código Penal que

determina  que  as  penas  privativas  de  liberdade  serão  aplicadas  cumulativamente,

somando-se o quantum correspondente a cada uma delas. 

A aplicação desta regra se verifica em alguns dos recentes julgados

emanados da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que

entendeu que a conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação somente será subsi-

diária de delito de embriaguez ao volante na hipótese da conduta do agente não gerar pe-

rigo de dano. 

Isso  porque,  segundo  se  entende,  “é  plenamente  possível  o

cometimento do delito de dirigir  veículo automotor sem habilitação sem que se esteja

embriagado. Da mesma forma, pode-se cometer o delito de embriaguez ao volante ainda

que com habilitação em ordem”225. Por tal motivo, diante da existência de perigo concreto,

restaria afastado o critério da consunção: 

224 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Vol I. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p.
663-664. 
225 TJPR, AC n.  1287506-4,  2ª  Câmara Criminal,  Rel.  Des.  Laertes Ferreira Gomes, j.  07/05/2015,  p.
08/06/2015.
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APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART.306 DO CTB) E DIRIGIR
SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69
DO CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO
REGIME  INICIAL  DO  CUMPRIMENTO  DA  REPRIMENDA  PARA  O
ABERTO.IMPOSSIBILIDADE.  RÉU  REINCIDENTE.  ARTIGO  33  DO  CP  E
SÚMULA Nº  269  DO STJ.  PRECEDENTES.  RECURSO DESPROVIDO E,  DE
OFÍCIO,  PROCEDIDA  REFORMA  NA  DOSIMETRIA  DA  PENA,  A  FIM  DE
AFASTAR  A  AGRAVANTE  PREVISTA  NO  ART.  298,  INC.  III  DO  CTB  E
PROMOVER  A  COMPENSAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (TJPR - 2ª C.Criminal -
AC - 1420289-6 - Grandes Rios -  Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime -  - J.
03.03.2016).

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO
CTB), DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB) E DESACATO (ART.
331 DO CP). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (…)
PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 309 PELO 306 DO CTB.
DESCABIMENTO. CRIME DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO FOI CONSUMADO.
RÉU  GEROU  PERIGO  DE  DANO.  CONCURSO  MATERIAL. DOSIMETRIA
ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO  (TJPR - 2ª C.Criminal -  AC -
1299347-6  -  Foz  do  Iguaçu  -  Rel.:  Roberto  Antônio  Massaro  -  Unânime  -  J.
30.04.2015, destacado);

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO
SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO, EM CONCURSO MATERIAL. ARTS. 306 E
309  DA  LEI  N.º  9.503/97.  CONDENAÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO
NO ART. 309 DO CTB, COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO, QUE RESTOU
DEVIDAMENTE  COMPROVADO  NOS  AUTOS.  AGENTE  QUE  DIRIGIA SEU
VEÍCULO  SEM  HABILITAÇÃO,  ESTANDO  COM  CONCENTRAÇÃO  DE
ÁLCOOL  SUPERIOR  À  PERMITIDA  PELA  LEGISLAÇÃO  PENAL,  O  QUE
DIMINUI  SUA  CAPACIDADE  MOTORA,  VINDO,  A  CAUSAR  ACIDENTE,
EFETIVAMENTE  EXPONDO  A COLETIVIDADE  A PERIGO  DE  DANO,  BEM
COMO  SUA  PRÓPRIA  INTEGRIDADE  FÍSICA.  CASO,  PORTANTO  DE
CONCURSO  MATERIAL  ENTRE  AS  CONDUTAS  DELITIVAS. DEFENSOR
DATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU INCLUIU
A APELAÇÃO.  SENTENÇA MANTIDA.  RECURSO DESPROVIDO”  (TJPR -  2ª
C.Criminal - AC - 1289690-9 - Curitiba - Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime -
- J. 05.02.2015);

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CONDENAÇÃO  PELA PRÁTICA DOS  CRIMES  DE
EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE  E  DE  DIRIGIR  SEM  HABILITAÇÃO  VEICULO
AUTOMOTOR, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 306 E 309 DO CTB C/C O
ARTIGO  69  DO  CP)  -  PRETENSÃO  DE  APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  NÃO  CONHECIDA,  JÁ  QUE  A  MESMA  FOI
ADMITIDA NA SENTENÇA,  MAS  NÃO  APLICADA POR  ESTAR  A PENA NO
MÍNIMO LEGAL -  PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 309
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PELO  306  DO  CTB  -  DESCABIMENTO  NESTE  CASO,  POIS  O  CRIME  DE
DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO FOI CONSUMADO, JÁ QUE, A FORMA COMO O
RÉU DIRIGIA O VEÍCULO GEROU PERIGO DE DANO - CASO, PORTANTO DE
CONCURSO MATERIAL ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS - PRETENSÃO DE
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ACOLHIDA, REDUZINDO-SE A MESMA AO
MÍNIMO  LEGAL,  ANTE  O  FATO  DE  TER  O  RÉU  PARCOS  GANHOS,  QUE
INVIABILIZARIAM O CUMPRIMENTO  DA PENA.  RECURSO  PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 2ª
C.Criminal - AC - 1211167-2 - Congonhinhas -  Rel.: Roberto De Vicente - Unânime
-  - J. 02.10.2014).

Em síntese, o argumento aqui  parte  da compreensão de que em

sendo reconhecido que a conduta do agente efetivamente gerou perigo concreto de dano,

esta circunstância seria capaz de afastar a aplicabilidade do critério da consunção, dando

azo ao concurso material de crimes, com a consequente soma das penas cominadas aos

delitos.

O que se nota é que a aplicação do instituto que prevê o concurso

material  ocorre,  em última  análise,  em  razão  da  identificação  da  ocorrência  de  dois

comportamentos distintos: num primeiro momento, o agente estaria colocando o veículo

em marcha embriagado (o que, por si, geraria a incidência do art. 306); num segundo

momento, restando demonstrada a ausência de habilitação e gerando perigo de dano,

tipificada também estaria a conduta conforme o artigo 309. 

O  argumento,  portanto,  diferencia-se  daquele  que  vem  sendo

apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que busca deixar de valorar

tão  somente  a  questão  relacionada  a  ocorrência  de  ambas  as  condutas  no  mesmo

contexto fático. Ou seja, conforme este entender, a produção de resultados autônomos

implicaria na regra do concurso material com a consequente cumulação das penas.

De toda forma, forçoso reconhecer que, até onde se aferiu, também

este  posicionamento  longe  está  de  ser  pacífico,  daí  a  necessidade  de,  ainda  que

brevemente, passar em revista a argumentação que tem sido utilizada para optar-se pela

natureza distinta do concurso de delitos.
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4.2 CONCURSO FORMAL DE CRIMES

O concurso formal de crimes, por sua vez, está previsto no artigo 70

do Código Penal,  segundo o qual,  a  hipótese estará  caracterizada quando o agente,

mediante uma só conduta ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou,
se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto
até  metade.  As  penas  aplicam-se,  entretanto,  cumulativamente,  se  a  ação  ou
omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos,
consoante o disposto no artigo anterior.

Prevalece na doutrina a compreensão de que a primeira parte do

dispositivo trata do chamado “concurso formal perfeito”, em que há unidade de desígnios.

Nesse  caso,  diferentemente  do  que  ocorre  no  concurso  material,  em  que  ocorre  a

cumulação das penas dos delitos, aqui o critério utilizado será o da exasperação da pena

do crime mais grave ou, se iguais, somente de uma delas, mas aumentada, em qualquer

caso, de um sexto até metade.

Já  a  parte  final  do  dispositivo  faz  menção  ao  “concurso  formal

imperfeito”, no qual os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, o que faria

com que as penas sejam aplicadas cumulativamente, conforme as regras traçadas para o

concurso material. Afinal, in casu, a vontade do agente estaria dirigida, deliberadamente, a

fins de natureza distinta.

É necessário reconhecer que, no primeiro caso, a exasperação da

pena se dá por razões de política criminal, em decorrência da qual, uma vez exasperando

a  pena  mais  grave,  resultaria  em  punição  suficiente  para  diminuir  a  reprovação  do

segundo  delito.  Também por  esta  razão,  por  força  do  parágrafo  segundo  do  referido

dispositivo, haveria expressa proibição de que fosse ultrapassado o limite da cumulação

das penas.

Quanto ao tema, leciona Eugênio Pacelli que:
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“(…)  a  adoção  do  critério  da  exasperação  da  pena  não  deixa  de  ser  a
demonstração da fertilidade do postulado da proibição do excesso já no campo da
política criminal, evitando-se o excesso de punição que resultaria ou que poderia
resultar da somatória dos tipos, nas hipóteses de concurso formal entre o crime
doloso e culposo, quando resultantes da unidade de ação. Daí também o acerto da
regra do art. 70, parágrafo único, do CP”226. 

Pois  bem,  especificamente  em  relação  à  análise  dos  delitos

envolvidos no presente Estudo, tem sido notado que este critério de solução do concurso

de delitos estaria sendo bastante aplicado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, particularmente naqueles casos em que se possa entender

que o cometimento de uma conduta típica seja necessária ou meio para a execução de

outra, conforme se extrai do cotejo dos julgados a seguir.

APELAÇÃO CRIME Nº 1.518.901-8, DA COMARCA DE CHOPINZINHO - VARA
CRIMINAL APELANTE:  JAISON GOLDONI  APELADO:  MINISTÉRIO  PÚBLICO
DO  ESTADO  DO  PARANÁ  RELATOR:  DES.  LAERTES  FERREIRA
GOMESAPELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM
HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB.CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART.
306  DO  CTB.  EVASÃO  DO  LOCAL  DO  ACIDENTE.  ART.  305  DO  CTB.
CONDENAÇÃO.  APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES
DO ART. 306 E 309.PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO QUE
DEVEM SER APLICADAS INTEGRALMENTE SEM ADOÇÃO DA FRAÇÃO DO
CONCURSO FORMAL.ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA
REFEITA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO PELO REGIME
ABERTO.  RÉU  REINCIDENTE.  VEDAÇÃO  LEGAL.  ARTIGO  33,  §  2º,  "C".
RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1518901-8 - Chopinzinho -
Rel.: Laertes Ferreira Gomes - Unânime -  - J. 23.06.2016)

APELAÇÃO CRIME Nº 1.588.865-8,  DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU - 3ª
VARA CRIMINAL.APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
APELADO:  THIAGO  DA  SILVA  BODENCER  RELATOR:  DES.  LAERTES
FERREIRA  GOMESAPELAÇÃO  CRIMINAL.  EMBRIAGUEZ  AO
VOLANTE.ARTIGO 306 C/C 298, INCIO III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÃNSITO
BRASILEIRO.  CONDENAÇÃO.INSURGÊNCIA  MINISTERIAL.  PLEITO  DE
AFASTAMENTO  DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO  ENTRE  OS  DELITOS
PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  306  E  309,  AMBOS  DO  CTB.
ACOLHIMENTO.EXISTÊNCIA  DE  PERIGO  CONCRETO  QUE  RESTOU
DEVIDAMENTE  COMPROVADO  NOS  AUTOS.  AGENTE  QUE  DIRIGIA SEU
VEÍCULO  SEM  HABILITAÇÃO  E  COM  CONCENTRAÇÃO  DE  ÁLCOOL
SUPERIOR À PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO PENAL, ALÉM DE COLOCAR
EM  PERIGO  CONCRETO  A  VIDA  DO  AGENTE  POLICIAL,  BEM  COMO
EXPONDO A SUA PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA E DA COLETIVIDADE A
PERIGO DE DANO. CASO, PORTANTO, DE CONCURSO FORMAL. ARTIGO 70
DO  CÓDIGO  PENAL.  DOSIMETRIA  DA PENA REFORMULADA.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.I.  No que tange aos delitos ora em análise (artigos

226 PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André.  Manual de Direito Penal – parte geral. São Paulo: Atlas,
2015. p. 401.
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306 e 309, da Lei 9.503/1997), um não é meio de consumação do outro. Com
efeito,  embora  os  delitos  mencionados  tenham  sido  cometidos  pelo  mesmo
agente, no mesmo Apelação Crime nº 1.588.865-82contexto fático e com ofensa
ao mesmo bem jurídico, eles configuram delitos distintos e independentes,  não
cabendo,  portanto,  a  aplicabilidade  do  princípio  da  consunção.II.  Ademais,
quando o agente dirige veículo automotor embriagado e inabilitado, vindo a
causar dano ou perigo concreto de dano (como ocorreu no presente caso), a
majorante transmuta-se para um delito autônomo. Portanto, o que se extrai dos
autos é que os dois tipos penais - autônomos - foram praticados mediante uma só
ação, o que se subsume ao concurso formal, estabelecido no artigo 70 do Código
Penal (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1588865-8 - Foz do Iguaçu - Rel.:  Laertes
Ferreira Gomes - Unânime -  - J. 01.12.2016);

“APELAÇÃO CRIME. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO
CTB), DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB) E PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO (ART. 42, INC. III, DA LCP). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
QUANTO  À  CONTRAVENÇÃO  PENAL.  DESCABIMENTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DOS CRIMES EVIDENCIADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 309 DO CTB. PARECER DA
PGJ 2 PELA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 298, INC. III, DO
CTB. AGRAVANTE GENÉRICA QUE SOMENTE SE APLICA NAS HIPÓTESES
DE NÃO GERAR POSSIBILIDADE DE DANO. RÉU QUE REALIZOU MANOBRAS
PERIGOSAS EM ALTA VELOCIDADE E SEM PARAR NAS PREFERENCIAIS.
EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO. JULGADORA A QUO QUE RECONHECEU
A  REALIZAÇÃO  DE  AMBOS  OS  CRIMES  NUMA  ÚNICA  CONDUTA  E
ENTENDEU PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL, FIXANDO A PENA
DE UM DELES COM O AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO).  MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES ANTE A EXPOSIÇÃO DE PERIGO
EVIDENCIADA PELAS MANOBRAS EFETUADAS. (…) 1. Comprovado que o
acusado  dirigia  embriagado,  sem  permissão/habilitação  para  conduzir
veículo,  além  de  3  perturbar  o  sossego,  impõe-se  a  condenação.  2.
Reconhecida a ocorrência de, em uma única conduta, a realização de dois
crimes, escorreita a aplicação da pena de uma delas, aumentada em 1/6 (um
sexto).3.  Estabelecida  a  pena  inferior  a  um ano,  aplica-se  apenas  uma  pena
restritiva de direito” (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1536962-9 - Corbélia - Rel.: José
Maurício Pinto de Almeida - J. 22.09.2016);

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - DELITOS DE EMBRIAGUEZ
AO  VOLANTE  E  DIREÇÃO  SEM HABILITAÇÃO  - ARTIGOS  306  E  309,  DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - 1. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
PELOS  DOIS  CRIMES,  DESDE  QUE  COMPROVADAS  A  AUTORIA  E
MATERIALIDADE, BEM COMO A EFETIVA EXPOSIÇÃO A PERIGO, PARA O
CASO DO CRIME DO ART.  309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA CONDENAR O APELADO - REFORMA
DA SENTENÇA -2.CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DA MESMA CONDUTA -
CONCURSO  FORMAL  EVIDENCIADO -  ADEQUAÇÃO  DA DOSIMETRIA DA
PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Inexiste qualquer óbice para a
condenação de um agente que,  por  meio de apenas uma conduta,  incorre  na
prática  de  dois  (ou  mais)  crimes  de  perigo,  em  concurso  formal,  desde  que
comprovadas a autoria e materialidade. 2. É inequívoco que, com a mesma ação,
o  apelado  praticou  os  dois  crimes,  concomitantemente,  incidindo  na  regra  do
concurso formal (art. 70, CP). Ao dirigir o veículo 2sob o efeito de álcool e sem
habilitação, ele praticou os dois crimes (arts. 306 e 309 do CTB), simultaneamente
(TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1335065-7 - Ponta Grossa -  Rel.: Luís Carlos Xavier -
Unânime -  - J. 18.06.2015).
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Conforme  este  entendimento,  portanto,  os  crimes  tipificados  nos

artigos  306  e  309  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  deverão  fazer  incidir  a  regra  do

concurso  formal  sempre  que  um  deles  não  configurar  meio  necessário  para  a

concretização do outro e restar evidenciado nos autos que a conduta do agente gerou

perigo de dano.

Referidos  delitos  não  se  confundiriam  e  demandariam  punição

autônoma, com a aplicação da pena de um deles, aumentada em 1/6 até a metade, nos

moldes do previsto pelo artigo 70 do Código Penal. 

Sob esta perspectiva, portanto, resultaria completamente afastada a

pretensão  de  aplicação  da  agravante  contida  no  artigo  298,  inciso  III,  do  Código  de

Trânsito Brasileiro, gerando a dúvida se referida hipótese ainda poderia ter algum tipo de

aplicação cumulativa com o delito do artigo 306.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, a título de considerações finais, pode-se

dizer que:

(a) A partir das alterações implementadas pela Lei nº 11.705, de 19

de junho de 2008 no artigo 306 do CTB, doutrina e jurisprudência majoritárias passaram a

considerá-lo  como  crime de perigo abstrato,  estando por  outro  lado assentado que o

artigo 309 prevê hipótese de crime de perigo concreto;

(b) Naqueles casos em que, no mesmo contexto fático, é identificada

a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor (art. 309, CTB) e a embriaguez

do condutor (art. 306, CTB), um primeiro posicionamento seria de que a hipótese geraria a

aplicação  do  critério  da  consunção,  levando  à  configuração,  pela  condução  sem

habilitação, da  circunstância agravante genérica  prevista no inciso III  do artigo 298 do

Código de Trânsito Brasileiro, não sendo o caso de concurso de crimes;

(c) Este entendimento jurisprudencial, no entanto, igualmente não é

pacífico,  pois há julgados que desconsideram a  aferição do desvalor  (da ação ou do
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resultado) como critério diferenciador no caso concreto, o que levaria ao afastamento da

aplicação  dos  critérios  de  conflito  aparente  de  normas  para  solucionar  a  questão  e,

consequentemente,  estaria  autorizado  o  reconhecimento  de  um  concurso  de  delitos

envolvendo os artigos 306 e 309 do CTB;

(d)  No  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  exemplo,  há  forte

entendimento de que o critério da consunção não deveria ser aplicável nesta hipótese, já

que  este  critério  apenas  se  voltaria  à  resolução  de  um conflito  aparente  de  normas

quando fosse identificado que o agente incorreu em duas condutas típicas em que uma

seja entendida como necessária ou meio para a execução da outra, de maior gravidade;

(e) No  âmbito  da  jurisprudencial  estadual,  o  reconhecimento  do

concurso de crimes entre esses delitos têm proporcionado julgados considerando tratar-se

de  concurso de natureza material,  bem como julgados que, amparados em razões de

política criminal, afirmam tratar-se de concurso de natureza formal, com as consequências

legais daí decorrentes.
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ESTUDO 11

Álcool, trânsito, silêncio e impunidade
Ano de publicação, 2009227

O trágico acidente ocorrido na madrugada do dia  07 de maio de

2009, nas esquinas das ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi com Paulo Gorski, na cidade de

Curitiba,  envolvendo  o  Deputado  Estadual  Fernando  Ribas  Carli  Filho,  traz  sérias

questões sobre a responsabilização criminal que merecem ser refletidas.

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em sua redação

original,  afirmava  simplesmente  ser  crime  a  condução  de  veículo  automotor,  na  via

pública, sob a influência de álcool. Assim, poderia se imaginar que, para a caracterização

do  delito,  não  era  necessária  a  comprovação  do  estado  de  embriaguez,  bastando  a

condução do veículo sob a influência do álcool. A Lei 11.705/2008 alterou o artigo 306 do

CTB para considerar crime apenas a condução, em via pública, em estado de embriaguez

profunda. Passou a se exigir concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior

a  6  (seis)  decigramas.  Menos que isto,  a  conduta  somente  pode ser  enquadrada na

sanção administrativa do artigo 165 do CTB, sujeita a multa e suspensão do direito de

dirigir.

Antes da alteração legislativa, a jurisprudência admitia que o estado

de embriaguez fosse comprovado não apenas por exame de dosagem alcoólica, mas

também pela observância comum, isto é, pelo depoimento dos agentes de trânsito ou de

qualquer outra testemunha, bem como por exames clínicos que evidenciassem notórios

sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.

Hoje, grande parte das denúncias, oferecidas pelo Ministério Público,

sem  o  teste  de  alcoolemia,  são  liminarmente  rejeitadas  por  falta  de  justa  causa

(elementos probatórios mínimos para o exercício da pretensão punitiva). O Judiciário tem

exigido o exame de dosagem alcoólica, sem o que considera a conduta atípica, não sendo

227 Estudo elaborado em 2009,  de autoria  do Promotor  de Justiça Eduardo Augusto Salomao Cambi,
durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de Justiça Ernani Souza Cubas
Junior e a então Promotora de Justiça Rosângela Gaspari.
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possível a punição do criminoso (v. TJ/PR – 2ª Câm. Crim. – Ac. n. 24.492 – rel. Des. João

Lopytowski – j. 30.04.2009 – pub. DJ 138).

A grande dificuldade é que, na maior parte das comarcas do Estado

do Paraná, não há equipamentos para aferir a dosagem alcoólica. E, nos locais em que

eles existem, não são suficientes para dar conta de toda a fiscalização.

Pior que isto é a situação de haver o equipamento, mas o suspeito

de crime de trânsito se negar a fazer o exame. O artigo 277 do CTB afirma que o condutor

suspeito de dirigir embriagado será submetido a testes de alcoolemia. No entanto, não

afirma, peremptoriamente, que tem o dever de fazer o exame.

O artigo 277 do CTB soa como uma mera recomendação, diante da

extensiva  interpretação  do  Supremo  Tribunal  Federal  ao artigo 5º,  inc.  LXIII,  da

Constituição Federal (“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de

permanecer calado, sendo-lhe  assegurada a assistência da família e de advogado”). O

STF erigiu o privilégio contra auto-incriminação (nemo tenetur se detegere) como um

direito fundamental e, não sendo o acusado advertido de seu direito ao silêncio, a prova

produzida será considerada  ilícita (v. HC 80.949/RJ – 1ª  T.  –  rel.  Min.  Sepúlveda da

Pertence – j. 30.10.2001).

Porém, o direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, inc. LXIII, da CF,

não pode se transformar em um direito genérico de não produzir prova contra si mesmo.

Caso contrário, será impossível desincumbir-se do ônus da prova, especialmente quando

o caso envolve a necessidade de provas científicas, como a colheita de sangue, outras

partes do corpo ou de material genético.

À  guisa  de  comparação,  no  Direito  norte-americano,  a  Quinta

Emenda  da  Constituição  estabelece  que  "ninguém  pode  ser  compelido  em  casos

criminais de ser uma testemunha contra si mesmo". No entanto, a Suprema Corte norte-

americana não torna o direito ao silêncio um privilégio, amplo e irrestrito, de não auto-

incriminação.  Tal  direito  não  abrange  (Cfr.  João  Gualberto  Garcez  Ramos.  Curso  de

processo penal norte-americano. São Paulo: RT, 2006. Pág. 139): i) o fornecimento de

sangue para um teste (Schmerber  v.  Califórnia,  1966);  ii)  ou de amostras caligráficas

(Gilbert v. Califórnia, 1967); iii) ou, ainda, de amostras fonéticas (United States v. Wade,

1967);  iv)  o  reconhecimento  do  acusado  por  uma testemunha ou  pela  vítima  (United
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States v. Wade, 1967); v) a tomada da estatura, peso etc. do acusado (United States v.

Wade, 1967); vi) o fornecimento de impressões digitais (United States v. Wade, 1967); vii)

a obrigatoriedade de suspeito de ter causado de acidente de automóvel ser obrigado a

fornecer à autoridade policial seu nome e a mostrar-lhe seus documentos (California v.

Byers,  1971).  Ainda,  a  gravação,  por  parte  dos  agentes  policiais,  de  conversa  com

suspeito de dirigir  embriagado, que foi  advertido que a conversa seria gravada e que

havia consentido com ela, a fim de se comprovar o estado de embriaguez, foi permitida

em Pennsylvania v. Muniz (1990). Neste caso, a Suprema Corte decidiu que as respostas

relativas ao nome, endereço, altura, peso, cor dos olhos, data de nascimento e idade, que

foram respondidas  de  formas  estapafúrdias,  poderiam  ser  consideradas  para  fins  de

demonstrar o estado de embriaguez, não para fins de confissão do ato ilícito.

Portanto, deve-se concluir que o que a Constituição, no artigo 5º, inc.

LXIII,  veda é que o acusado seja compelido a  falar  algo contra a sua vontade, já que

ninguém pode ser submetido a tortura (art. 5º, inc. III, CF). Todavia, o direito ao silêncio

não contempla o privilégio genérico de não ter o dever de submeter-se à investigação

criminal, especialmente nos casos em que a prova do crime depende de material genético

que somente pode ser fornecido pelo acusado.

Não obstante seja imprescindível discutir a correta exegese do artigo

5º, inc. LXIII, da CF, persiste a questão de como impor o dever de colaboração com a

justiça. O sangue, por exemplo, pode ser tirado à força? O consentimento do acusado é

indispensável?  E,  se  no  momento  da  prisão  em  flagrante,  o  acusado  não  está  em

condições  de  consentir,  outra  pessoa  (cônjuge,  parente  etc)  pode  suprir  o  seu

consentimento?

Verifica-se, pois, que o direito à liberdade pessoal se choca com o

direito  difuso  à  segurança.  Os  limites  entre  o  agir  do  Estado  e  a  preservação  da

autonomia da vontade estão em jogo.

Na hipótese em que o desforço físico é impossível ou vicie a própria

prova  (p.  ex.,  não  fornecimento  de  amostras  caligráficas  ou  fonéticas),  nos  Estados

Unidos,  o  imputado poderá  ser  processado por  crime  de  desobediência  (contempt  of

court).

Todavia,  melhor  que  isto,  parece  ser  a  aplicação  da  técnica  da
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inversão do ônus da prova. Desse modo, o acusado não é compelido a produzir prova

contra si mesmo, assumindo o risco de, ao não realizar o exame de dosagem alcoólica,

ser condenado, com base nas demais provas (documentais e testemunhais) existentes

nos autos.  Para  tanto,  contudo,  ter-se-ia  que subverter,  para  as  situações de  recusa

injustificada do imputado em fornecer o material da perícia, a lógica do in dubio pro reo,

imposta nos artigos 386, inc. IV e VII, do Código de Processo Penal, passando a adotar o

princípio do in dúbio pro societate.

O caso Fernando Ribas Carli Filho testa inúmeros institutos jurídicos,

colocando sob suspeita de ineficácia dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e

do Código de Processo Penal. O formalismo deve ser colocado de lado, a fim de que se

possa  extrair  do  sistema jurídico  a  máxima efetividade  dos  direitos  fundamentais  em

colisão. É certo que tolerância demais com os delinquentes do volante (não suspensão de

carteiras  de  motorista,  ausência  de  bafômetros  na  maior  parte  das  Comarcas,

impossibilidade de ajuizamento de ações penais ou de condenações sem o exame de

dosagem alcoólica e extensão desmedida do direito ao silêncio) conduzem à impunidade

dos crimes de trânsito e elevam, ainda mais, a triste estatística que coloca o Brasil entre

os países com maior número de vítimas fatais provocadas pela associação entre álcool e

direção. A opinião pública pede justiça. O resto que se lixe!
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Delitos sexuais

ESTUDO 12

Beijo lascivo: estupro x contravenção penal
Ano de publicação, 2017228

1 INTRODUÇÃO

O Centro de Apoio Operacional de Proteção aos Direitos Humanos

formulou pesquisa a este Centro de Apoio Criminal, do Júri e de Execuções Penais acerca

da  tipificação  da  conduta  de  indivíduo  que  “beija  lascivamente”  outrem,  sem  o  seu

consentimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, são pertinentes algumas considerações gerais acerca

do crime de estupro, atualmente inscrito no art. 213 do Código Penal:

Art.  213.  Constranger  alguém,  mediante  violência  ou  grave  ameaça,  a  ter
conjunção carnal  ou  a  praticar  ou  permitir  que  com ele  se  pratique  outro  ato
libidinoso:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Considerando  o  restrito  escopo  ao  qual  se  dirige  a  presente

pesquisa,  convém  tão  somente  salientar  que  o  ato  de  constrangimento  deve  se  dar

mediante o emprego de violência ou grave ameaça dirigida à prática de um ato libidinoso.

Ocorre que a violência aqui, deve ser entendida como um ato físico

de coerção (vis corporalis), isto é, um ato de força física exercido contra a vítima, ainda

228 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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que não se exija a configuração de lesão corporal para a configuração do tipo.229

Sobre o tema, MARCÃO e GENTIL destacam que:

Fala-se,  naturalmente,  de  força  física  empregada  contra  a  vítima.  Mas  não  é
necessário que essa força seja de tal porte que impeça qualquer resistência, caso
em que a vítima não chega a agir, nem a permitir que se faça algo com ela: basta
que seja suficiente para provocar temor no ofendido, a ponto de levá-lo a optar por
ceder, por medo, ou por perceber a inutilidade da resistência230.

Vê-se, portanto, que o emprego de força física, ou de grave ameaça,

é elemento essencial do tipo em análise, não sendo qualquer contato físico suficiente para

caracterizar a elementar típica, mas somente aquela capaz de impedir que a vítima se

oponha à ação do agente.

A  jurisprudência  segue  este  mesmo  entendimento,  conforme  se

infere do seguinte julgado, do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp (1.611.910-MT)), em

um caso envolvendo o chamado “beijo lascivo”:

Subsume-se ao crime previsto no art. 213, § 1º, do CP – a conduta

de  agente  que  abordou  de  forma  violenta  e  sorrateira  a  vítima  com  a  intenção  de

satisfazer sua lascívia, o que ficou demonstrado por sua declarada intenção de "ficar" com

a jovem – adolescente de 15 anos – e pela ação de impingir-lhe, à força, um beijo, após

ser  derrubada  ao  solo  e  mantida  subjugada  pelo  agressor,  que  a  imobilizou

pressionando o joelho sobre seu abdômen.231

Noutro viés, ao apreciar a conduta do réu que abraçou a vítima em

via pública, beijando-a, em seguida, no pescoço, sem proferir grave ameaça, o E. Tribunal

de Justiça de São Paulo expôs que tais fatos não podem ser considerados como estupro,

mas sim mera contravenção penal:

ESTUPRO. BEIJO NO PESCOÇO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA.  Ausência de
violência  ou  grave  ameaça.  Prova  frágil  a  propósito  da  efetiva  intenção  do
acusado  manter  relações  sexuais.  Desclassificação  para  contravenção  de

229 MARCÃO, Renato; GENTIL, Plínio. Crimes contra a dignidade sexual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Saraiva, 2015. p. 61.
230 Ibidem. p. 63.
231 Cf. STJ; REsp 1611910/MT, Rel.  Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
11/10/2016, DJe 27/10/2016.
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importunação ofensiva ao pudor. Possibilidade. (...).232

De se notar e destacar que em ambos os casos não se está diante

da figura típica do “estupro de vulnerável”, do artigo 217-A, do Código Penal, em que a

violência ou a grave ameaça não são elementares típicas.

Necessária, ainda, que a violência ou grave ameaça seja dirigida à

prática  de  conjunção  carnal,  ou,  ao  que  aqui  se  faz  mais  relevante,  de  “outro  ato

libidinoso”, que também se caracteriza como elementar imprescindível à caracterização

da infração penal.  Cuida-se,  segundo parte  da  doutrina,  de  um  elemento normativo

cultural, conforme classificação referida por GUARAGNI e BACH:

Já  o catálogo  classificatório  dos  elementos  do  tipo  elaborado  por  MEZGER é
multicitado:  a)  descritivos,  em  que  o  legislador  faz  “descrições  objetivas  de
determinadas situações e acontecimentos (…) perceptíveis com os sentidos (…)
que  o  juiz  deve  verificar  mediante  a  cognitio”.  (…)  b)  normativos,  em que  a
descrição pura e simples do elemento típico não seria bastante, exigindo-se “um
juízo ulterior relacionado com a situação de fato”. São elementos cuja constatação
depende de cargas axiológicas ou juízos de valor. Quando provêm: b.1) de pautas
de comportamento social, tábuas de valores sociais, “normas ou critérios vigentes
que não  pertencem ao  domínio  jurídico  verdadeiro  e  próprio”,  são  elementos
normativos culturais (ato obsceno, art. 233, CP) ou “elementos de valoração
cultural”; b.2) de outras leis, tem-se um elemento normativo jurídico (“funcionário
público” no crime de peculato, art. 312, CP, cuja definição é dada pelo art. 327) ou
“elementos  de  valoração  jurídica”,  discretamente  diversos  dos  “elementos
judiciários  de  percepção  sensível”,  próprios  de  crimes  de  “expressão”,  como
“injúria”, falso juramento, ameaças, delitos de fraude.

[…]

[os elementos normativos culturais] são interpretados a partir de pautas sociais
de comportamento, indicativas de critérios de valoração para o operador do
direito233 - grifo nosso.

 Trata-se,  pois,  de um elemento normativo,  e,  como tal,  tem seu

sentido definido por meio de uma atribuição axiológica do significante, que, no caso de um

elemento normativo cultural, buscará referências na cultura e nos hábitos correntes de

uma sociedade.234

232 TJSP; APL 3007234-12.2013.8.26.0362; Ac. 9839621; Mogi Guaçu; Décima Primeira Câmara de Direito
Criminal; Rel. Des. Alexandre Almeida; Julg. 21/09/2016; DJESP 18/10/2016.
233 GUARAGNI, Fábio André; BACH, Marion. Norma penal em branco e outras técnicas de reenvio em
direito penal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 37-38 e 41.
234 MARCÃO, Renato; GENTIL, Plínio. Op. cit. p. 93.
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Ainda  sobre  o  elemento  normativo ato libidinoso, MARCÃO  e

GENTIL fazem os seguintes apontamentos:

Cuida-se  o  termo  libidinoso  de  elemento  normativo  do  tipo  penal,  ao  qual  o
intérprete deve atribuir um conteúdo, que é forçosamente determinado pela cultura
e pelos hábitos correntes de uma sociedade. É sabido que a satisfação da lascívia
depende não só de elementos orgânicos ou biológicos, mas também, em igual
medida, de componentes que fazem parte da consciência do sujeito, sendo esta
determinada por um quadro de símbolos que a cultura vigente fixou.  Assim,  a
excitação  possivelmente  causada  por  certas  práticas,  pela  visão  de  algumas
partes da anatomia humana, ou mesmo pela linguagem, varia entre os diversos
grupos sociais,  de sorte que uma conduta que pode ser rigorosamente inócua
para um, será eventualmente bastante significativa para o outro, podendo adquirir
uma conotação lasciva, inimaginável para o primeiro grupo.

[…]

Sem prejuízo da consistência de cada uma dessas escolas, há, segundo cremos,
três  situações que  permitem,  cada  uma por  si,  a  caracterização  do ato  como
libidinoso para fins de enquadramento no tipo penal do art. 213:

Primeira –  O  Ato  é  objetivamente  libidinoso,  isto  é,  dada  as  características
externas, inclui-se entre aqueles que a moral média de uma dada coletividade,
num determinado tempo, considera induvidosamente lascivos. Aqui, pouco importa
que a vítima perceba a lascívia do fato, ou que, percebendo-a, do seu ponto de
vista  o  considere  lascivo,  ou  ainda  que  o  sujeito  ativo  o  pratique  com  dolo
específico  de  satisfazer  sua  lascívia,  bastando  que  conheça  o  seu  caráter
externamente lascivo e aja com vontade de praticá-lo. Por exemplo, entre nós, a
relação anal e o chamado sexo oral.

Segunda – Sem ser necessariamente libidinoso do ponto de vista objetivo, o ato
representa, para determinado agente, por uma razão específica, algo capaz de lhe
provocar ou satisfazer alguma espécie de excitação sexual;  é libidinoso para o
agente; de novo não é preciso que a vítima conheça essa natureza lasciva que o
ato possui para o agente, sendo suficiente que simplesmente seja lascivo para ele.
Por exemplo, um simples afago com os dedos no cotovelo de alguém, que não
costuma ter conotação sexual alguma, para a maioria das pessoas, e que constitui
especialíssimo motivo de excitação para o agente.

Terceira – Sem ser objetivamente lascivo, nem ser lascivo do ponto de vista do
agente, o ato tem um caráter especialmente lascivo para o ofendido e o sujeito
ativo conhece essa circunstância; o ato é libidinoso para a vítima; nesse caso, não
é necessário que este pratique o ato objetivando satisfazer sua própria lascívia,
bastando que saiba o que aquilo representa para a vítima. Por exemplo, o mesmo
supostamente inocente afago no cotovelo, que o agente sabe representar algo
lascivo para a vítima, e que ele pratica, mesmo que para si próprio não tenha
nenhum significado sexual.

Fora isso, duas outras regras devem ser observadas para a consideração do ato
como libidinoso: 1) o ato, objetivamente, tanto pode ser lascivo ou não, como a
introdução dos dedos do médico na vagina da paciente; o que determinará o seu
caráter é a verdadeira intenção do agente, seja de satisfazer ou provocar uma
lascívia sua, seja de causar na vítima uma reação de cunho sexual; 2) o ato,
para ser suficientemente lesivo a ponto de interessar o direito penal, deve
apresentar características de intensidade e durabilidade, isto é, precisa ser
dotado de certa força física (pressionar o corpo contra a vítima, tirar suas
vestes, apertar partes do seu corpo) e também há de se prolongar por um
período que o torne minimamente dotado de ofensividade, ultrapassando a
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fase do simples contato ligeiro; o ato meramente instantâneo não deve ser
tido por libidinoso para os graves efeitos da lei penal – grifo nosso.235

Alguns autores se valem também do método da proporcionalidade

como instrumento para resolução dos casos difíceis, deixando de caracterizar atos de

reduzida intensidade como libidinosos, no sentido do art. 213 do CP.

Neste sentido, BITENCOURT:

Importunação ofensiva ao pudor e o princípio da proporcionalidade 

A partir da Lei dos Crimes Hediondos – que elevou a pena de estupro e atentado
violento  ao  pudor  para  seis  a  dez anos de  reclusão  –,  em que pese  alguma
divergência, passar as mãos nas coxas, nas nádegas ou nos seios da vítima ou
mesmo um abraço forçado configuram, a nosso juízo, a contravenção penal do art.
61 da lei especial, quando praticados em lugar público ou acessível ao público.
Atos  de  pouca  importância,  ainda  que  ofensivos  ao  pudor,  não  podem  ser
classificados  como  estupro  (ou  tentativa  de  estupro),  adequando  à  tipificação
dessa contravenção. 

7.1 Desproporcionalidade dos respectivos desvalores

Com efeito, a diferença do desvalor da ação que há no sexo anal e oral (e suas
variáveis), praticados com violência, e nos demais atos libidinosos, menos graves,
é incomensurável. Se naqueles a gravidade da sanção cominada (mínimo de seis
anos de reclusão) pode ser considerada razoável, o mesmo não ocorre com os
demais atos, que, confrontados com a gravidade da sanção referida, beiram as
raias  da  insignificância.  Nesses  casos,  quando  ocorrem  em  lugar  público  ou
acessível ao público, devem ser desclassificados para a contravenção penal do
art. 61 (LCP).

8 Beijo lascivo e regiões pudendas

Beijo  lascivo  (que  nunca  soubemos  exatamente  o  que  é),  os  tradicionais
“amassos”,  toques  nas  regiões  pudendas,  “apalpadelas”  sempre  integraram,
segundo  superada  orientação  jurisprudencial,  os  chamados  “atos  libidinosos
diversos da conjunção carnal”. No entanto, a partir da Lei dos Crimes Hediondos,
repetindo,  que elevou a pena mínima para seis  anos de reclusão,  falta-lhes a
danosidade proporcional, que se encontra no sexo anal ou oral violentos, sendo
impossível  equipará-los.  Em  outros  termos,  diante  da  gravidade  da  sanção
cominada (mínimo de seis anos de reclusão), e a desproporcional gravidade dos
“demais atos de libidinagem” supramencionados, resta evidente que não lesam o
bem jurídico protegido pela normal penal constante no art. 213 ora sub examen.
Devem, quando praticados em público, ser desclassificados para a contravenção
penal da importunação ofensiva ao pudor (art. 61).236

Ainda  sobre  a  questão  da  proporcionalidade,  valem  os

apontamentos de BUSATO e GRECO:

235 Ibidem. p. 93 e 97-98.
236 Ibidem. p. 985-986.

190



191191

[A conjunção carnal] agora, é apenas uma das formas de realização do crime. Ao
lado dela, aparece outro ato libidinoso, que pode ser qualquer outro ato, de caráter
sexual,  ou qualquer outro ato que vise a satisfação da lascívia, que possa ser
materialmente comparável à conjunção carnal.

Conquanto seja uma cláusula aberta, cabe aqui a ressalva da equivalência da
ofensa  à  liberdade  sexual,  uma  vez  que  são  vastíssimos  os  precedentes
jurisprudenciais  dando  ampla  abrangência  às  figuras  delituosas  passíveis  de
enquadrar-se na cláusula de equiparação, tais como sexo anal,  o sexo oral,  e
também bolinações,  apalpeladas  em partes  pudendas,  e  até  mesmo  o  que  a
doutrina  considera  de difícil  configuração:  os  chamados beijos  lascivos.  -  grifo
nosso.237

Esses atos devem possuir  alguma relevância,  pois,  caso contrário,  estaríamos
punindo o agente de forma desproporcional com seu comportamento, uma vez
que a pena mínima cominada ao delito de estupro é de 6 anos de reclusão.238

Tendo  em  vista  tais  considerações,  anotamos,  ainda,  que  a

jurisprudência se divide quanto ao tema, conforme os grupos que passamos a elencar.

Inicialmente,  o  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  mesmo  antes  da

reforma do capítulo dos delitos contra a dignidade sexual – operado pela Lei 12.015/2009

–  sustenta  o  entendimento  de  que  o  crime  de  atentado  violento  ao  pudor  (art.  214,

revogado)  e,  atualmente,  o  de  estupro,  inclui  atos  libidinosos  praticados  de  diversas

formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se

o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima. 

Neste sentido os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  CONTRAVENÇÃO  DE  PERTURBAÇÃO  DA  TRANQUILIDADE.
ALEGAÇÃO  QUE  DEMANDA  APROFUNDADO  REEXAME  DE  PROVA.
TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. 1. A desclassificação do
delito  de  atentado  ao  pudor  para  a  contravenção  penal  de  perturbação  da
tranquilidade  (art.  65  do  Decreto-lei  nº  9.760/1946)  constitui  pretensão  que
demanda, necessariamente, análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via estreita do habeas corpus. 2. O delito de atentado violento ao
pudor (à época previsto no art. 214 do Código Penal) se consuma com a efetiva
prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 3. Na hipótese, verifica-se,
pela fundamentação declinada pelo Magistrado singular, que consumou-se o delito
de atentado violento ao pudor, uma vez que restou evidenciada a prática de atos
libidinosos com efetivo e reiterado contato físico entre o agressor e a vítima menor.
4. De se ver que em “nosso sistema, o delito de atentado violento ao pudor

237 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte especial 1. 2. ed. São paulo: Atlas, 2016. p. 831.
238 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial, volume III. 12. ed. Niterói: Impetus, 2015. p.
468.
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engloba  atos  libidinosos  de  diferentes  níveis,  inclusive,  os  toques,  os
contatos  voluptuosos  e  os  beijos  lascivos." (Resp  nº1.007.121/ES,  Quinta
Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de28/09/2009.) 5. Ordem denegada.239

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. ATENTADO
VIOLENTO  AO  PUDOR.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA  AO  PUDOR.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO  VERBETE
SUMULAR N.º 83 DESTA CORTE. 1. Este Tribunal já se manifestou no sentido
de que os atos libidinosos comportam diferentes níveis de configuração, que
podem englobar toques, contatos íntimos ou mesmo beijos lascivos. 2.  A
pretensão recursal de desclassificação não pode ser acolhida, uma vez que esta
Corte  tem  entendimento  consolidado  sobre  a  tese  em  análise,  atraindo  a
incidência  do  verbete  sumular  n.º  83  desta  Corte.  3.  Agravo  regimental
desprovido.240

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO MONOCRATICAMENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.  SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO.  ACÓRDÃO  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL.  ABSOLVIÇÃO.  ART.  386,  III,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FATO TÍPICO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento
de que o delito de estupro, na atual redação dada pela Lei 12.015/2009,  inclui
atos  libidinosos praticados de  diversas formas,  incluindo os  toques,   os
contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com  o
contato físico entre o agressor e a vítima.

2. Acórdão recorrido que, a fim de evitar que atos como os praticados pelo ora
agravado  sejam  punidos  com  o  mesmo  rigor  de  outros  muito  mais  graves,
também fundamentou a sua absolvição no princípio da proporcionalidade.

3.  As  circunstâncias  do  caso  recomendam  o  encaminhamento  dos  autos  ao
Supremo Tribunal Federal para que, se for este o entendimento daquela Suprema
Corte, seja apreciada a matéria constitucional antes mesmo da manifestação do
Tribunal de origem quanto as demais teses defensivas.

4. Agravo regimental parcialmente provido.241

Tal entendimento já foi corroborado pela Corte paranaense:

REVISÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO.  PROVA BASTANTE.  PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS  DE  PROVA.  ILICITUDE  DA
CONDUTA. AVENTADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAÇÃO
DA  LASCÍVIA.  IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  NÃO  ELIDE  A
CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  SEGURO  E
INEQUÍVOCO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PENA-BASE.  PERSONALIDADE
EXASPERADA COM BASE  EM PROCEDIMENTOS  CRIMINAIS.  MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA.  SÚMULA  444  DO  STJ.  APLICAÇÃO  DA  PENA  DE  MULTA.
PRINCÍPIO  DA  2  PROPORCIONALIDADE.  MODIFICAÇÕES  DE  OFÍCIO.

239 STJ -  HC:  170189 MS 2010/0073779-1,  Relator:  Ministro  OG FERNANDES,  Data de Julgamento:
01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2011.
240 STJ - AgRg no Ag: 1176949 SC 2009/0133208-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2010.
241 STJ,  AgRg  no  AgRg  no  REsp  1508027/RS,  Rel.  Ministro  LÁZARO  GUIMARÃES  (STJ,
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe
28/03/2016.
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REVISÃO  CRIMINAL  JULGADA  IMPROCEDENTE."(.  .  .)  Encontra-se
consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o delito
de  estupro,  na  atual  redação  dada  pela  Lei  12.015/2009,  inclui  atos
libidinosos praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos
voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato
físico entre o agressor e a vítima. Precedentes: STJ, REsp 1.154.806/RS, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 21/03/2012; REsp
1.313.369/RS,  Rel.Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  DJe  de
05/06/2013;  STJ,  HC  154.433/MG,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA,  DJe  de  20/09/2010."(AgRg  no  REsp  1359608/MG,  Rel.  Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  19/11/2013,  DJe
16/12/2013).242

Por outro lado, também é possível  encontrar julgados em sentido

diverso, isto é, promovendo a desclassificação do crime para a contravenção penal do art.

65 do DL nº. 3.688/1941:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EM PRELIMINAR. 1. [...]
No mérito.  No caso, é induvidoso que o réu, em uma única ocasião, sem o
uso de qualquer espécie de constrangimento, roubou um beijo da ofendida.
No entanto, as factualidades probatórias específicas do caso ora examinado
evidenciam, extreme de dúvida, que o animus de ímpeto que moveu o réu
não continha, sob hipótese alguma, o dolo de estuprar a menina. No caso,
portanto,  à  luz  do  acervo  fático-probatório,  não  é  possível  confundir  o
ocorrido  beijo  lascivo  de  ímpeto  culposo  com  um  não  ocorrido  beijo
libidinoso com dolo de estuprar.  Nesta moldura,  a  conduta  imprudente e
eticamente  inadequada  do  réu  amolda-se  ao  preceito  primário  da
contravenção penal sediada no art. 65 (perturbação da tranquilidade) do DL
nº.  3.688/1941,  sede  desclassificatória  da  sua  imputação  denuncial  nos
lindes  do  apelo  defensivo.  Desconstituído  o  veredicto  condenatório
proferido  contra  o  réu  no  juízo  a  quo,  por  efeito  da  desclassificação  da
imputação denuncial para a contravenção penal sediada no art. 65 do DL nº.
3.688/1941 - Cuja pena mínima é menor do que um ano de reclusão -, tratando-se
de réu primário e sem antecedentes, ele faz jus ao sursis processual, razão pela
qual  impende  determinar  a  remessa  dos  autos  ao  juízo  a  quo,  para  que  o
ministério  público  de 1º  grau manifeste-se sobre a  proposta de suspensão do
processo prescrita no art. 89, caput, da Lei nº 9.099/95, aplicando-se à espécie a
Súmula nº 337 do STJ, combinada com a regra mandatória inscrita no art. 393, §§
1º  e  2º,  do  CPP.  Preliminares  rejeitadas.  Apelo  parcialmente  provido,  com
disposição de ofício.243

 ESTUPRO. BEIJO NO PESCOÇO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA. Ausência de
violência ou grave ameaça. Prova frágil a propósito da efetiva intenção do
acusado manter  relações sexuais.  Desclassificação para  contravenção de
importunação ofensiva ao pudor. Possibilidade; Furto. Prisão em flagrante na
posse da Res. Violência exercida contra a coisa. Acusado que puxa a bolsa da
ofendida  e  foge.  Reconhecimento  do  roubo.  Impossibilidade.  Recurso  da

242 TJ-PR  -  RC:  11844318  PR  1184431-8  (Acórdão),  Relator:  Jefferson  Alberto  Johnsson,  Data  de
Julgamento:  05/06/2014,  3ª  Câmara  Criminal  em Composição  Integral,  Data  de  Publicação:  DJ:  1368
10/07/2014.
243 TJRS; ACr 0394719-32.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Aymoré Roque
Pottes de Mello; Julg. 25/05/2017; DJERS 30/05/2017.
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Acusação  improvido,  com  o  parcial  acolhimento  daquele  apresentado  pela
Defesa.244

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL,  POR  DUAS  VEZES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A  CONTRAVENÇÃO  DE  IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA AO PUDOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  MANTIDA  A  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A
CONTRAVENÇÃO  PENAL PREVISTA NO  ARTIGO  61  DO  DECRETO-LEI  Nº
3.688/1941, POR DUAS VEZES. REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUIZADOS
ESPECIAIS  CRIMINAIS  DE  SOBRADINHO/DF.  RECURSOS  CONHECIDOS  E
NÃO PROVIDOS. 1. A prova dos autos autoriza a condenação do réu por atos
praticados  contra  duas  meninas,  enquanto  passeava  a  cavalo  com  elas.
Todavia, as condutas imputadas ao réu. Dar um beijo na boca, ver as partes
íntimas e mostrar o seu órgão genital para uma das vítimas, além de pegar
na  parte  íntima  de  outra  vítima,  por  cima  da  roupa,  de  forma  rápida  e
superficial.  Não  configuram  o  crime  de  estupro  de  vulnerável,  mas  a
contravenção penal prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais,
por duas vezes. 2. Recursos conhecidos e não providos para manter na íntegra a
sentença que desclassificou o crime previsto no artigo 217 – A, caput, do Código
Penal, por duas vezes, para a contravenção penal de importunação ofensiva ao
pudor,  prevista no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, determinando a
remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais de Sobradinho/DF, nos
termos do artigo 383, § 2º, do Código de Processo Penal.245

Portanto,  os  autores  esclarecem  que  a  consideração  do  “beijo

lascivo”  como  um  ato  libidinoso  somente  será  possível  quando,  à  luz  das  demais

circunstâncias do caso concreto, o ato preencheu os requisitos de intensidade física e

durabilidade, além de ser acompanhado de outros atos que convidem à  progressão  da

satisfação do apetite sexual.

A satisfação do apetite sexual é tida, na verdade, como elemento

subjetivo do tipo diverso do dolo voltado à prática da conjunção carnal. Nas palavras de

BITENCOURT:

 

O  elemento  subjetivo  geral  é  o  dolo,  constituído  pela  vontade  consciente  de
constranger a vítima, contra a sua vontade, à prática de conjunção carnal,  e o
elemento subjetivo especial  é representado pelo especial  fim de constranger à
conjunção carnal.246

244 TJSP; APL 3007234-12.2013.8.26.0362; Ac. 9839621; Mogi Guaçu; Décima Primeira Câmara de Direito
Criminal; Rel. Des. Alexandre Almeida; Julg. 21/09/2016; DJESP 18/10/2016.
245 TJDF; APR 2014.06.1.015572-0; Ac. 971.985; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati; Julg. 29/09/2016; DJDFTE 18/10/2016.
246 BITENCOURT,  Cezar  Roberto.  Tratado  de  Direito  Penal:  parte  especial.  Volume  4.  São  Paulo:
Saraiva, 2004. p. 5.
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Talvez seja essa concepção do elemento subjetivo do tipo edificada

sobre  bases  puramente  psicológicas,  próprias  do  finalismo,  assumindo-o  como  uma

verdade da natureza, uma realidade psíquica, uma das causas da insegurança que ronda

o tema desta pesquisa.

A partir destas limitações é que se desenvolveram as denominadas

teorias normativas do dolo,  com destaque para a  teoria  dos indicadores externos,  de

HASSEMER,  que  nega  a  possibilidade  de  caracterizar  o  dolo  com  base  em  meras

descrições,  sendo  imprescindível  que  a  imputação  a  título  de  dolo  se  dê  através  de

elementos externos de caracterização:

El dolo es decición a favor del injusto. Esta determinación es válida para todas las
formas de dolo.  El  dolo es,  como también la imprudencia,  una disposición (de
caráter subjetivo) un hecho interno no observable. Por conseguinte, solo se puede
investigar  com ayuda de elementos externos de caracterización.  Estos son los
indicadores, que se deducen de la ratio de la penalidad del dolo y se encuentran
em  tres  niveles,  los  cuales  derivan  uno  del  otro:  la  situación  peligrosa, la
representación del peligro y la decisión a favor de la acción peligrosa.247

Da proposta de HASSEMER, embora aparentemente não se tenha

destinado a tal  propósito,  deriva a ideia  de transmissão de um significado através de

manifestações externas pelas quais é possível 

(…)  averiguar  a  bagagem  de  conhecimento  do  autor  (as  técnicas  que  ele
dominava,  o que ele  podia  e o  que não podia  prever  ou calcular)  e entender,
assim, ao menos parcialmente, suas intenções expressadas na ação.248

Além deste elemento intelectual do autor é pertencente ao dolo um

elemento  volitivo,  que  não  se  constitui  subjetivamente,  mas  através  de  convenções

sociais, pelas quais se dá o processo de comunicação e a transmissão do sentido da

conduta do agente:

(…) a transmissão de uma mensagem não se estabelece somente falando, mas

247 HASSEMER, Winfired. Persona, mundo y responsabilidad: bases para una teoria de la imputacion
em Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. p.155.
248 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013. p.416.
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com todas as formas de atuação. A ação de falar pode transmitir uma mensagem
tal como um gestou ou um movimento. Mas, o sentido de qualquer mensagem
dependerá sempre da presença da identificação da tripla dimensão referida por
Habermas,  ou seja,  a referência  ao mundo subjetivo,  ao mundo objetivo e ao
mundo social, ou seja, ao mundo de inter-relação, de regras compartidas.249

Essa identificação do dolo a partir das circunstâncias nas quais se

realiza  a  ação  representa  a  união  indissociável  do  dolo  com a  sua  prova,  já  que  a

apreensão daquele depende de uma compreensão cênica derivada do caráter pragmático

do Processo Penal.250

É dizer, no âmbito da presente pesquisa urge afastar com veemência

compreensões herméticas de caráter absoluto acerca da intenção do agente. Eventuais

premissas que se proponha venham a regular o tema a partir de conceitos previamente

definidos correm o risco de não corresponder ao sentido da ação, contextualizada num

processo de comunicação que se dá em um ambiente de regras compartilhadas.251

O  beijo  lascivo  roubado,  portanto,  dependerá  da  presença  das

elementares típicas da violência (com emprego de força física)/grave ameaça e do ato

libidinoso diverso da conjunção carnal (segundo valoração cultural), acrescidas do dolo

representado  pelo  sentido  da  conduta  expressada  como  intenção  do  agente,

estabelecimento  de  uma  relação  interpessoal  entre  o  agente  e  a  vítima  e  de  seu

significado no mundo dentro daquele contexto específico no qual se deu a ação.

3 CONCLUSÃO

Portanto, havendo emprego de violência ou grave ameaça dirigidos

à prática de um ato que se possa considerar como libidinoso, nos termos acima expostos,

restará configurado o crime de estupro. Ausentes, porém, tais requisitos, possível ainda

que  a  conduta  encontre  enquadramento  legal  nos  arts.  61  –  caso  o  ato  tenha  sido

praticado  em  lugar  público  ou  acessível  ao  público  –  ou  65,  ambos  da  Lei  de

Contravenções Penais. 

249 Ibidem.
250 Ibidem.
251 Ibidem, p.417.
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Note-se,  então,  que  para  aqueles  que  não  consideram  a

configuração do crime de estupro,  é possível  a  desclassificação da imputação para a

contravenção penal descrita no art. 61 da LCP252, ou, se ausentes os seus requisitos, em

especial o da publicidade da infração, para a contravenção do art. 65 da LCP253.

252 Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor: Pena
– multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
253 Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena –
prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
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ESTUDO 13

Delitos sexuais contra vulneráveis e legitimidade da ação
penal

Ano de publicação, 2017254

1 INTRODUÇÃO

Trata-se  de  Procedimento  Administrativo  instaurado  mediante

provocação  da 29ª  Promotoria  de  Justiça  de  Londrina,  solicitando  providências  deste

Centro  de  Apoio  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais  para  a

divulgação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal  Federal  no  Habeas Corpus n.

123.971/DF, que trata da legitimidade ativa do Ministério  Público para promover ação

penal relativa a crimes sexuais praticados contra criança e adolescente, quando os fatos

antecedem a data de vigência da Lei nº 12.015/2009255.

2 HABEAS CORPUS Nº 123.971/DF, DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Em 16 de maio de 2016, este Centro de Apoio manifestou-se sobre a

matéria a partir  de análise restrita ao voto do Min. Luís Roberto Barroso, único então

disponível. 

Atualmente,  com  a  publicação  da  íntegra  da  decisão  da  Corte

Suprema, mostra-se imprescindível renovada apreciação do tema, mediante exame de

todas as peculiaridades e fundamentos do caso. 

254 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
255 A antiga redação do art. 225 do Código Penal previa que a ação penal para apurar a prática de crime
sexual seria, excepcionalmente, pública condicionada à representação quando a vítima  ou seus pais não
pudessem  prover  às  despesas  do  processo,  sem  privar-se  de  recursos  indispensáveis  à  manutenção
própria ou da família, e pública incondicionada em caso de delito praticado com abuso do pátrio poder, ou
da qualidade de padrasto, tutor ou curador. A regra, portanto, era a ação penal exclusivamente privada.
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Trata o sucedâneo recursal em apreço da legitimidade do Ministério

Público para a propositura de ação penal relativa a crime sexual praticado contra criança,

em relação a fatos  que tenham ocorrido antes das alterações produzidas pela Lei  nº

12.015/2009, em caso não praticado contra vítima hipossuficiente ou mediante abuso de

poder familiar, hipóteses legalmente previstas pelo legislador como exceções à natureza

exclusivamente privada da ação penal. 

Importante, como premissa, uma visão, ainda que breve, acerca das

alterações promovidas pela Lei nº 12.015/2009 em relação à matéria. 

Em sua redação originária, o art. 225 do Código Penal256 previa que,

via de regra, a ação penal nos então chamados “crimes contra os costumes” seria de

natureza exclusivamente privada. Apenas excepcionalmente a ação penal seria pública

condicionada  à  representação  se  a  vítima  ou  seus  pais  não  pudessem  prover  às

despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou

da família (inciso I), ou pública incondicionada, caso o crime fosse cometido com abuso

do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador (inciso II). 

A Lei  nº  12.015/2009 modificou  o  artigo  225  do  Código Penal257,

alterando a natureza jurídica da ação penal  nos agora denominados “crimes contra a

dignidade sexual”, em particular as infrações penais previstas nos artigos 213 (estupro),

215  (violação  sexual  mediante  fraude),  216-A  (assédio  sexual),  217-A  (estupro  de

vulnerável), 218 (corrupção de menores), 218-A (satisfação de lascívia mediante presença

de criança ou adolescente), 218-B (favorecimento da prostituição ou de outra forma de

exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável). Em todas elas, a ação

penal  passou  a  ser  pública,  condicionada  à  representação  do  ofendido  e  pública

incondicionada quando a vítima do fato for de idade inferior à de 18 (dezoito) anos. 

Com a mudança promovida no ano de 2009 parece ter ganho fôlego

256 Art. 225. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. § 1º.
Procede-se, entretanto, mediante ação pública: 
I.  se  a  vítima  ou  seus  pais  não  podem prover  às  despesas  do  processo,  sem privar-se  de  recursos
indispensáveis à manutenção própria ou da família; 
II. se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. 
§ 2º. No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação”.
257 Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública
condicionada à representação.
Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor
de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.
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a tese de que, por força do princípio da proteção integral consagrado no artigo 227, da

Constituição Federal258, a antiga redação do artigo 225 do Código Penal (que dispunha

ser  a  ação  penal  nos  “crimes  contra  os  costumes”  exclusivamente  privada)  não  fora

recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

Justamente sobre este tema manifestou-se a composição plena do

E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 123.971/DF.

No caso concreto, cuidava-se da imputação da prática do crime de

atentado violento ao pudor em que uma criança de 6 (seis) anos de idade figurava na

condição de vítima. No dia seguinte aos fatos, os pais da criança noticiaram o ocorrido à

autoridade policial,  que instaurou inquérito policial.  Os representantes legais da vítima

ajuizaram,  em 16  de  maio  de 2009,  a  respectiva  ação  penal  privada.  Na  sequência,

sobreveio denúncia oferecida pelo Ministério Público com imputação idêntica à da ação

penal promovida pela vítima, representada por seus pais. 

Instauradas, assim, duas ações penais com identidade de causas de

pedir e parte passiva, houve, pelo juízo  a quo, reconhecimento da legitimidade ativa do

Ministério Público, determinando o arquivamento da queixa-crime oferecida pela vítima. 

Contra a decisão de recebimento da denúncia, o acusado impetrou

Habeas Corpus junto ao E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, postulando

o trancamento da ação penal sob o argumento de ilegitimidade ativa do Ministério Público

e decadência do direito de queixa. A ordem, todavia, foi denegada no juízo ad quem. 

Do acórdão do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,

sobreveio  Habeas Corpus dirigido, desta feita, ao E. Superior Tribunal de Justiça, que

denegou a ordem259, reconhecendo, na espécie, a legitimidade do Ministério Público para

258 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(...)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. 
259 HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA CRIANÇA DE 6 ANOS PRATICADO
ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 12.015/09. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MP COM BASE NA ANTIGA
REDAÇÃO DO ART. 225 DO CPB QUE TINHA COMO REGRA A AÇÃO PENAL PRIVADA. AÇÃO PENAL
PÚBLICA  PREVISTA  PARA  A  VÍTIMA  HIPOSUFICIENTE.  NORMA  ANTERIOR  À  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988 QUE DESIGNOU ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES.
INCOMPATIBILIDADE DO ART. 225 DO CPB (ANTIGA REDAÇÃO) COM A ORDEM CONSTITUCIONAL
VIGENTE. NÃO RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO ART. 225 DO CPB (ANTIGA
REDAÇÃO). PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 225
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promover a ação penal. 

Nos três julgamentos reconheceu-se a não recepção do artigo 225,

do Código Penal, no ponto em que fixou a ação penal nos outrora denominados “crimes

contra os costumes” como sendo de natureza exclusivamente privada.

Finalmente,  no  Habeas  Corpus nº  123.971/DF,  ora  analisado,

impetrado junto ao E. Supremo Tribunal Federal, pleiteou-se a nulidade da ação penal ab

initio, sob o argumento de que não houve a revogação tácita do artigo 225 do Código

Penal, em sua redação original, pela Constituição federal, permanecendo a ação penal de

natureza exclusivamente privada. 

Note-se que, segundo a tese defendida no sucedâneo recursal, se

por um lado o Ministério Público não tinha legitimidade para a propositura da ação penal,

de  outro,  haveria  que se  reconhecer  a  decadência  da  ação  penal  privada,  visto  que

intentada após o prazo legal de 6 (seis) meses.

O E.  Supremo Tribunal  Federal,  por maioria de votos, denegou a

ordem.

Contudo,  apenas uma análise  dos votos  individuais  dos Ministros

permite  identificar  de maneira escorreita  a  verdadeira posição do E.  próprio  Supremo

Tribunal Federal260.

do CPB, em sua antiga redação, excepcionava apenas dois casos em que seriam cabíveis a Ação Penal
Pública para os crimes sexuais praticados contra vulneráveis: (a) se a vítima ou seus pais não pudessem
prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da
família ou (b) se o crime fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou
curador (§ 1o., I e II). 2. A Carta Política de 1988, entretanto, designou especial atenção às crianças e aos
adolescentes e previu que cabe não só a família, mas também ao Estado assegurar à criança todos os
direitos ali  previstos.  A partir  dessa premissa,  não me parece razoável  que a proteção jurisdicional  do
Estado, em caso de um crime hediondo de extrema gravidade e praticado contra uma menor, seja reservada
apenas a um reduzido número de crianças, com fulcro exclusivamente em sua situação econômica. 3. A
subordinação  da  punibilidade  dos  crimes  contra  a  liberdade  sexual  praticado  contra  menores  a  seus
representantes legais é claramente incompatível  com o texto constitucional em vigor,  portanto correta a
decisão do Tribunal a quo que reconheceu não ter sido o art. 225 do CPB recepcionado pela Constituição de
1988. 4. Assim, o Ministério Público é parte legítima para propor a Ação Penal instaurada para verificar a
prática de atentado violento ao pudor contra criança, independentemente da condição financeira da mesma.
5. Parecer do MPF pela denegação do writ.
260 Sobre esta dificuldade, Alaor LEITE já se manifestou em outra ocasião: Essa análise científica encontra,
no entanto, dificuldades ao lidar com um aspecto ligado ao modo de decidir de nosso STF: cada Ministro
lavra e publica o seu próprio voto. Essa peculiaridade do modo de decidir dificulta enormemente a busca e a
exposição  da  posição  unitária  de  nossa  Corte.  Afinal,  os  votos  individuais  não  são  generalizáveis  e
atribuíveis ao STF. Cf. LEITE, Alaor. Domínio do fato, domínio da organização e responsabilidade penal por
fatos de terceiros. Os conceitos de autor e partícipe na AP 470 do Supremo Tribunal Federal. In: GRECO,
Luís; et. alii. Autoria como domínio do fato. Estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito
penal brasileiro. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 128.
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De fato,  a  decisão colegiada foi  formada por:  (a) três  votos  pela

parcial  concessão  da  ordem,  no  sentido  de  reconhecer  a  ilegitimidade  ativa  do

Ministério Público,  sem adentrar, porém, na análise do prazo decadencial  da queixa-

crime;  (b) dois  votos  que  endossaram  o  posicionamento  dos  juízos  de  origem,

denegando a ordem pela não recepção da redação original do artigo 225 do Código

Penal pela Constituição Federal; (c) três votos pela denegação da ordem, porém, sem

adentrar  na  discussão  da  recepção  da  norma  legal  pela  Constituição  Federal.  O

fundamento, aqui, considerou que dada a excepcionalidade do caso concreto, apenas

nele  seria  possível  invocar  o  princípio  constitucional  da  proteção  integral  da

criança,  a  fim  de  reconhecer  em  caráter  excepcional  a  legitimidade  ativa  do

Ministério Público para a propositura da ação penal. 

No primeiro grupo, destaca-se o voto do relator Min. Teori Zavascki,

segundo  o  qual,  ainda  que  fosse  reconhecida  a  inconstitucionalidade  da  regra

infraconstitucional,  os  efeitos  de  tal  decisão  deveriam  ser  modulados,  ante  a

impossibilidade de criar uma situação de surpresa, já que durante todo o tempo em que o

artigo 225, com antiga redação, vigeu mesmo sob a égide na Constituição de 1988, sua

validade sempre foi reconhecida pela jurisprudência. 

Portanto, considerando que a norma em questão foi revogada pela

Lei nº 12.015/2009, o relator concluiu que o exame da recepção ou não do dispositivo

legal perdeu relevância. Por fim, votou no sentido da concessão parcial da ordem, por não

vislumbrar, sob qualquer ângulo, a legitimidade do Ministério Público para propor a ação

penal  e pela inadequação do meio processual  para discutir  a regularidade da queixa-

crime. 

O voto da relatoria foi acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio e

Ricardo Lewandowski.  O Min.  Marco Aurélio  salientou não vislumbrar  conflito  entre  o

artigo 225 do Código Penal, em sua redação primitiva, e a Constituição Federal, ao passo

que  o  Min.  Ricardo  Lewandowski  expôs  ser  patente  a  ilegitimidade  ad  causam  do

Ministério Público ante a redação primitiva do dispositivo do Código Penal.

O segundo grupo,  liderado pelo voto do Min.  Luiz  Edson Fachin,

endossa tese diametralmente oposta. No seu entender, o artigo 225 do Código Penal não

foi recepcionado pela Constituição Federal, o que não implica em retroatividade da lei
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penal, agravando a situação do réu, já que a inconstitucionalidade da disposição do artigo

225 invocaria a aplicação da regra do artigo 100,  caput,  do CP.261.  Desta forma, salvo

disposição expressa em sentido contrário,  a  ação penal  é  pública incondicionada.  Tal

posicionamento foi adotado pela Min. Rosa Weber.

Por fim, no terceiro grupo, o Min. Luís Roberto Barroso explicitou de

forma destacada que não abordaria o tema sob a mesma perspectiva do Min. Edson

Fachin, qual seja, sob o prisma da constitucionalidade do artigo 225, do CP, adotando

uma via alternativa, uma solução específica para o caso.

Considerou, assim, o fato de que já havia uma decisão judicial no

sentido de que a legitimidade para  a propositura  da ação seria  mesmo do Ministério

Público.  Agora,  segundo  ele,  se  o  Estado  reconhecesse  a  ilegitimidade  do  Ministério

Público,  estaria a tomar decisões contraditórias, deixando a criança desprotegida ante a

agressão sofrida. Em suas palavras:

Portanto, o Estado entendeu que o que cabia era ação penal pública.

E o Ministério Público ajuizou, tempestivamente, a ação penal pública. 

Se nós, aqui e agora, dissermos que não cabe a ação penal pública,

o Estado brasileiro  terá  desprotegido  essa criança,  primeiro,  dizendo "não cabe ação

penal  privada",  e,  depois,  dizendo "não cabe ação penal  pública".  Portanto,  o  Estado

brasileiro estará dizendo, a essa moça e a essa família, que não cabe nenhum tipo de

sanção  contra  o  comportamento  do  qual  a  menina  foi  vítima,  o  que  me  parece  um

descalabro total. 

Portanto, como a situação é extravagante, eu acho que é preciso

produzir uma solução, para este caso, compatível evidentemente com a legislação.  E a

solução que eu proponho não é a da não recepção, porque eu não acho que essa

seja a melhor tese, com todas as vênias do Superior Tribunal de Justiça e do eminente

Ministro e querido amigo Luiz Edson Fachin. O que eu acho é que, neste caso, o art. 227

da Constituição, que assegura a proteção do menor, excepciona o art. 225 na redação

antiga, porque, do contrário, essa criança ficaria totalmente desprotegida (sem destaques

no original).

Portanto, fica claro que o princípio da proteção integral à criança é

261 Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. 
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aqui invocado para dar solução ao caso concreto, considerando a peculiaridade de que

tanto a ação penal privada já havia sido proposta – rejeitada, porém, por ilegitimidade

ativa – quanto a ação penal pública.

Interessa notar que o Min. Luís Roberto Barroso, apesar de também

ter apresentado voto pela denegação da ordem, não defendeu a tese da não recepção do

artigo 225 do Código Penal. Pelo contrário, deixou expresso que esta não lhe parecia a

melhor opção:

Portanto,  não  é  que  não  houve  recepção,  é  que,  diante  da

interpretação dada pelas instâncias anteriores, acho que o art. 227 permite, neste

caso, como o Estado disse que não cabia a ação penal privada, nós aceitarmos a

ação penal pública, não pela não recepção do art. 225, mas pela incidência, nesta

situação específica, da regra do art. 227, que impediria a total desproteção dessa

criança. […] Pelo que eu entendi do voto do Ministro Teori, a jurisprudência é torrencial no

sentido de que houve a recepção. Portanto, eu não gostaria de mudar a jurisprudência.

[…] Deixo, portanto, de proclamar a não recepção do art. 225 do Código Penal, em

sua redação originária.

O voto  foi  seguido integralmente pelos Ministros  Luiz  Fux e Dias

Toffoli.

Enfim, embora em termos de resultado o julgamento tenha sido pela

denegação da ordem, os fundamentos invocados foram diversos, de modo que apenas 02

(dois) Ministros, Edson Fachin e Rosa Weber, encamparam a tese da não recepção do

artigo 225 do Código Penal pela Constituição Federal. 

3 HABEAS CORPUS Nº 1.516.497-1, DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARANÁ

A  discussão  sobre  a  legitimidade  do  Ministério  Público  para

promover ação penal  referente a fatos ocorridos sob a égide da primitiva redação do

artigo 225, do Código Penal ocorreu também no âmbito local, no julgamento do habeas

corpus nº 1.516.497-1, do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
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No caso, a ação fora impetrada em oposição à decisão que recebeu

denúncia imputando a prática de “crime contra os costumes” contra pessoa menor de 14

(quatorze) anos, sob o fundamento de que, não exercido o direito de representação no

prazo  legal,  o  Ministério  Público  seria  parte  ilegítima para  a  propositura  da  ação,  de

natureza exclusivamente privada. 

Conforme se  extrai  do  conteúdo  do  acórdão,  à  época  dos  fatos,

entre os anos de 2004 e 2005, o artigo 225, do CP, legislação então aplicável à espécie,

exigia a apresentação de queixa-crime ou de representação262 no prazo legal de 06 (seis)

meses, a contar do início da maioridade da vítima, o que não ocorreu no caso concreto. 

Assim,  diante  da  inobservância  ao  prazo  legalmente  previsto,  a

Corte do Paraná concedeu a ordem, determinando o “trancamento da ação penal” em

relação ao “crime contra os costumes” praticado contra menor de 18 (dezoito) anos, antes

da vigência da Lei nº 12.015/2009. 

No  julgamento  paranaense,  destacou-se  o  posicionamento  do  E.

Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em relação a fatos ocorridos anteriormente

à alteração legislativa de 2009, a regra era a ação penal privada, exercida pela via da

queixa-crime ou, excepcionalmente, ação penal  pública condicionada à representação,

quando a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo.

Consoante voto do relator, Des. Carvílio da Silveira Filho, a decisão

do  STF  nos  autos  de  Habeas  Corpus nº  123.971/DF  considerou  as  peculiaridades

daquele caso, in verbis:

Quanto  à  recente  discussão em Plenário  sobre a  legitimidade do

Ministério  Público  para  ajuizar  ação  penal  pública  em crime sexual  contra  vulnerável

ocorrido no ano de 2007, cumpre destacar que o voto vencedor que a reconheceu levou

em consideração as especificidades do caso concreto, vez que o magistrado “a quo” havia

recusado a queixa-crime por ilegitimidade do pai da vítima, entendendo que o Ministério

Público deveria agir no caso (HC n. 123971). Não é esta a situação dos autos, pois como

já se verificou, os pais da vítima não se manifestaram, tampouco ela quando atingiu a

maioridade  penal.  Ainda,  na  ocasião,  o  Ministro  Teori  Zavascki  manifestou-se  pela

262A representação, conforme já exposto, era exigida apenas nas hipóteses nas quais a vítima ou seus pais
não pudessem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção
própria ou da família.
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ilegitimidade do Ministério Público e salientou a preocupação de se reabrir uma discussão

sobre entendimento já consagrado pelo STF, no que foi  acompanhado pelos Ministros

Marcos Aurélio e Ricardo Lewandowski. 

O  acórdão  foi  desafiado  com  a  interposição  de  embargos  de

declaração  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  paraná,  pela  sua  Coordenadoria  de

Recursos Criminais, destacando omissão pelo não enfrentamento da tese de ausência de

recepção do artigo 225 do Código Penal (na sua redação anterior à Lei n. 12.015/2009)

pela Constituição Federal de 1988.

A 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou os

embargos  sob  o  argumento  de  que  o  acórdão  não  fora  omisso,  na  medida  em que

apontou-se  a  necessidade  da  queixa-crime,  ou  representação  da  vítima  pelo  seu

representante.  Em outras  palavras,  a  decisão foi  clara  no sentido  da ilegitimidade do

Ministério Público para propor ação penal fora das hipóteses excepcionalmente previstas

na redação original do artigo 225 do Código Penal263.

Conforme informações constantes no Sistema PRO-MP, em razão

da  decisão  exarada  no  Habeas  Corpus n.  1.516.497-1,  foi  interposto  Recurso

Extraordinário  pela  Coordenadoria  de  Recursos  Criminais  da  Procuradoria-Geral  de

Justiça,  cujo  juízo  de admissibilidade foi  negado pelo  Tribunal  de  Justiça  do Paraná,

ocasionando, em 12 de maio de 2017, a interposição de agravo junto a Corte Suprema,

ainda pendente de julgamento. 

4 CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  verifica-se  que  tanto  o  E.  Supremo  Tribunal

Federal quanto o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não encamparam a tese de

ausência de recepção do artigo 225, do Código Penal pela Constituição Federal de

263 Conforme anteriormente mencionado, previamente às alterações decorrentes da Lei n. 12.015/2009, os
crimes sexuais praticados contra criança ou adolescente procediam-se, via de regra, mediante ação penal
privada  (art.  225  do  Código  Penal).  Excepcionalmente,  a  ação  penal  seria  pública  condicionada  à
representação se a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo, sem privar-se de
recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família (inc. I) e pública incondicionada se o crime
fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador (inc. II). 
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1988.264

264 Sobre a natureza primordialmente privada da ação penal nos crimes sexuais praticados contra criança e
adolescente anteriormente à Lei 12.015/2009, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:  HABEAS CORPUS.
PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA
CONDICIONADA.  REPRESENTAÇÃO.  PROVA  DE  MISERABILIDADE.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
LEGITIMIDADE. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 1.  Nos crimes
contra os costumes, a ação penal é privada (CP, art. 225). Entretanto, ela pode transformar-se em
ação pública, quando o crime for cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto,
tutor ou curador (CP, art. 225, § 1º, II). Ou em pública condicionada, quando a vítima ou seus pais não
puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (CP,
art. 225, § 2º). Nessa última hipótese, é necessário a representação. No caso, a Reclamação oferecida pelo
pai da ofendida atende aos requisitos da representação a que se refere o CP, art. 225, § 2º. A prova de
miserabilidade que está na declaração de pobreza firmada pelo pai da ofendida é suficiente e tempestiva,
pois feita antes do oferecimento da denúncia. Legitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia por
se tratar de ação penal pública condicionada. 2. Atentado violento ao pudor é considerado crime hediondo.
O Tribunal já decidiu que a pena deve ser cumprida em regime integralmente fechado. Impossibilidade de
concessão da progressão de regime .  HABEAS CORPUS indeferido.  (STF, HC 81368, Relator(a):  Min.
NELSON JOBIM, Segunda Turma, j. em 09/04/2002, DJ 22-11-2002 PP-00083 EMENT VOL-02092-02 PP-
00353  RTJ  VOL-00183-03  PP-01038  –  sem  destaques  no  original).  PENAL.  PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
MISERABILIDADE DA VÍTIMA.  OFERECIMENTO  TARDIO  DA REPRESENTAÇÃO.  "PAS DE NULLITÉ
SANS  GRIEF".  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.  REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. I - São processados por meio de ação penal pública condicionada à representação, os
crimes contra a liberdade sexual cometidos contra vítima que não pode suportar as despesas do processo.
II - A miserabilidade da vítima prescinde de demonstração formal, podendo, inclusive, ser presumida. III - O
oferecimento da representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige
requisito formal, podendo ser suprida pela manifestação expressa da vítima ou de seu representante, no
sentido do prosseguimento da ação penal contra o autor. IV - Se a vítima, apesar de menor, demonstra
interesse no prosseguimento da persecução penal, a representação formal, oferecida por curador especial
após o oferecimento da denúncia, supre a formalidade, já que ratifica a manifestação anterior. Inexistência
de nulidade se inexiste comprovação de prejuízo para o réu. V - Há violência presumida nos crimes contra a
liberdade sexual,  quando o delito  é  cometido mediante  violência  moral,  praticada  em virtude de temor
reverencial,  que  retira  da  vítima  a  capacidade  de  defesa,  diante  do  respeito  e  obediência  devidos  ao
ofensor. VI - Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas. VII -
Ordem  denegada.
(STF, HC 88387, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. em 10/10/2006, DJ 06-11-
2006  PP-00038 EMENT VOL-02254-03  PP-00561  RTJ VOL-00200-02  PP-00946)  HABEAS CORPUS.
PENAL. PROCESSO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PADRASTO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
AÇÃO PENAL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTENTÁ-LA INDEPENDENTE
DE REPRESENTAÇÃO. 1. Nos crimes contra os costumes, a ação penal, de regra, é privada (CP, art.
225). Quando, entretanto, a vítima for menor de quatorze anos e o crime cometido com abuso do
pátrio  poder  ou  da  qualidade  de  padrasto,  tutor  ou  curador,  a  ação  penal  torna-se  pública
incondicionada  (CP,  art.  225,  §  1º,  II). 2.  A condição  de  padrasto  prescinde  da  análise  de  qualquer
circunstância havida anteriormente à nova sociedade conjugal, referente a casamento da mãe com o pai da
menor.  3.  Hipótese  em  que  o  Ministério  Público  tem  legitimidade  para  intentar  a  ação  penal,
independentemente  de  representação.  Habeas  corpus  indeferido.  (STF,  HC  80378,  Relator(a):  Min.
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ESTUDO 14

Lei 12.015/2009 e crimes sexuais
Ano de publicação, 2009265

QUADRO COMPARATIVO: Código Penal alterado pela Lei nº 12.015/2009

NOVA REDAÇÃO REDAÇÃO ANTERIOR

TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência
ou  grave  ameaça,  a  ter  conjunção  carnal  ou  a
praticar ou permitir que com ele se pratique outro
ato libidinoso:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Nomenclatura: estupro;
Sujeito  ativo:  homem  –  possibilidade  de
coautoria ou participação de mulher – para a
conjunção carnal; qualquer pessoa para outro
ato libidinoso;
Sujeito  passivo:  mulher  –  para  a  conjunção
carnal;  qualquer  pessoa  para  outro  ato
libidinoso.

Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal,
mediante  violência  ou  grave  ameaça:  Pena  –
reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Nomenclatura: estupro;
Sujeito  ativo:  homem  –  possibilidade  de
coautoria ou participação de mulher;
Sujeito passivo: somente a mulher.

*Art. 214. Constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com
ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção
carnal:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Nomenclatura: atentado violento ao pudor;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo: qualquer pessoa.

Art. 213. …

§  1o Se  da  conduta  resulta  lesão  corporal  de
natureza  grave  ou  se  a  vítima  é  menor  de  18
(dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela
Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Formas qualificadas.

*Art. 223.  Se da violência resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Parágrafo único –  Se do fato  resulta  a  morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco)
anos.

Formas qualificadas.

Art.  215.  Ter conjunção carnal  ou praticar  outro Art.  215.  Ter  conjunção  carnal  com  mulher,

NELSON JOBIM, Segunda Turma, j.,  DJ 16-02-2001 PP-00091 EMENT VOL-02019-02 PP-00297 - sem
destaques no original).
265 Estudo elaborado em 2009 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Ernani Souza Cubas Junior e a então Promotora de Justiça Rosângela Gaspari.
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ato  libidinoso  com  alguém,  mediante  fraude  ou
outro  meio  que  impeça  ou  dificulte  a  livre
manifestação  de  vontade  da  vítima:  Pena  –
reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
**Parágrafo único. Se o crime é cometido com o
fim  de  obter  vantagem  econômica,  aplica-se
também multa.

Nomenclatura:  Violação  Sexual  Mediante
Fraude;
Sujeito  ativo:  homem  –  possibilidade  de
coautoria ou participação de mulher – para a
conjunção carnal; qualquer pessoa para outro
ato libidinoso; Sujeito passivo: mulher – para a
conjunção carnal; qualquer pessoa para outro
ato libidinoso.
Qualificadora:  não  existe  mais  a  forma
qualificada  pela  idade  da  vítima,  ou  pela
condição de mulher virgem.

mediante fraude:
Pena – reclusão, de 1(um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único – Se o crime é praticado contra
mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de
14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Nomenclatura:  Posse Sexual Mediante Fraude;
Sujeito  ativo:  homem  –  possibilidade  de
coautoria ou participação de mulher;
Sujeito  passivo:  somente  a  mulher;  forma
qualificada  –  mulher  virgem,  menor  de  18  e
maior de 14 anos.
Qualificadora: contra mulher virgem, menor de
18 e maior de 14 anos.

*Art.  216.  Induzir  alguém,  mediante  fraude,  a
praticar ou submeter-se à prática de ato libidinoso
diverso da conjunção carnal:
Pena – reclusão, de um a dois anos.

Parágrafo  único.  Se  a  vítima  é  menor  de  18
(dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Nomenclatura:  Atentado  ao  pudor  mediante
fraude;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo:  qualquer pessoa; para a forma
qualificada pelo sujeito – vítima menor de 18 e
maior de 14 anos.
Qualificadora:  contra menor de 18 e maior de
14 anos.
Qualificadora: contra mulher virgem, menor de
18 e maior de 14 anos.

*Art.  216.  Induzir  alguém,  mediante  fraude,  a
praticar ou submeter-se à prática de ato libidinoso
diverso da conjunção carnal:
Pena – reclusão, de um a dois anos.

Parágrafo  único.  Se  a  vítima  é  menor  de  18
(dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Nomenclatura:  Atentado  ao  pudor  mediante
fraude;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo:  qualquer pessoa; para a forma
qualificada pelo sujeito – vítima menor de 18 e
maior de 14 anos.
Qualificadora:  contra menor de 18 e maior de
14 anos.

Art. 216-A.  Constranger alguém com o intuito de
obter  vantagem  ou  favorecimento  sexual,
prevalecendo-se  o  agente  da  sua  condição  de

Art. 216-A.  Constranger alguém com o intuito de
obter  vantagem  ou  favorecimento  sexual,
prevalecendo-se  o  agente  da  sua  condição  de
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superior hierárquico ou ascendência inerentes ao
exercício de emprego, cargo ou função.
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. (VETADO)

**§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a
vítima é menor de 18 (dezoito) anos.

Nomenclatura:  Assédio  sexual;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;
Sujeito passivo: qualquer pessoa;
Causa       de       aumento: inserção para crime
cometido contra vítima menor de 18 anos.

superior hierárquico ou ascendência inerentes ao
exercício de emprego, cargo ou função.
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo  único.  (VETADO)

Nomenclatura: Assédio sexual;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;
Sujeito  passivo:  qualquer pessoa;
Causa de aumento: inexistente.

NOVA REDAÇÃO REDAÇÃO ANTERIOR

CAPÍTULO II
DOS  CRIMES  SEXUAIS  CONTRA
VULNERÁVEL

Conceito  de  vulnerável:  pessoa menor de  14
anos de idade e pessoa que, por enfermidade
ou deficiência mental, não tenha o necessário
discernimento para a prática do ato.

CAPÍTULO II
DA  SEDUÇÃO  E  DA  CORRUPÇÃO  DE
MENORES

Art. 217. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005).. Art. 217. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005).

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro
ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§  1o Incorre  na  mesma  pena  quem  pratica  as
ações  descritas  no  caput  com alguém que,  por
enfermidade  ou  deficiência  mental,  não  tem  o
necessário  discernimento  para  a  prática  do  ato,
ou  que,  por  qualquer  outra  causa,  não  pode
oferecer resistência.
§ 2o (VETADO).

Nomenclatura: Estupro de vulnerável;
Sujeito  ativo:  homem  –  possibilidade  de
coautoria ou participação de mulher – para a
conjunção carnal; qualquer pessoa para outro
ato libidinoso;

*Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:
a) Não é maior de catorze anos;
b) É  alienada  ou  débil  mental,  e  o  agente
conhecia esta circunstância;
c)  Não pode, por qualquer outra causa, oferecer
resistência.

Nomenclatura:  Violência  presumida  para  os
crimes  de  Estupro  e  Atentado  violento  ao
pudor;
Sujeito  ativo:  homem  –  possibilidade  de
coautoria  ou participação de  mulher  –  para  o
estupro;  qualquer  pessoa  para  o  atentado
violento ao pudor;

Sujeito passivo: mulher menor de 14 anos, ou 
que por enfermidade ou deficiência mental,  não
tenha o necessário discernimento para a prática
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
possa oferecer resistência - para a conjunção 
carnal;qualquer pessoa, nas mesmas 
condições, para outro ato libidinoso; Elementar 
do tipo: não há mais previsão de conhecimento 
pelo agente da debilidade mental
–  dolo  direto,  possibilitando  a  invocação  da

Sujeito  passivo:  mulher,  com  idade  igual  ou
inferior a 14 anos, alienada ou débil mental  ou
que,  por  qualquer  outra  causa  não  possa
oferecer resistência – para o estupro; qualquer
pessoa,  nas  mesmas  condições,  para  o
atentado violento ao pudor;
Elementar  do  tipo:  conhecimento  pelo  agente
da debilidade mental – dolo direto.
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tese do dolo eventual.

Art. 217-A. ...

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de 
natureza grave:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§ 4o Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Formas qualificadas.

*Art. 223.  Se da violência resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Parágrafo  único  -  Se  do  fato  resulta  a  morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte e  cinco)
anos.

Formas qualificadas.

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) 
anos a satisfazer a lascívia de outrem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. (VETADO). Nomenclatura: 

Corrupção de menores;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo:  qualquer pessoa menor de 14
anos.  Se  o  sujeito  passivo  for  maior  de  14
anos  e  menor  de  18  anos,  incide  na  forma
qualificada do art. 227, §     1º.
Tipo objetivo: induzir à satisfação da lascívia de
outrem.

Art.  218.  Corromper  ou  facilitar  a  corrupção de
pessoa  maior  de  14  (catorze)  e  menor  de  18
(dezoito)  anos,  com  ela  praticando  ato  de
libidinagem,  ou  induzindo-a  a  praticá-lo  ou
presenciá-lo:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Nomenclatura: Corrupção de menores;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo: qualquer pessoa maior de 14 
anos e menor de 18 anos.
Tipo        objetivo: corromper ou facilitar a 
corrupção.

**Art.  218-A.  Praticar,  na  presença  de  alguém
menor  de  14  (catorze)  anos,  ou  induzi-lo  a
presenciar,  conjunção  carnal  ou  outro  ato
libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou
de outrem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Nomenclatura: Satisfação de lascívia mediante 
presença   de   criança   ou   adolescente; 
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo:  qualquer pessoa menor de 14
anos.

Art.  218.  Corromper  ou  facilitar  a  corrupção  de
pessoa  maior  de  14  (catorze)  e  menor  de  18
(dezoito)  anos,  com  ela  praticando  ato  de
libidinagem,  ou  induzindo-a  a  praticá-lo  ou
presenciá-lo:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Nomenclatura: Corrupção de menores;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo: qualquer pessoa maior de 14 
anos e menor de 18 anos.
Tipo objetivo: corromper ou facilitar a corrupção.

**Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à 
prostituição ou outra forma de exploração sexual 
alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, 
facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter
vantagem econômica, aplica-se também multa.

§ 2o Incorre nas mesmas penas:

I -  quem pratica  conjunção carnal  ou  outro  ato
libidinoso  com alguém menor  de  18  (dezoito)  e
maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no
caput deste artigo;

Art. 228 Induzir ou atrair alguém à prostituição, 
facilitá-la ou impedir que alguém a abandone: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 1º Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do
artigo anterior:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

Nomenclatura:  Favorecimento  da  prostituição;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;  para  a  forma
qualificada  -  se  o  agente  é  seu  ascendente,
descendente, cônjuge ou companheiro, irmão,
tutor  ou  curador  ou  pessoa  a  quem  esteja
confiada para fins de educação, de tratamento
ou de guarda;
Sujeito passivo: qualquer pessoa; para a  forma
qualificada  -  vítima  maior  de  14  (catorze)  e
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II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo
local em que se verifiquem as práticas referidas
no caput deste artigo.

§ 3o  Na hipótese do inciso II  do § 2o,  constitui
efeito obrigatório da condenação a cassação da
licença  de  localização  e  de  funcionamento  do
estabelecimento.

Nomenclatura:  Favorecimento  da  prostituição
ou  outra  forma  de  exploração  sexual  de
vulnerável;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito passivo:  pessoa menor de 18 (dezoito)
anos ou que, por enfermidade ou deficiência
mental, não tenha o necessário discernimento
para a prática do ato; para o crime previsto no
§ 2º, I, pessoa menor de 18 (dezoito) e maior de
14 (catorze) anos na situação descrita no caput
do artigo.

menor de 18 (dezoito) anos e observância do §
1º.
Qualificadoras:  características  específicas  do
sujeito ativo ou passivo.

NOVA REDAÇÃO REDAÇÃO ANTERIOR

CAPÍTULO III
DO RAPTO
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

CAPÍTULO III
DO RAPTO
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Formas  qualificadas  –  Revogado,  passando  a
previsão  da  forma  qualificada  para   os   tipos
penais, consoante quadro acima.

Formas qualificadas

Art. 223. Se da violência resulta lesão corporal de 
natureza grave:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Parágrafo  único  -  Se  do  fato  resulta  a  morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 25 (vinte e  cinco)
anos.

Presunção de violência - Revogado. Presunção de violência
Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:
a)não é maior de catorze anos;
b) é alienada ou débil mental, e o agente 
conhecia esta circunstância;

c)  não pode, por qualquer outra causa, oferecer
resistência.

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II
deste  Título,  procede-se  mediante  ação  penal
pública condicionada à representação.

Parágrafo  único.  Procede-se,  entretanto,
mediante ação penal pública incondicionada se a
vítima é menor de 18 (dezoito)  anos ou pessoa
vulnerável.

Art.  225.  Nos  crimes  definidos  nos  capítulos
anteriores, somente se procede mediante queixa.

§  1º  Procede-se,  entretanto,  mediante  ação
pública:
I - se a vítima ou seus pais não podem prover às
despesas do processo, sem privar-se de recursos
indispensáveis  à  manutenção  própria  ou  da
família;
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Ação  Penal:  pública  condicionada  à
representação (regra); pública incondicionada,
se  a  vítima  é  menor  de  18  anos  ou  pessoa
vulnerável.

II -  se o crime é cometido com abuso do pátrio
poder,  ou  da  qualidade  de  padrasto,  tutor  ou
curador.

§ 2º No caso do nº I do parágrafo anterior, a  ação
do Ministério Público depende de representação.

Ação  Penal:  privada  (regra);  pública
condicionada à representação se a vítima ou
seus pais não pudessem prover às despesas
do  processo,  sem  privar-se  de  recursos
indispensáveis  à  manutenção  própria  ou  da
família;  pública  incondicionada,  se  o  crime
fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou
da qualidade de padrasto, tutor ou curador.

Art. 226. A pena é aumentada:

1. -  de quarta  parte,  se o crime é cometido
com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;

2. -  de  metade,  se  o  agente  é  ascendente,
padrasto  ou  madrasta,  tio,  irmão,  cônjuge,
companheiro,  tutor,  curador,  preceptor  ou
empregador da vítima ou por qualquer outro título
tem autoridade sobre ela;

3. - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005).

Art. 226. A pena é aumentada:

18 - de quarta parte, se o crime é cometido 
com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;

19 -  de  metade,  se  o  agente  é  ascendente,
padrasto  ou  madrasta,  tio,  irmão,  cônjuge,
companheiro,  tutor,  curador,  preceptor  ou
empregador da vítima ou por qualquer outro título
tem autoridade sobre ela;
20 - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005).

NOVA REDAÇÃO REDAÇÃO ANTERIOR

CAPÍTULO V
DO  LENOCÍNIO  E  DO  TRÁFICO  DE  PESSOA
PARA  FIM  DE  PROSTITUIÇÃO  OU  OUTRA
FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

CAPÍTULO V
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOAS

Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de
outrem:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 1o Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor
de  18  (dezoito)  anos,  ou  se  o  agente  é  seu
ascendente,  descendente,  cônjuge  ou
companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a
quem  esteja  confiada  para  fins  de  educação,
de tratamento ou de guarda:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 2º Se o crime é cometido com emprego de 
violência, grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além 
da pena correspondente à violência.

§ 3º  Se o crime é cometido com o fim de lucro,
aplica-se também multa.

Mediação  para  servir  a  lascívia  de  outrem.

Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de
outrem:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§  1o  Se  a  vítima  é  maior  de  14  (catorze)  e
menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é
seu  ascendente,  descendente,  cônjuge  ou
companheiro,  irmão,  tutor  ou  curador  ou
pessoa  a  quem esteja  confiada  para  fins  de
educação, de tratamento ou de guarda:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 2º Se o crime é cometido com emprego de 
violência, grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além 
da pena correspondente à violência.

§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro,
aplica-se também multa.

Mediação  para  servir  a  lascívia  de  outrem.

213



214214

Redação mantida. Redação mantida.

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou
outra forma de exploração sexual, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que alguém a abandone: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 
multa.

§  1o  Se  o  agente  é  ascendente,  padrasto,
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro,
tutor  ou  curador,  preceptor  ou  empregador  da
vítima,  ou  se  assumiu,  por  lei  ou  outra  forma,
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

§  2º  Se  o  crime  é  cometido  com  emprego  de
violência, grave ameaça ou fraude:
Pena  -  reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
além da pena correspondente à violência.

§ 3º  Se o crime é cometido com o fim de lucro,
aplica-se também multa.

Nomenclatura:  Favorecimento  da  prostituição
ou outra forma de exploração sexual;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;  para  a  forma
qualificada pelo sujeito - ascendente, padrasto,
madrasta,  irmão,  enteado,  cônjuge,
companheiro,  tutor  ou  curador,  preceptor  ou
empregador da vítima, ou se assumiu, por lei
ou  outra  forma,  obrigação  de   cuidado,
proteção ou vigilância;
Sujeito passivo:  qualquer pessoa; para a forma
qualificada pelo sujeito, observar § 1º.
Qualificadoras:  inserção  para  crime  cometido
com  violência,  grave  ameaça  ou  fraude;
características específicas do sujeito ativo ou
passivo.

Art. 228 Induzir ou atrair alguém à prostituição, 
facilitá-la ou impedir que alguém a abandone: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 1º Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do
artigo anterior:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

Nomenclatura:  Favorecimento  da  prostituição;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;  para  a  forma
qualificada  -  se  o  agente  é  seu  ascendente,
descendente, cônjuge ou companheiro, irmão,
tutor  ou  curador  ou  pessoa  a  quem  esteja
confiada para fins de educação, de tratamento
ou de guarda;
Sujeito passivo: qualquer pessoa; para a  forma
qualificada  -  vítima  maior  de  14  (catorze)  e
menor de 18 (dezoito) anos e observância do §
1º.
Qualificadoras:  características  específicas  do
sujeito ativo ou passivo.

Art.  229. Manter,   por   conta   própria ou  de
terceiro, estabelecimento em que ocorra
exploração sexual,  haja,  ou não, intuito de lucro
ou  mediação  direta  do  proprietário  ou  gerente:
Pena  - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.

Nomenclatura: Casa de prostituição;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa que  mantenha,
por  conta  própria  ou  de  terceiro,
estabelecimento  em  que  ocorra  exploração
sexual;
Sujeito passivo: a coletividade.

Art. 229 Manter, por conta própria ou de terceiro,
casa  de  prostituição  ou  lugar  destinado   a
encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito
de  lucro  ou  mediação  direta  do  proprietário  ou
gerente:
Pena  - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.

Nomenclatura:   Casa   de   prostituição; Sujeito 
ativo: qualquer pessoa que mantenha, por 
conta própria ou de terceiro, casa de 
prostituição ou lugar destinado a encontros 
para fim libidinoso;
Sujeito passivo: a coletividade.

Art.  230.  Tirar  proveito  da  prostituição  alheia,
participando  diretamente  de  seus  lucros  ou
fazendo-se  sustentar,  no  todo  ou  em parte,  por
quem a exerça:
Pena  - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e

Art.  230.  Tirar  proveito  da  prostituição  alheia,
participando  diretamente  de  seus  lucros  ou
fazendo-se  sustentar,  no  todo  ou  em parte,  por
quem a exerça:
Pena  - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
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multa.

§ 1o Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior
de 14 (catorze) anos ou se o crime é cometido por
ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado,
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor
ou empregador da vítima, ou por quem assumiu,
por  lei  ou  outra  forma,  obrigação  de  cuidado,
proteção ou vigilância:
Pena  -  reclusão,  de 3  (três)  a  6  (seis)  anos,  e
multa.

§ 2o  Se o crime é cometido mediante violência,
grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça
ou  dificulte  a  livre  manifestação  da  vontade  da
vítima:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem
prejuízo da pena correspondente à violência.

Nomenclatura: Rufianismo;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;  para  a  forma
qualificada -  ascendente,  padrasto,  madrasta,
irmão,  enteado, cônjuge, companheiro,   tutor
ou  curador,  preceptor  ou  empregador  da
vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra
forma,  obrigação  de  cuidado,  proteção  ou
vigilância;
Sujeito passivo:  qualquer pessoa; para a forma
qualificada - menor de 18 (dezoito) e maior de
14 (catorze) anos;
Qualificadoras:  manutenção  para  crime
cometido com emprego de violência ou grave
ameaça e inserção para crime cometido com
fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a
livre  manifestação  da  vontade  da  vítima;
características específicas do sujeito ativo ou
passivo.

multa.

§ 1º Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do
art. 227:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, além
da multa.
§  2º  Se  há  emprego  de  violência  ou  grave
ameaça:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além
da multa e sem prejuízo da pena correspondente
à violência.

Nomenclatura: Rufianismo;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;  para  a  forma
qualificada  -  se  o  agente  fosse  seu
ascendente,  descendente,  cônjuge  ou
companheiro,  irmão,  tutor  ou  curador  ou
pessoa a quem estivesse confiada para fins de
educação, de tratamento ou de guarda;
Sujeito passivo: qualquer pessoa; para a  forma
qualificada  –  se  a  vítima  fosse  maior  de  14
(catorze) e menor de 18 (dezoito) anos.
Qualificadoras:  emprego de violência ou grave
ameaça; características específicas do sujeito
ativo ou passivo.

Art.  231.  Promover  ou  facilitar  a  entrada,  no
território  nacional,  de  alguém que nele  venha a
exercer  a  prostituição  ou  outra  forma  de
exploração sexual, ou a saída de alguém que vá
exercê-la no estrangeiro.
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

Art.  231.  Promover,  intermediar  ou  facilitar  a
entrada,  no  território  nacional,  de  pessoa  que
venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa
para exercê-la no estrangeiro:
Pena  -  reclusão,  de  3  (três)  a  8  (oito)  anos,  e
multa.

**§  1o  Incorre  na  mesma  pena  aquele  que
agenciar,  aliciar  ou  comprar  a  pessoa  traficada,
assim como, tendo conhecimento dessa condição,
transportá-la, transferi-la ou alojá-la.

§ 2o A pena é aumentada da metade se:

I.- a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;

II. -  a  vítima,  por  enfermidade  ou  deficiência
mental, não tem o necessário discernimento para
a prática do ato;

§ 1º Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do
art. 227:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e
multa.

§ 2o Se há emprego de violência, grave ameaça
ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 12
(doze)  anos,  e  multa,  além  da  pena
correspondente à violência.

§ 3o (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
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III. -  se  o  agente  é  ascendente,  padrasto,
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro,
tutor  ou  curador,  preceptor  ou  empregador  da
vítima,  ou  se  assumiu,  por  lei  ou  outra  forma,
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou

IV. -  há emprego de violência, grave ameaça ou
fraude.

**§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter
vantagem econômica, aplica-se também multa.

Nomenclatura:  Tráfico internacional de pessoa
para fim de exploração sexual;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito      passivo:      qualquer      pessoa. 
Causas de aumento de pena: vítima menor de 18
(dezoito) anos; vítima que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato; se o 
agente é ascendente, padrasto, madrasta, 
irmão, enteado, cônjuge, companheiro,  tutor 
ou curador, preceptor ou empregador da 
vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, 
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  
se há emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude.
Qualificadoras:  não existem mais.  Passaram à
causa de aumento de pena acima arroladas.

Nomenclatura:  Tráfico  internacional  de
pessoas;
Sujeito  ativo:  qualquer  pessoa;  para  a  forma
qualificada  -  se  o  agente  fosse  seu
ascendente,  descendente,  cônjuge  ou
companheiro,  irmão,  tutor  ou  curador  ou
pessoa  a  quem esteja  confiada  para  fins  de
educação, de tratamento ou de guarda;
Sujeito passivo: qualquer pessoa; para a  forma 
qualificada - se a vítima fosse maior de 14 
(catorze) e menor de 18 (dezoito) anos; 
Qualificadoras: crime cometido com emprego 
de violência, grave ameaça ou fraude; 
características específicas do sujeito ativo ou 
passivo.

Art. 231-A.  Promover ou facilitar o deslocamento
de  alguém  dentro  do  território  nacional  para  o
exercício  da  prostituição  ou  outra  forma  de
exploração sexual:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar,
aliciar,  vender  ou  comprar  a  pessoa  traficada,
assim como, tendo conhecimento dessa condição,
transportá-la, transferi-la ou alojá-la.
f) -  a  vítima,  por  enfermidade  ou  deficiência
mental, não tem o necessário discernimento para
a prática do ato;

g) -  se  o  agente  é  ascendente,  padrasto,
madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro,
tutor  ou  curador,  preceptor  ou  empregador  da
vítima,  ou  se  assumiu,  por  lei  ou  outra  forma,
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou

h) -  há emprego de violência, grave ameaça ou
fraude.

**§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter
vantagem econômica, aplica-se também multa.

Nomenclatura:  Tráfico  interno de  pessoa  para

Art. 231-A.  Promover, intermediar ou facilitar, no
território nacional, o recrutamento, o transporte, a
transferência,  o alojamento ou o acolhimento da
pessoa que venha exercer a prostituição:
Pena  -  reclusão,  de  3  (três)  a  8  (oito)  anos,  e
multa.

Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que  trata
este artigo o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 231
deste Decreto-Lei.

Nomenclatura: Tráfico interno de pessoas; 
Sujeito ativo: qualquer pessoa; para a forma 
qualificada - se o agente fosse seu  ascendente,
descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, 
tutor ou curador ou pessoa a quem esteja 
confiada para fins de educação, de tratamento 
ou de guarda;
Sujeito passivo: qualquer pessoa; para a  forma 
qualificada - se a vítima fosse maior de 14 
(catorze) e menor de 18 (dezoito) anos; 
Qualificadoras: crime cometido com emprego 
de violência, grave ameaça ou

fraude; características específicas do 
sujeito ativo ou passivo.
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fim de exploração sexual;
Sujeito ativo: qualquer pessoa;
Sujeito      passivo:      qualquer      pessoa. 
Causas de aumento de pena: vítima menor de 18
(dezoito) anos; vítima que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tenha o necessário 
discernimento para a prática do ato; se o 
agente é ascendente, padrasto, madrasta, 
irmão, enteado, cônjuge, companheiro,  tutor 
ou curador, preceptor ou empregador da 
vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, 
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  
se há emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude.
Qualificadoras:  não existem mais.  Passaram à
causa de aumento de pena acima arroladas.

Art. 232. – Revogado. Art. 232. Nos crimes de que trata este Capítulo, é
aplicável o disposto nos arts. 223 e 224.

NOVA REDAÇÃO REDAÇÃO ANTERIOR

CAPÍTULO VI
DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

CAPÍTULO VI
DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, 
ou aberto ou exposto ao público:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 
ou multa.

Ato obsceno. 
Redação mantida.

Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, 
ou aberto ou exposto ao público:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 
ou multa.

Ato obsceno. 
Redação mantida.

Art. 234.  Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter
sob  sua  guarda,  para  fim  de  comércio,  de
distribuição  ou  de  exposição  pública,  escrito,
desenho,  pintura,  estampa  ou  qualquer  objeto
obsceno:
Pena  -  detenção,  de 6  (seis)  meses a 2  (dois)
anos, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem:

I  -  vende,  distribui  ou  expõe  à  venda  ou  ao
público   qualquer   dos   objetos   referidos   neste
artigo;

d) -  realiza,  em  lugar  público  ou  acessível  ao
público,  representação  teatral,  ou  exibição
cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer
outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

e) -  realiza,  em lugar  público  ou  acessível  ao
público,  ou  pelo  rádio,  audição  ou  recitação  de
caráter obsceno.

Escrito  ou  objeto  obsceno.
Redação mantida.

público  qualquer  dos  objetos  referidos  neste
artigo;

2 -  realiza,  em  lugar  público  ou  acessível  ao
público,  representação  teatral,  ou  exibição
cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer
outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter;

3 -  realiza,  em  lugar  público  ou  acessível  ao
público,  ou  pelo  rádio,  audição  ou  recitação  de
caráter obsceno.

Escrito ou objeto obsceno. 
Redação mantida.
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NOVA REDAÇÃO REDAÇÃO ANTERIOR

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pena

Art.  234-A.  Nos crimes previstos  neste  Título  a
pena é aumentada:

1- (VETADO);

2  - (VETADO);

3- de metade, se do crime resultar gravidez; e

4 -  de  um  sexto  até  a  metade,  se  o  agente
transmite  à  vitima  doença  sexualmente
transmissível  de que sabe ou deveria saber ser
portador.

Art.  234-B.  Os  processos  em  que  se  apuram
crimes definidos neste Título correrão em segredo
de justiça.

Art. 234-C. (VETADO).

---

* Expressamente revogados.
** Acrescidos.

2 OBSERVAÇÕES PONTUAIS SOBRE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA

2.1 Além dos artigos 214, 216,  223,  224 e 232 do Decreto-Lei  nº
 
2.848,  de 7 de

dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954 também foi

expressamente revogada. (Vide observação 2 – inserção de novo tipo no ECA): 

“LEI No 2.252, DE 1º DE JULHO DE 1954.

Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009 Dispõe sobre a corrupção de menores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Constitui crime, punido com a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos
e  multa  de  Cr$1.000,00  (mil  cruzeiros)  a  Cr$10.000,00  (dez  mil  cruzeiros),
corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela
praticando, infração penal ou induzindo-a a praticá-la.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 1 de julho de 1954; 133º da Independência e 66º da República.

GETÚLIO VARGAS
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Tancredo de Almeida Neves”

2.2 A  LEI  NO  8.069,  DE  13  DE  JULHO  DE  1990,  PASSOU  A  VIGORAR

ACRESCIDA DO SEGUINTE ARTIGO:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com
ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas
ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-
papo da internet.

§ 2o  As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no
caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990.

2.3 O ART. 1O DA LEI NO 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, LEI DE CRIMES

HEDIONDOS, PASSOU A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art.  1o  São considerados hediondos  os  seguintes  crimes,  todos  tipificados  no
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou
tentados:

(…)

V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);

VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);

(…)

2.4 LEI PENAL NO TEMPO:

Consoante  princípios  constitucionais  que  regem  a  lei  penal  e

processual penal no tempo, temos que:

1- Os novos tipos penais e as penas que foram agravadas aplicam-

se aos  fatos novos  (ocorridos a partir de 10 de agosto de 2009), eis que, representam

novatio legis in pejus – não retroagem;

2- Os  novos  tipos  penais  cujas  penas  permaneceram idênticas,
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aplicam-se imediatamente aos fatos novos (ocorridos a partir de 10 de agosto de 2009);

3- O  art.  225,  do  CP que  dispõe  sobre  ação  penal,  representa

norma de caráter  misto.  É  sabido que,  diante  de norma processual,  vige  a  regra  do

tempus regit  actum,  derivando,  daí,  dois  efeitos,  segundo ensinamentos de Fernando

Capez266:

“a) os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior são considerados
válidos;

b) as normas processuais têm aplicação imediata, regulando o desenrolar restante
do  processo,  respeitados  o  ato  jurídico  perfeito,  o  direito  adquirido  e  a  coisa
julgada (CF, art. 5º, XXXVI; LICC, art. 6º, CPP, art. 2º).”

No  entanto,  situação  diversa  ocorre  quando  estamos  diante  de

norma  de  natureza  processual  e  material.  Nesse  caso,  a  análise  da  disciplina

intertemporal deve ser feita à luz do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com  a  alteração  do  Código  Penal  ocorrida  a  partir  da  Lei  nº

12.015/2009, o tema ligado ao status libertatis  do acusado resultou em agravamento ao

acusado, tanto na regra prevista no  caput  (ação penal  condicionada à representação)

quanto no parágrafo único (ação penal pública incondicionada). Vejamos.

Antes  da  Lei  nº  12.015/2009  a  regra  era  ação  penal  privada.  A

legitimidade  da  vítima  oportuniza  a  verificação  de  diversos  institutos,  dentre  eles,  a

possibilidade  de  renúncia,  perdão  e  a  ocorrência  de  perempção,  todos  passíveis  de

favorecimento ao acusado.

Na  mesma  senda,  antes  da  lei  em  comento,  a  legitimidade  do

Ministério  Público  era  condicionada  à  representação  se  a  vítima  ou  seus  pais  não

pudessem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à

manutenção própria ou da família e, somente era incondicionada diante do cometimento

do crime com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.

Veja que agora a   regra   é a legitimidade do Ministério Público com a

necessária representação da vítima e, no caso de ação penal pública incondicionada, não

há mais o requisito subjetivo consistente em abuso do pátrio poder, ou da qualidade de

266 Capez, Fernando. Curso de Processo Penal. Editora Saraiva. 7ª Edição. p. 48.
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padrasto, tutor ou curador, bastando que a vítima seja menor de 18 (dezoito) anos ou

pessoa vulnerável.

Mais  uma  vez,  verifica-se  um  agravamento  da  situação  para  o

acusado, já que se suprimiu uma condição de procedibilidade (representação) ampliando

o  jus puniendi  do Estado.  Logo,  a aplicação das novas regras somente será para os

crimes cometidos a partir da entrada em vigor da lei (10/08/2009).

Mutatis mutantis, embora com solução oposta em face do advento

de  lei  mais  benéfica,  esse  foi  o  raciocínio  utilizado  quando  da  publicação  da  Lei  nº

9.099/95, que passou a dispor que a lesão corporal leve e a culposa são de ação penal

pública condicionada à representação.

Naquela época, o STF decidiu que “os crimes de lesão corporal leve

e  lesão  corporal  culposa  eram de  ação  penal  pública  incondicionada.  Agora,  com o

advento do art. 88 da Lei nº 9.099/95, são de ação penal pública condicionada. A lei nova

é mais benéfica, uma vez que subordina o exercício da pretensão punitiva do Estado à

representação  do  ofendido.  Deve,  pois,  retroagir,  pouco  importando  esteja  ou  não  o

processo com a instrução criminal iniciada.” (RT 735/539).

Sobre o tema, a doutrina é pacífica no mesmo sentido.

“Entretanto, existem normas processuais penais que possuem íntima relação com
o direito  penal,  refletindo  diretamente  na  punição  ao réu.  Em virtude  disso,  a
doutrina busca classificar as normas processuais em normas processuais penais
materiais e normas processuais penais propriamente ditas. As primeiras, tratando
de tema ligado ao ‘status libertatis’ do acusado (queixa, perempção, decadência,
prisão cautelar, prisão em flagrante etc.), devem estar submetidas ao princípio da
retroatividade benéfica.”  (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.
Editora Revista dos Tribunais. 2005. 5ª edição. p. 64.)

“A norma terá caráter penal material quando versar sobre o direito de punir do
Estado (tanto em sua forma abstrata quanto em seu aspecto concreto,  isto é,
como  pretensão  punitiva),  criando-o,  extinguindo-o  ou  modificando-o.  Assim,
normas  relativas  ao  direito  de  representação,  à  prescrição,  à  decadência  e  à
perempção serão, concomitantemente, penais e processuais penais (CP, art. 107,
IV).” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal; Editora Saraiva; 7ª Edição; p.
49).

“Em qualquer caso em que uma lei dita processual, posterior à prática do crime,
determine  a  diminuição  de  garantias  ou  de  direitos  fundamentais  ou  implique
qualquer forma de restrição da liberdade, não terá vigência o princípio ‘tempus
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regit  actum’,  aplicando-se,  nessas hipóteses,  a legislação vigente na época do
crime.”  (Bitencourt,  Cezar  Roberto.  Código  Penal  Comentado.  5ª  Edição.  São
Paulo. Editora Saraiva. 2009. p. 9).

“Suponha-se que o sujeito  tenha praticado um crime de ameaça,  a  cuja  ação
penal somente se procede mediante representação (CP, art. 147, parágrafo único).
Sem que o ofendido,  ou seu representante legal  tenha exercido o seu direito,
surge  a  lei  ‘X’ tornando  incondicionada  a  ação  penal  através  de  exclusão  do
parágrafo citado. A pretensão punitiva pode ser deduzida em juízo pelo órgão do
Ministério Público? O Promotor Público pode oferecer denúncia contra o autor da
ameaça sem que o ofendido (ou seu representante legal) tenha exercido o direito
de representação?

Não. A lei posterior, excluindo a condição de procedibilidade (qual seja, o direito de
representação),  tornou-se  para o  criminoso mais  severa que  a anterior,  que a
exigia. Em face de lei nova, o Órgão do Ministério Público pode oferecer denúncia
contra o autor da ameaça sem a ‘manifestação de vontade’ da vítima, o que antes
dela  não  ocorria.  Sendo  mais  severa,  não  pode  retroagir.  Logo,  no  caso,  o
Promotor Público não pode oferecer denúncia sem a representação.

Outro exemplo:

‘A’ comete um crime de ‘fraude à execução’ (CP,  art.  179),  a cuja  ação penal
‘somente  se  procede  mediante  queixa’  (parágrafo  único).  Após,  sem  que  o
ofendido tenha exercido seu direito, mas excluindo o parágrafo citado, de modo
que torna pública e incondicionada a ação penal. Esta não pode ser iniciada pelo
Promotor Público mediante denúncia, permanecendo sob a eficácia da lei antiga,
que, mais benigna, possui ultra-atividade. A ‘novatio legis’ mais severa, uma vez
que torna incondicionada a ação penal, não retroage: não tem extra-atividade.

Mas  as  disposições  que  regem  o  exercício  do  direito  de  queixa  e  de
representação não estão mais pormenorizadamente determinadas no CPP (arts.
24 e s.)? A queixa e a representação não são condições de procedibilidade da
ação  penal?  E,  sendo  assim,  não  estaríamos  diante  de  normas  processuais
penais, que têm aplicação imediata?

Não. O direito de queixa ou de representação não oferecido pelo ofendido, ou seu
representante legal, dentro do prazo estabelecido pela lei, extingue a punibilidade:
extingue-se o direito de punir do Estado pelo decurso do prazo prefixado, sem o
exercício do ‘jus persequendi’ (o mesmo acontecendo com a renúncia e o perdão,
conforme preceitua o art. 107, V, do CP). Assim, a não-decadência do direito de
queixa ou de representação e a ausência da renúncia do direito de queixa ou de
perdão aceito constituem condições de punibilidade. Então, as normas que regem
o direito de queixa ou de representação, estando vinculadas ao ‘jus puniendi’, não
se  subordinam à  regra  intertemporal  contida  no  CPP,  pois  a  decadência  está
incluída nas normas penais.  Sedo mais severa a lei  nova,  não pode retroagir,
permanecendo o caso sob a regência da antiga, mais benigna.” (Jesus, Damásio
E. de. Direito Penal.  1º Volume – Parte Geral.  Editora Saraiva. São Paulo. 23ª
Edição. pp. 86 a 88).

Por derradeiro, no Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania sobre o Projeto de Lei nº 253, de 2004, convertido na Lei nº 12.015/2009, ao

tratar  das  alterações  propostas  no  Capítulo  IV  –  Disposições  Gerais,  deixou  clara  a

intenção do legislador em aumentar o  jus puniendi  do Estado ao alterar a legitimidade
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para a ação penal:

“... somente pequenas alterações foram feitas, buscando atualização na redação e
maior explicitação quanto ao alcance pretendido, à exceção do art. 225, que trata
da ação penal, agora prevista como pública em qualquer circunstância. Trata-se
de reivindicação de todos que enfrentam a problemática. Sem dúvida, a eficácia
na  proteção  da  liberdade  sexual  da  pessoa  e,  em  especial,  a  proteção  ao
desenvolvimento da sexualidade da criança e do adolescente são questões de
interesse  público,  de  ordem  pública,  não  podendo  em  hipótese  alguma  ser
dependente de ação penal  privada e passível  das correlatas possibilidades de
renúncia e de perdão do ofendido ou ofendida ou ainda de quem tem qualidade
para representá-los. Na prática, as qualidades da ação penal privada, no caso de
violação  de  criança  ou  adolescente,  têm  contribuído  para  resguardar
cumplicidades, intimidar e, assim, consagrar impunidade.” (Grifamos).

2.5 Concurso Material e Continuidade Delitiva

Antes  da  entrada  em vigor  da  Lei  n  12.015/2009,  era  pacífico  o

entendimento de que diante da prática de atentado violento ao pudor, quando não fosse

ele meio natural para a realização do estupro, deveria ser observada a regra do concurso

material.

Neste  sentido,  algumas  decisões  do  STF,  dentre  outras:  HC

94504/RS; HC 96959/SP; HC 95629/SP.

Com  o  advento  da  lei  em  questão,  os  crimes  consistentes  em

conjunção carnal e outros atos libidinosos, desde que contra a mesma vítima, a depender

do  contexto  fático  probatório,  possibilitam  a  aplicação  da  continuidade  delitiva  ou

conduta única, eis que tais condutas foram incluídas em um único tipo penal.

No caso de estupros  (conjunção carnal  e  outros atos  libidinosos)

praticados contra vítimas diversas, também a depender do contexto fático probatório

para reconhecimento da continuidade delitiva, poderá ser aplicada a regra contida no art.

71, § 1º, do Código Penal, que, diante de certas considerações, autoriza o aumento da

pena até o triplo, observadas as regras do parágrafo único dos artigos 70 e 75 do Código

Penal (a pena não pode exceder a regra do concurso material e o cumprimento não pode

ultrapassar 30 anos).

Por fim, não perca de vista que, a aplicação da continuidade delitiva
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não é regra absoluta. Como salientamos, a solução jurídica depende do caso concreto.

Nesse passo, mesmo  a aplicação do concurso material não está descartada  pelos

aplicadores do direito,  v.  g.  num caso em que,  diante de vítimas diversas (ou até da

mesma vítima), mais de um ato for praticado sem as condições de tempo, lugar, maneira

de execução e outras semelhantes.

2.6 Mensagem de Veto

MENSAGEM Nº 640, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1° do art. 66 da

Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto

de Lei n° 253, de 2004 (n° 4.850/05 na Câmara dos Deputados), que “Altera o Título VI da

Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e o

art. 1° da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos,

nos termos do inciso XLIII do art. 5° da Constituição Federal e revoga a Lei n° 2.252, de

1° de julho de 1954, que trata de corrupção de menores”.

Ouvido,  o  Ministério  da  Justiça,  manifestou-se  pelo  veto  aos

seguintes dispositivos:

Parágrafo  único  do  art.  218  do  Decreto-Lei  nº  2.848,  de  7  de

dezembro de 1940, alterado pelo art. 2º do projeto de lei

“Parágrafo  único.  Se  o  crime  é  cometido  com  o  fim  de  obter

vantagem econômica, aplica-se também multa.”

Razão do veto (i)

“A conduta de induzir menor de catorze anos a satisfazer a lascívia

de outrem, com o fim de obter vantagem econômica já está abrangida pelo tipo penal

previsto no art. 218-B, § 1º, acrescido ao Código Penal pelo projeto de lei em comento.”
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§ 2º
 
do art.  217-A e incisos I e II  do art. 234-A do Decreto-Lei nº

2.848, de 7 de dezembro de 1940, acrescidos pelo art. 3º do projeto de lei

“§ 2
o 

A pena é aumentada da metade se há concurso de quem tenha

o dever de cuidado, proteção ou vigilância.”

“I  – da quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2

(duas) ou mais pessoas;”

“II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio,

irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador da vítima ou se assumiu, por lei

ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;”

Razões do veto (ii)

“As hipóteses de aumento de pena previstas nos dispositivos que se

busca acrescer ao diploma penal já figuram nas disposições gerais do Título VI. Dessa

forma, o acréscimo dos novos dispositivos pouco contribuirá para a regulamentação da

matéria e dará ensejo ao surgimento de controvérsias em torno da aplicabilidade do texto

atualmente em vigor.”267

Art.  234-C do Decreto-Lei  nº  2.848,  de  7  de dezembro de 1940,

acrescido pelo art. 3º do projeto de lei

“Art.  234-C.  Para  os  fins  deste  Título,  ocorre  exploração  sexual

sempre que alguém é vítima dos crimes nele tipificados.”

Razões do veto (iii)

“Ao prever que ocorrerá exploração sexual sempre que alguém for

vítima dos crimes contra os costumes, o dispositivo confunde os conceitos de ‘violência

267 As presentes razões de veto, ao dispor sobre as disposições gerais do Título VI, se referem à norma
contida no art. 226, do Código Penal:
Art. 226. A pena é aumentada:
1. - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;
2. - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor,
curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela;
3. - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005).
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sexual’ e de ‘exploração sexual’, uma vez que pode haver violência sem a exploração.

Diante  disso,  o  dispositivo  estabelece  modalidade  de  punição  que  se  aplica

independentemente de verificada a efetiva prática de atos de exploração sexual.”

Essas,  Senhor  Presidente,  as razões que me levaram a vetar  os

dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada

apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
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Estatuto do Desarmamento

ESTUDO 15

Posse e porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito:
crime único ou concurso

Ano de publicação, 2017268

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente trabalho sustenta a tese de que a utilização do critério da

consunção não pode ser aplicado indistintamente para a solução do conflito aparente de

normas entre os delitos de posse/porte de arma de fogo de uso permitido e/ou de uso

restrito.

Assim,  de  maneira  ampla,  tem  como  objetivo  analisar  o

enquadramento  jurídico-penal  da  conduta  daquele  que,  a  um só  tempo,  possui/porta

armas de fogo de uso permitido e/ou de uso restrito.

Quanto  a  metodologia,  será  realizada  uma  análise  dos  critérios

empregados pela jurisprudência para solucionar o conflito aparente de normas e definir se

a hipótese é de crime único ou de concurso de crimes.

Em  seguida,  serão  apresentadas  algumas  reflexões  doutrinárias,

com o propósito de dar a melhor resposta para o problema apresentado, do ponto de vista

jurídico-penal.

2 TIPOS PENAIS SOB ANÁLISE

De início, conveniente que se apresente uma breve exposição sobre

as  principais  características  dos  delitos  em  comento.  Os  tipos  ora  analisados  estão

descritos nos artigos 12, 14 e 16, todos da Lei nº 10.826/2003. 

268 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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De acordo com a sistemática legal, enquanto em relação às armas

de fogo de uso permitido, a conduta de “possuir” (art. 12) é tipificada em separado da

conduta de portar (art. 14, que também prevê outros núcleos), o mesmo não se dá no que

diz respeito às  armas de fogo de uso restrito, já que, neste caso, todas as condutas

proibidas (dentre elas as de possuir e portar) estão previstas no art. 16.

No que aqui interessa, importante destacar que a doutrina costuma

classificar  as  figuras  dos  três  artigos  citados  como  sendo  delitos  “doloso,  comum,

unissubjetivo, de perigo abstrato, de mera conduta e vago (em que o sujeito passivo é a

coletividade).”269 Constituem,  ainda,  norma  penal  em  branco,  reclamando

complementação de regulamentações infralegais.

Ao que aqui se faz mais relevante, as condutas de  possuir, deter,

portar, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar  constituem modalidade

de crime permanente270.  Por  fim, quanto ao objeto jurídico da tutela  penal,  a doutrina

majoritária define-o como sendo a incolumidade pública271.

3 SITUAÇÕES FÁTICAS QUE ENSEJAM A DISCUSSÃO SOBRE A CONCUSSÃO

Rememorados  os  principais  aspectos  dos  tipos  penais  em

discussão, passemos a apresentar um caso concreto que bem retrata o problema a ser

discutido.  Determinadas  situações  fáticas  em  que  o  agente  porta/possui,  ao  mesmo

tempo, armas de fogo de uso permitido e de uso restrito.

No Rio de Janeiro, pessoas foram flagradas, por agentes da Polícia

Militar, na posse de diversas armas de fogo, tanto de uso permitido como de uso restrito.

Em primeiro  grau de jurisdição,  os  réus foram condenados como

incursos tanto no art. 14, como no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, decisão que foi mantida

269 MARCÃO, Renato. Estatuto do Desarmamento. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 124.
270 MARCÃO,  Renato  Op.  cit.  p.  124,  oportunidade  em  que  acrescenta  tratarem-se  de  tipos  mistos
alternativos, pelo que “A prática de dois ou mais verbos descritos, em um só contexto, tipifica crime único ”.
p. 65. 
271 Assim para Renato MARCÃO (Op. cit.), que ainda aponta as opiniões concordantes de Damásio de
Jesus, César Dario Mariano da Silva. p. 124-125. Refere ainda a pequenas variantes como, por exemplo,
Roberto  Delmanto  que indica “a segurança  e a  incolumidade públicas”,  e  Guilherme Souza Nucci  que
aponta somente a “segurança pública”.
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em sede de apelação pelo E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.272

No entanto, conforme se verá adiante, o acórdão foi substituído por

decisão do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de  habeas corpus,  que entendeu

haver um único crime no caso, conforme se verá adiante.

Casos  assim  têm  sido  frequentemente  analisados  pelo  Poder

Judiciário  brasileiro,  que os  tem decidido  de maneira  bastante  diversa,  não havendo,

portanto, uniformidade no enfrentamento da questão até o momento.

Sem embargo,  interessa  a  análise  de  grupos  de casos a  fim de

posterior  confrontação  dos  critérios  identificados  nas  decisões  com  os  ensinamentos

doutrinários sobre o tema. 

4 A JURISPRUDÊNCIA E SUA DIVERSIDADE DE CRITÉRIOS

Apesar de haver uma notável falta de homogeneidade nas decisões,

convém verificar  os diferentes  critérios que têm sido considerados pela jurisprudência

para decidir os casos de aparente conflito de normas entre os artigos 12, 14 e 16, da Lei

nº 10.826/2003. Tal análise tomará por base, sobretudo, julgados do E. Tribunal de Justiça

do Paraná, bem como do Superior Tribunal de Justiça, sem descuidar, no entanto, de

arestos de outros tribunais, sempre que pertinente.

4.1 Aplicação do princípio da consunção. Reconhecimento de crime único

O  primeiro  grupo  de  casos  analisados  é  aquele  em  que  se

reconhece, em razão da aplicação do princípio da consunção, a existência de crime único

na hipótese em que se possui/porta armas de uso permitido e/ou de uso restrito em um

mesmo contexto fático. Nesse sentido o seguinte recente julgado do E. Tribunal de Justiça

272 PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. CRIMES AUTÔNOMOS. ROBUSTEZ DA PROVA ORAL E
PERICIAL  A  EMBASAR  O  DECRETO  CONDENATÓRIO.  RECURSO  DESPROVIDO.  (TJ-RJ  –  APL:
00441140720098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA CRIMINAL, Relator: GUARACI DE CAMPOS
VIANNA, Data de Julgamento: 01/12/2009, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2010)
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do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CRIME. DELITOS CONTRA A FAUNA, PORTE DE DROGAS PARA
USO  PRÓPRIO,  POSSE  DE  ARMA  DE  FOGO  E  MUNIÇÕES  DE  USO
PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTS. 29, § 1º, e 32, CAPUT, DA LEI N.
9.605/98,  ART.  28  DA LEI  11.343/06,  E  ARTS.  12  E  16,  DA LEI  10.826/03.
CONDENAÇÃO.  […].  APLICAÇÃO,  EX  OFFICIO,  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE POSSE DE ARMAMENTOS.
MESMO  CONTEXTO  FÁTICO. REGIME  ABERTO.  CABIMENTO.  RECURSO
DESPROVIDO, COM A REDUÇÃO EX OFFICIO DA PENA IMPOSTA. I - […] - A
apreensão de arma de fogo de uso restrito e uso permitido, no mesmo contexto
fático e  sem quaisquer peculiaridades fáticas ou temporais que indiciem a
prática de condutas  distintas com desígnios  autônomos,  mas ao  contrário
sendo  certa  a  ocorrência  de  uma  única  conduta,  torna-se  imperativa  a
compreensão de que no caso há efetivamente crime único, de modo que deve ser
afastado o concurso material, adequando-se a classificação do tipo ao do artigo
16, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (delito mais grave).
[…]  Em  análise  das  provas  constantes  nos  autos,  tem-se  a  necessidade,  de
ofício, de se aplicar o princípio da consunção em relação aos fatos narrados na
exordial  acusatória,  relativos  aos  crimes  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso
restrito  absorver  a  pena  relativa  ao  crime  de  posse  de  armamento  de  uso
permitido, haja vista que narram práticas que ocorreram exatamente no mesmo
contexto fático. 
Ora,  perceba-se que se trata  de crime único  aqueles narrados que violam no
mesmo momento o mesmo bem jurídico, acontecidos no mesmo contexto fático,
porquanto tendo o réu sido preso em flagrante delito portando uma arma de fogo
de uso permitido e um armamento de uso restrito, ocorridos no mesmo contexto,
aplicando-se pois ao caso o princípio da consunção. 
Assim, como se está a tratar de uma única conduta, dentro do mesmo contexto
fático,  figurando exatamente o  mesmo dolo  de portar  a  arma de fogo de uso
permitido e uso restrito,  e denotando o atingimento do mesmo bem jurídico no
mesmo  momento,  não  há  pois  como  se  afastar  a  aplicação  do  princípio  da
consunção entre  os  fatos  capitulados  que  violam  o  mesmo  bem  jurídico  e
acontecidos exatamente no mesmo contexto fático. 
Portanto, conforme forte corrente jurisprudencial, o porte e a posse ocorridos  no
mesmo contexto fático,  na medida em que se lesiona apenas um único bem
tutelado,  não  caracteriza  concurso  material  de  crimes,  mas  crime  único,
consoante precedentes do STJ: […] (TJPR - 2ª C.Criminal - AC – 1436326-1 –
Jacarezinho  –  Rel.:  Laertes  Ferreira  Gomes  –  Unânime  –  J.  14.04.2016  –
destaque nosso)273

273 Ainda na mesma esteira as seguintes manifestações do TJPR: (a) 2ª CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO
CRIME Nº 1.368.523-5 - […] CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 12 E 16, AMBOS DA LEI 10826/2003. CONDENAÇÃO. […]
CARACTERIZAÇÃO  DO  TIPO  PENAL EM RAZÃO  DE  SE  TRATAR DE  ARMA DE  USO  RESTRITO.
TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.  CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO (MAIS GRAVE). DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO,
APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. […] Analisando os fatos, deve ser reconhecida a ocorrência de
crime único, tendo em vista que as condutas ocorreram no mesmo contexto fático, devendo ser excluída a
condenação imposta ao delito previsto no artigo 12 da Lei  10826/2003, mantida apenas a condenação
quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei 10826/2003. E não cabe a aplicação de concurso material, pois
em  que  pese  os  calibres  de  natureza  diversa,  o  bem  jurídico  tutelado  é  o  mesmo,  qual  seja,  a
incolumidade pública. […] (TJPR – 2ª C.Criminal – AC – 1368523-5 – Guaratuba – Rel.: Marcel Guimarães
Rotoli de Macedo – Unânime -  - J. 05.11.2015 – destaque nosso); e (b) APELAÇÃO CRIME Nº 1.463.281-4,
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 Além deste precedente, remetemos ainda ao já citado julgamento do

HC 163.783/RJ, no qual o STJ também decidiu pela ocorrência de crime único em razão

da apreensão dos armamentos terem ocorrido nas mesmas circunstâncias fáticas e de

localidade, com afetação única ao bem jurídico protegido274: 

No caso dos autos, pela leitura da inicial acusatória, as armas e munições foram
apreendidas  em  poder  dos  pacientes  nas  mesmas  circunstâncias  fáticas  e
localidade,  isto  é,  só  houve uma conduta,  produzindo,  portanto,  apenas um
resultado jurídico, ou seja, uma única ofensa ao bem protegido. 

À  semelhança  da  hipótese  em  que  o  agente  que  transporta  dois  tipos  de
substâncias  entorpecentes  ilegais,  na  qual  somente  um  crime  de  tráfico  é
caracterizado, o porte de duas armas de fogo não enseja o reconhecimento do
cúmulo material. 

Para  que  houvesse  o  concurso  de  tipos  penais  da  Lei  de  Armas  seria

DE  TEIXEIRA SOARES  -  […].  APELAÇÃO  POSSE  DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO  E
RESTRITO (ARTIGOS 12 E 16 DA LEI  10.826/2003) SENTENÇA QUE APLICOU O CONCURSO DE
CRIMES  –  PLEITO  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA CONSUNÇÃO  AOS  DELITOS  DE  POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003) E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003) - ALEGAÇÃO DE
QUE  AS  CONDUTAS  OCORRERAM  NO  MESMO  CONTEXTO  FÁTICO  –  ACOLHIMENTO  –
CONFIGURAÇÃO  DE  CRIME  ÚNICO  -  NECESSÁRIA  EXCLUSÃO  DO  CONCURSO  MATERIAL.  -
SENTENÇA REFORMADA  -  ALEGAÇÃO  DE  ERRO  DE  PROIBIÇÃO  -  AGENTE  COM  POTENCIAL
CONHECIMENTO DA ILICITUDE - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.  […]  Contudo,  a  posse  ilegal  de várias  armas,  de  uso  permitido  e  restrito,  em um  mesmo
contexto fático, como ocorreu, não assinala a incidência de dois crimes distintos ou autônomos, caracteriza
sim uma única transgressão. Com efeito, observa-se a ocorrência de uma só ação, que infringe de uma
só vez o objeto jurídico resguardado pela normativa, neste caso a incolumidade pública. E, no caso em
tela, o apelante possuía, em um mesmo contexto fático, armas de uso permitido (espingarda) e restrito,
caracterizando crime único, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência do concurso material. [...](TJPR
- 2ª C.Criminal - AC - 1463281-4 - Teixeira Soares -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime -  - J. 10.03.2016
– destaque nosso)
274 HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO
RESTRITO. 1. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA
PENA DO  DELITO  MAIS  GRAVE.  DELITO  MENOS  GRAVE  ABSORVIDO  PELO  MAIS  AUSTERO.  2.
REGIME  PRISIONAL.  SUBSTITUIÇÃO  DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DOS  REQUISITOS
LEGAIS.  CIRCUNSTÂNCIA  EM  QUE  O  CRIME  FOI  PRATICADO.  GRANDE  QUANTIDADE  E
DIVERSIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É
de se reconhecer a incidência de crime único no caso de apreensão de armas e munições apreendidas nas
mesmas circunstâncias fáticas, em razão de única ofensa ao bem jurídico protegido, aplicando-se somente
a reprimenda do delito mais grave, sob pena de bis in idem. 2. No caso, o regime mais gravoso se mostra
adequado, de acordo com o que preceitua o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, mesmo se tratando de
pena inferior a 4 anos, levando em conta as circunstâncias do crime – pacientes presos em flagrante, em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas, após perseguição policial, bem como a grande quantidade
e diversidade de armas e munições apreendidas, tanto de uso restrito quanto de uso permitido. 3. Pelos
mesmos  motivos  ora  expostos,  não  me  parece  viável  a  substituição  da  pena  reclusiva  por  medidas
restritivas de direitos. 4. Habeas corpus parcialmente concedido para, afastada a condenação no tocante ao
delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pela incidência de crime único, fixar as reprimendas dos
pacientes em 3 anos e 6  meses de reclusão e 42 dias-multa,  mantidos os demais termos do decreto
condenatório. (HC 163.783/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
14/02/2012, DJe 12/03/2012)
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necessária  a  existência  de  diversos  contextos  fáticos,  isto  é,  as  condutas
deveriam  destacar-se no tempo com relativa autonomia, o que não ocorreu no
caso dos autos. 

Assim, deverá o acusado ser punido somente pelo crime mais grave, in casu, o do
artigo 16, sob pena de bis in idem (destaque nosso).

Como se pode notar, os critérios adotados para o reconhecimento de

crime único em razão do princípio da consunção são (a) os armamentos de uso proibido e

restrito terem sido apreendidos em idênticas circunstâncias fáticas, o que envolve uma

dimensão espacial  e uma temporal;  (b) que a afetação do bem jurídico, incolumidade

pública, tenha sido única.

Nota-se que tais julgados dependem da validade do pressuposto de

que os tipos penais analisados afligem o mesmo bem jurídico.

Ademais, entende-se que a similaridade de circunstâncias fáticas em

que  se  deu  a  apreensão,  aí  destacada  a  localidade  em  que  se  encontravam  os

armamentos, consistiria numa unidade de ação.

Somados estes dois fatores, haveria, portanto, a consunção do crime

mais grave pelo menos grave, restando o crime único do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

4.2 INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO DE

CONCURSO DE CRIMES

Por outro lado, entre os julgados que consagraram o entendimento

de inaplicabilidade do princípio da consunção, foram identificados três grupos de casos.

O primeiro mantém a validade das premissas de que a unidade de

contexto fático somada a unidade de afetação ao bem jurídico geraria a ocorrência de um

crime  único.  Contudo,  ao  se  debruçar  sobre  caso  concreto  os  julgados  reconhecem

algumas nuances que afastam a existência de um único “contexto fático”.

Assim, por exemplo, o E. Tribunal de Justiça do Paraná, já decidiu

que:
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[…]  o  apelante  foi  abordado  na  BR 116,  em frente  a  empresa  Portal  Pneus,
ocasião em que os policiais encontraram no console do veículo Parati, uma pistola
calibre 22. Após esta abordagem, foi dada voz de prisão ao réu, ocasião em que
este comunicou aos policiais a posse de mais duas armas: uma pistola calibre 45
localizada  dentro  de  outro  veículo  de  sua  propriedade,  uma  Saveiro,  e  uma
espingarda calibre 22 encontrada na sua residência.
Portanto,  evidente  que o  porte  da  arma primeiramente  apreendida  não se
mostra como crime-meio da posse das demais armas, eis que encontradas em
local diverso da abordagem policial, em momento posterior, resultando em nova
ameaça de lesão ao bem jurídico.
Com isso, tenho que impossível a aplicação do princípio da consunção, como bem
fez a r. sentença275. (destaque nosso)

Em  outra  oportunidade276,  também  levando  em  consideração  a

inexistência de unidade de contexto fático,  a mesma corte se manifestou no seguinte

sentido:

Destaca-se que, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte
de arma de fogo e posse de munições, no caso em tela não é possível, eis que tal
princípio pressupõe um nexo de dependência entre as condutas, que devem
ser praticadas no mesmo contexto fático, sendo que um crime é praticado para
o cometimento ou em decorrência de outro crime, de natureza mais grave, o
que efetivamente não ocorreu no caso em tela. 

Verifica-se que na data dos fatos o apelante foi abordado na Rua Casemiro de
Abreu, frente ao nº 600, Bairro Uvaranas, comarca de Ponta Grossa/PR, ocasião
em que os policiais encontraram no interior do veículo 01 (um) revólver, calibre 38,
com marca e numeração prejudicada. Em ato contínuo, o apelante possuía no
interior de sua residência 05 (cinco) munições de calibre 38, sendo 04 (quatro)
aparentemente picotadas e 01 (uma) intacta. Ainda, possuía no interior de seu
local de trabalho “Lanchonete Cantinho da Gerelis”, 01 (um) cartucho de calibre 32
intacto e 02 (dois) cartuchos de calibre 38 deflagrados.

Valem  aqui  algumas  considerações  sobre  o  posicionamento

identificado nestes julgados.

275 APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.  [...]  PLEITO DE
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CRIMES  PRATICADOS  EM
CONTEXTOS  FÁTICOS  DISTINTOS.  [...]  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  (TJPR  -  2ª
C.Criminal - AC - 1225071-0 - Curitiba -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime -  - J. 10.12.2015)
276 APELAÇÃO  CRIMINAL.  ARTIGOS  12  E  14,  DA  LEI  Nº  10.826/2003.  SENTENÇA  JULGADA
PROCEDENTE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE  DEMONSTRADA.  PALAVRA  DOS
POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. 1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA
NO ARTIGO 14, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE.
ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU, O QUE EVIDENCIA UMA DAS CONDUTAS
DESCRITAS NO TIPO PENAL, QUAL SEJA "PORTE". 2) PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÕES EM CONTEXTO FÁTICO
DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1593785-8 - Ponta
Grossa -  Rel.: Mauro Bley Pereira Junior - Unânime -  - J. 08.12.2016)
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Primeiramente, o critério de “unidade de contexto fático”, desde um

ponto de vista espacial, não deixa de comportar alguma margem de indefinição. No último

caso, por exemplo, tendo por base somente os termos em que foi redigida a denúncia, é

possível  se  depreender  que  o  veículo  no  qual  foram  apreendidos  os  primeiros

armamentos estava  posicionado junto  à  residência  na  qual  foram apreendidos outros

armamentos.  Ainda  assim,  entendeu-se  que  as  condutas  não  ocorreram  no  mesmo

“contexto fático”, impossibilitando o reconhecimento de crime único277. 

Já  de  um  ponto  de  vista  temporal,  é  preciso  relembrar  que  as

modalidades possuir e portar tratam de espécies de crimes permanentes, cujo momento

de consumação se  protrai  no  tempo enquanto  perdurar  a  permanência.  Deste  modo,

pode-se dizer que a única discrepância temporal que há, de fato, é aquela que se dá em

relação ao tempo de apreensão dos armamentos, os quais já eram portados/possuídos de

maneira permanente/contínua. É dizer, há  simultaneidade  entre as condutas de possuir

armas de fogo de uso restrito e permitido. Ou seja, o que não é simultâneo é o momento

de apreensão destes armamentos.

Note-se,  ainda,  que  em  ambos  os  casos  foi  utilizado  como

argumento o fato de que, inexistente a similaridade de contexto fático, a posse/porte de

uma das armas não seria um crime-meio para a posse/porte das demais, não havendo

nexo de dependência entre as condutas, de modo a obstar o reconhecimento de crime

único em razão da consunção.

No entanto, e aqui já adentrando na apresentação de um segundo

grupo  de  casos, relembramos o  adrede  mencionado  entendimento  do  E.  Tribunal  de

Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  segundo  o  qual  não  há,  mesmo  abstratamente,  qualquer

relação entre crime-meio e crime-fim entre os delitos descritos nos arts. 14 e 16 da Lei n.

10.826/03, não havendo, portanto, que se falar em consunção: 

No caso em comento, observa-se que os Apelantes guardavam armas e munições
diversas  a  fim  de  assegurar  o  tráfico  local,  portanto  tratando-se  de  crimes
autônomos. Inclusive tipificados em momentos diversos pelo legislador. 

Cuida-se,  pois,  de  crimes  autônomos,  sem  nexo  de  dependência  entre  as
condutas ou subordinação, razão pela qual entendo não poder incidir o princípio
da consunção na espécie,  até mesmo porque,  para a consumação do crime

277 Os termos do acórdão, bem com da denúncia, não deixam claros qual era a relação de proximidade
física destes fatos com o local de trabalho do réu.
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previsto no art. 14 da Lei 10826/03, não se afigura necessário e indispensável
o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,  pelo contrário ambos são
totalmente independentes, descaracterizando-se o crime-meio e o delito fim.
(destaque nosso)

Portanto, de acordo com este entendimento, a rigor a posse/porte de

uma arma de uso permitido, em regra, não será antecedente necessário ou regular para a

posse/porte  de  arma  de  uso  restrito,  ou  vice-versa.  E  isso  independe  de  eventual

similaridade de contexto fático.

 Por fim, a terceira posição, representada por alguns julgados do E.

Superior Tribunal de Justiça, por um lado, não deixa de reconhecer que a similaridade de

contexto fático aliada à afetação de um único bem jurídico configuraria efetivamente crime

único. 

Todavia, acrescenta uma premissa neste processo silogístico, qual

seja, a definição de que o art. 16 da Lei nº 10.826/03 consagra a proteção de um bem

jurídico extraordinário em relação àquele já protegido pelos artigos 12 e 14: “a conduta

praticada pelo agravado se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do

artigo  16,  além  da  paz  e  segurança  públicas  também protege  a  seriedade  dos

cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento

de crime único e o afastamento do concurso material”.

São os termos da ementa:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.  POSSE  IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  E  POSSE  OU  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO
RESTRITO.  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  INAPLICABILIDADE.  PLEITO  DE
RECONHECIMENTO  DE  CRIME  ÚNICO.  VÁRIAS  ARMAS.  IMPUTAÇÕES
DIVERSAS: ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/1993.
IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. 
1. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de
uma  arma,  munição,  acessório  ou  explosivo  com  o  mesmo  agente  não
caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão
ao bem jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal
raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a
tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o
reconhecimento  de  crime  único  e  o  afastamento  do  concurso.  3.  Tem-se
reconhecido  a  existência  de  crime  único  quando  são  apreendidos,  no  mesmo
contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de
uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não
pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se
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amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da
paz e  segurança públicas  também protege a  seriedade dos cadastros  do
Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de
crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ firmou entendimento de que
é possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas,
equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a
pretensão não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de crime único diante
de  imputações  distintas:  arts.  14  e  16,  pár.  único,  da  Lei  10.8.26/03  (HC  n.
130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013).
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no REsp 1547489/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016 – destaque nosso)

Portanto, de acordo com esta linha jurisprudencial, a diversidade de

bens jurídicos protegidos pelos tipos  penais em análise  impede o reconhecimento  de

crime único na conduta. Note-se que tal entendimento já havia sido defendido no âmbito

só próprio STJ278.

Importante  notar,  contudo,  que  –  embora  este  argumento  jamais

tenha  sido  claramente  invocado  como critério  central  da  distinção  –  os  julgados  que

deram origem a este último entendimento tinham, diante do caso concreto, uma situação

fática de confluência entre os artigos 12/14 com o art. 16, parágrafo único, inciso IV, que

trata da posse/porte de arma de fogo “com numeração, marca ou qualquer outro sinal de

identificação raspado, suprimido ou adulterado”.

5 CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS

Em  suma,  pode-se  afirmar  que  os  critérios  adotados  pela

jurisprudência  para  o  reconhecimento  ou  não  de  crime  único  em  casos  de  conflito

aparente de normas são os seguintes:

(a) unidade de contexto fático, temporal e espacial279;

278 Neste mesmo sentido confira-se ainda (a) HC 130.797/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em 18/12/2012,  DJe  01/02/2013;  (b) AgRg no  HC 288.476/SP,  Rel.
Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,  julgado  em 18/06/2015,  DJe  03/08/2015;  (c) HC
211.834/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; e (d)
AgRg no REsp 1588298/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 03/05/2016, DJe 12/05/2016.
279 Assim para César Dario Mariano da Silva, segundo o qual “ocorrendo a apreensão de armas, munições,
e acessórios de uso permitido e restrito ao mesmo tempo, o sujeito deverá responder apenas pelo crime
mais grave, haja vista que a conduta continua sendo única e a vítima é atingida apenas uma vez”. Cf. SILVA,
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(b) unidade de afetação ao mesmo bem jurídico,  o que envolve

(b.1) unidade de ação; (b.2) unidade de bem jurídico afetado;

Assim,  ausentes,  no  caso  concreto  circunstâncias  fáticas  que

indiquem esta unidade temporal e espacial, ou, considerando que um dos tipos penais

protege bem jurídico diverso, os argumentos para o reconhecimento do crime único teriam

suas premissas fragilizadas.

Feitas  tais  constatações,  convém  neste  momento  apreciar  os

argumentos doutrinários sobre o conflito aparente de normas, em especial no que toca ao

princípio  da  consunção  como  forma  de  solucioná-los,  invocado  diversas  vezes  nos

julgados analisados.

Embora a atividade legislativa deva sempre buscar os imperativos de

harmonia  e  coerência  dentro  do  ordenamento  jurídico  globalmente  considerado,  em

algumas situações pode ocorrer de um mesmo fenômeno fático estar, aparentemente, e

sob um mesmo aspecto, regulado por duas ou mais normas jurídicas.

Como já se ressaltou, tal conflito de normas será apenas aparente,

já que cabe ao intérprete, valendo-se de instrumentos hermenêuticos, buscar a definição

de qual seja a única norma aplicável ao caso.

Note-se  que,  no  âmbito  penal,  este  conflito  aparente  de  normas

pressupõe  (a) a unidade de fato delituoso – já que a pluralidade de condutas poderá

indicar  a  existência  de  concurso  de  crimes;  e  (b) a  diversidade  de  normas  que

aparentemente se podem adequar ao fato delituoso280.

Em relação ao primeiro requisito, BUSATO anota que:

A situação de conflito aparente de normas penais incriminadoras é, portanto, a
situação  que  ocorre  quando  um mesmo fato,  constitutivo  de  uma só  infração,
encontra  enquadramento  em  mais  de  uma  norma  incriminadora.  Nesse  caso,
conquanto aparentemente vários dispositivos sejam aplicáveis, apenas um deles
efetivamente o será. Evidentemente, havendo várias realizações delitivas, poderia
surgir o chamado concurso de crimes, ou seja, a realização de vários sucessivos
delitos. A hipótese de conflito aqui tratada, ao contrário, refere-se a um único fato,

César Dario Mariano da. Estatuto do Desarmamento. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009.
p. 102. No mesmo sentido Cf. FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Lei das armas de fogo. 9. ed. Curitiba: Juruá,
2015. p. 257.
280 SILVA, César Dario Mariano da. Op. cit. p. 19.
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que,  não  obstante,  encontra  correspondência  em  mais  de  uma  descrição
jurídica281.

Em seguida aponta o mesmo autor que, diante da situação concreta,

o critério distintivo da existência de ação una ou múltipla será o desvalor de ação e do

resultado abarcado no próprio tipo de ação:

É sabido que a interpretação do sentido de uma ação, porque composta de vários
atos, nem sempre torna muito claro, no acontecimento, quando se está diante de
um único crime ou de vários.
Para tal identidade, é necessário acudir como critério diferenciador ao desvalor (de
ação e resultado) contido na situação analisada. Assim, quando haja um preceito
capaz de corresponder à totalidade do desvalor do fato realizado, se está diante
de um único crime e tem lugar a necessária aplicação do processo de solução do
conflito aparente de normas. No concurso de crimes, ao contrário, o desvalor do
fato (ou fatos) não se esgota com a aplicação de um único preceito legal. [...]282

Considerando tal critério, no caso sob análise somente será possível

falar na aplicação do princípio da consunção, se o ato, visto de uma maneira holística,

puder ser considerado uma ação283 única, tendo em vista que um só dos tipos penais –

em geral se aponta o do art. 16, porque mais grave – engloba todo o desvalor de ação e

de resultado da conduta284. Conveniente ainda que esta análise de desvalor continente e

contido leve em conta o núcleo do tipo imputado para cada uma das situações. Assim, por

exemplo, se os verbos imputados em relação a arma de fogo de uso permitido e de uso

restrito são diversos, a situação concreta poderá descaracterizar a unidade fática exigida.

Valem aqui, breves apontamentos sobre o tema da unidade de ação.

De acordo com Paulo BUSATO:

No que se refere à unidade ou pluralidade de condutas, torna-se necessário definir
que critérios utilizar para definir quando um conjunto de atos pode compor uma ou

281 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013. p. 199.
282 BUSATO, Paulo César. Op. cit. p. 199.
283 Não se olvidam as dificuldades técnico-jurídicas de se vislumbrar a existência de uma ação quando o
núcleo do tipo imputado envolver um delito de posse, tal como reiteradamente ocorre nos delitos analisados,
os quais preveem as modalidades de possuir e ter em depósito, por exemplo.
284 A solução desse aparente conflito de leis é conduzida pela seguinte ideia fundamental: “o conteúdo de
injusto de um tipo legal compreende o conteúdo de injusto de outro tipo legal e, assim, o tipo legal primário
exclui o tipo legal secundário, que não contribui para o injusto típico, nem para aplicação da pena.” Cf.
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 2. ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2007. p. 419.
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mais ações. […]
Obviamente, a adoção de uma perspectiva significativa, no modelo proposto por
Vives Antón,  aqui  também cobraria  maior  eficácia.  Isso porque trata-se de um
conceito  mais  fluído  e  capaz  de  abranger  todas  as  distintas  situações,
especialmente diante do fato de que a categoria básica de onde se parte é o tipo
de ação, cuja unidade é já, por si,  indissolúvel. Ademais, a ação significativa é
considerada já, como resultado de um processo de comunicação, a expressão de
um conjunto de circunstâncias que cercam o fato.285

Portanto, em um possível viés interpretativo, no caso específico da

posse de arma de fogo de uso permitido/restrito, a ação somente será una se o sentido

por ela comunicado for único, em relação ao desvalor global de resultado, tal como tem

sido lido, aparentemente, pelo primeiro grupo de julgados analisados.

E é justamente  neste contexto  de leitura  do sentido  expresso na

ação  que  será  relevante  considerar  a  similaridade  das  circunstâncias  espaciais  e

temporais do fato.

Assim, o deslinde da análise depende da consideração da unidade

da ação. Sendo una, poderemos passar ao estágio da análise dos critérios de resolução

do conflito aparente de normas. Não sendo assim considerada, estaremos, via de regra286,

285 BUSATO, Paulo César.  Op. cit. p. 920-921. Igualmente relevantes os apontamentos de Juarez Cirino
dos SANTOS:  O comportamento humano pode ser representado como um continuum de atividades e de
passividades psicossomáticas, cuja delimitação em unidades de ações típicas pressupõe, simultaneamente,
o conceito de ação e o conceito de tipo legal. Assim, o tema da unidade e da pluralidade de ações típicas
deve  ser  estudado  a  partir  de  seus  elementos  estruturantes:  a  correlação  entre  ação  como conteúdo
determinante e tipo legal como forma determinada, na formação do conceito de ação típica. […] Assim, a
fórmula adequada estaria na fusão dos conceitos de ação e de tipo legal, integrados na unidade do conceito
de ação típica:  a divisão ou delimitação daquele  continuum  em unidades significativas de ações ou de
omissões de ação, não pode ser realizada, isoladamente, nem pelo conceito de ação, nem pelo conceito de
tipo legal, mas pelo conceito de ação típica, em que a ação aparece como portadora do e contida no tipo
legal […] Desse ponto de vista, existe unidade de ação típica (a) em tipos legais divisíveis em pluralidade de
atos, como o aborto, (b) em tipos legais que pressupõem pluralidade de atos, como o estupro (violência e
conjunção carnal) e o roubo (violência e subtração), (c) em tipos legais de duração, caracterizados pela
criação ou manutenção de situações antijurídicas, como violação de domicílio, ou dirigir veículo automotor
em via pública sem habilitação, ou em estado de embriaguez etc.; por outro lado, existe também unidade de
ação típica em sentido amplo (d) em situações de repetição da ação típica em rápida sequência temporal
prevista no tipo (moeda falsa, rixa, etc.) ou não prevista no tipo (remessa de escrito com várias injúrias, furto
mediante  pluralidade  de  ações  de  subtração  etc.),  desde  que  a  repetição  constitua  simples  aumento
quantitativo do tipo de injusto (injusto unitário), realizada em situação de motivação unitária (culpabilidade
unitária) – mas independente da natureza do bem jurídico, podendo atingir bens jurídicos personalíssimos
de diferentes portadores, assim como, finalmente, (e) em situações de contínua realização da ação típica
por atos sequenciais de aproximação progressiva do resultado, como o tráfico de drogas, por exemplo. Cf.
SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. p. 406-408.
286 Ressalvadas justamente  as  situações  em que,  por  uma ficção  jurídica,  várias  ações  são  punidas
conjuntamente, como, por exemplo, no caso da aplicação do princípio da alternatividade. De outro lado,
mesmo diante de unidade de ação, poderá ser caso de concurso formal de crimes sempre que o desvalor
de resultado estiver abarcado por mais de um tipo penal.
Sobre o princípio da alternatividade, sem embargo da classificação tripartida proposta, há ainda alguns
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diante de concurso de crimes.

Diante da situação de conflito aparente, ao menos três mecanismos

poderão ser utilizados pelo intérprete,  a saber,  (a) o princípio  da especialidade;  (b) o

princípio da subsidiariedade; e (c) o princípio da consunção.

De acordo com o critério da especialidade, há, entre o tipo especial

e o tipo geral, uma relação de continente e conteúdo: o tipo especial contém o tipo geral,

mas  o  tipo  geral  não  contém  o  tipo  especial287,  eis  que  o  enunciado  deste  último

contempla mais detalhadamente o caso, que encontra correspondência mais acabada e

específica em relação àquele enunciado mais genérico288.

No tema em análise, referido critério parece não encontrar correta

aplicação. Isto porque as normas incriminadoras dos artigos 12/14 e 16, todos da Lei

nº10.826/03,  embora façam referência a modalidades de ação idênticas, referem-se a

objetos diversos.  Assim, o âmbito  de regulação de um artigo é diverso do âmbito  de

regulação de outro artigo, de modo que não se pode falar em sobreposição de normas a

ensejar a aplicação do critério da especialidade289.

Já o critério da subsidiariedade resolve conflito aparente de normas

entre tipo subsidiário e tipo principal em favor do tipo principal. O tipo principal exclui o tipo

subsidiário por uma relação de interferência lógica ou entrecruzamento estrutural, porque

diferentes  normas  penais  protegem  iguais  bens  jurídicos  em  diferentes  estágios  de

agressão290. 

Esta regra de subsidiariedade, somente poderia encontrar aplicação

autores  que  vislumbram  a  existência  do  princípio  da  alternatividade,  aplicável  para  fazer  correta
subsunção  nos  tipos  de  ação  múltipla  ou  conteúdo  variável,  nos  quais  há  previsão  de  vários  verbos
descritivos da conduta proibida. Assim, praticados tais atos em um mesmo contexto fático, a norma aplicável
somente seria aplicada uma vez. (Cf. Fernando GALVÃO. Direito penal: parte geral. 7.ed. Belo Horizonte:
Editora D' Plácido, 2016. p. 190-191). 
Aqui, ainda que seja mais fácil de visualizar uma pluralidade de condutas, a proibição será una sempre que
as ações estejam contidas no mesmo  tipo de ação,  referente ao mesmo objeto material,  como ocorre,
dentre tantos outros exemplos, no delito de tráfico de drogas.
287 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. p. 420.
288 BUSATO, Paulo César. Op. cit. p. 200.
289 No particular, relevante transcrever o posicionamento da Coordenadoria de Recursos Criminais deste
Ministério Público, que, na peça de interposição de Recurso Especial nos autos de Apelação Criminal n.
1.476.001/01, expôs que: […] “tudo isso ocorre por uma simples razão: os dois tipos penais – artigos 12 e
16 – exigem objetos materiais distintos. Por isso, jamais guardam entre si qualquer relação de minus a plus,
demandada pelo princípio da consunção. Com efeito, a existência de objetos materiais distintos implica
em que sequer exista, entre os dois tipos penais, um conflito aparente, a ser superado mediante os
princípios de especialidade, subsidiariedade e/ou consunção.” - destaque nosso.
290 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. p. 421.
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no caso concreto caso se aceitasse que a norma do art. 16 protege de modo mais intenso

o  mesmo  bem  jurídico  tutelado  pelos  demais  dispositivos.  Como  já  dissemos,  a  tal

raciocínio pode ser objetada a circunstância de que as normas envolvidas têm âmbitos de

regulação diversos, dirigidas, portanto, a objetos distintos.

Por  fim,  o  critério  da  consunção  estabelece  que  a  norma  que

abarca  todo  o  desvalor  atribuído  pelo  ordenamento  jurídico  a  um caso  concreto  tem

precedência  sobre  outra  que  somente  abriga  parte  deste  desvalor.  Assim,  o  preceito

principal absorve os demais preceitos consumidos no processo de seu alcance. Nesse

caso, a norma que define um determinado crime resulta ser ato preparatório normal291

ou meio necessário para a realização de outro crime292.

Para Fernando GALVÃO:

O princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, pode ser
sintetizado na seguinte fórmula: a caracterização do crime-fim absorve a hipótese
do  crime-meio.  Lamentavelmente,  é  comum  observar  a  erronia  de  alguns
operadores  do  direito  em resumir  o  princípio  na  fórmula:  o  crime  mais  grave
absorve  o  crime menos grave.  Não é  essa  a essência  do princípio.  Jescheck
esclarece que ocorre consunção quando o conteúdo de injusto e culpabilidade de
uma  ação  típica  alcança,  incluindo-o,  o  de  outro  tipo  penal,  de  sorte  que  a
condenação  baseada  em  um  único  tipo,  já  expressa,  de  forma  exaustiva,  o
desvalor de todo o processo – Lex consumens derogat legi consuptae.293

Oportunamente ressaltamos que o critério da consunção tem sido

largamente utilizado em julgados que se posicionam pela existência de crime único na

hipótese analisada. Porém, para que tal ocorra, é preciso considerar que todo o desvalor

da conduta, que é única, já está abarcado pela norma do art. 16.

É  dizer,  para  considerar  a  existência  de  crime  único,  é  preciso

pressupor  que  todo  o  desvalor  que  o  ordenamento  jurídico  dirige  à  conduta  de

portar/possuir arma de uso permitido, já está contida na norma do art. 16, mesmo quando

há posse simultânea de mais de um armamento.

Além disso,  para  a  correta  incidência  do  princípio  da  consunção,

seria necessário considerar que a posse/porte de arma de fogo de uso permitido é, de

291 Juarez Cirino dos Santos faz questão de ressaltar que “o tipo consumido constitui meio regular (não,
porém, necessário) de realização do tipo consumidor.” Cf. SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. p. 422.
292 BUSATO, Paulo César. Op. Cit.. p. 201.
293 GALVÃO, Fernando. Op. cit.. p. 188. 
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alguma  forma,  meio  necessário  –  ou  regular  –  para  a  consumação  do  crime  de

posse/porte de arma de fogo de uso restrito294.

Também já tivemos a oportunidade de salientar que é justamente

pela não aceitação deste argumento que alguns julgados têm reputado como impossível,

mesmo em tese, a incidência da consunção no caso proposto295.

6 CONCLUSÃO

Ante o exposto, pode se concluir que:

(a) Há um equívoco em se reconhecer indistintamente a aplicação

do critério da consunção para solucionar o pretenso conflito aparente de normas que há

entre os delitos de posse/porte de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido;

(b) Considerando que o âmbito de regulação das normas dos artigos

12/14  e  16  da  Lei  10.826/03  é  diverso,  é  inadequada  a  utilização  dos  critérios  da

subsidiariedade e da especialidade para dirimir o pretenso conflito aparente de normas;

(c) Considerando  que  a  incidência  do  critério  da  consunção  tem

como  pressuposto  (c.1) que  todo  o  desvalor  da  conduta  esteja  abarcado  na  norma

prevalente;  (c.2) que o crime consunto seja meio regular ou necessário de execução do

crime  consuntivo,  ou  seja,  a  princípio  não  haverá  crime  único  no  caso  do  agente

portar/possuir armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, ainda que num mesmo

294 Sobre o tema, novamente remetemos ao posicionamento da Coordenadoria de Recursos Criminais do
MP/PR:  “Assim, a posse de arma de fogo de uso restrito – no caso, por equiparação, já que se trata de
arma de uso permitido com numeração suprimida – não absorve a posse de munições de uso permitido:
os tipos penais não acusam mesmo objeto material – muito ao contrário – e um não é passo necessário
para o outro. A relação entre as penas previstas nos respectivos preceitos secundários para ambos pouco
interessa – como apontado na lição de ROXIN – para a incidência do princípio da consunção. Afinal, o
trabalhado  princípio  orienta-se  à  relação  entre  os  preceitos  primários  dos  tipos  penais  envolvidos.”  -
destaque nosso.
295 Novamente,  para  a  Coordenadoria  de  Recursos  Criminais:  “Na  hipótese  de  flagrar-se  alguém
possuindo  arma  de  fogo  de  uso  restrito  e  munição  de  uso  permitido,  nenhuma  das  situações  acima
[progressão criminosa, crime progressivo e crimes complexos] se apresenta. Possuir munição para arma de
fogo de uso permitido não é crime meio para o crime fim da posse de arma de fogo de uso restrito – ainda
que por equiparação, como in casu. Também a mudança de deliberação, de manter-se uma espécie de
objeto e, depois, outra, no marco da progressão criminosa, guarda relação de redação típica que obrigue a
realizar  o  primeiro  crime  para,  depois,  chegar  ao  segundo.  Assim,  não  há  crime  progressivo,  nem
progressão criminosa viável entre os dois tipos penais previstos no Estatuto do Desarmamento (artigos 12 e
16).”
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contexto fático.
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ESTUDO 16

Armas de pressão: atipicidade ou contravenção penal?
Ano de publicação, 2009296

1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

Consoante se infere da leitura do tipo contido no art.14, do Estatuto

do Desarmamento, a elementar ali inserida alcança tão somente arma de fogo, excluindo

do  crime  de  porte  ilegal  qualquer  outra  espécie  de  instrumento,  mesmo  que  tenha

potencialidade ofensiva.

E para fins de estabelecer o conceito de arma de fogo, importante a

leitura do disposto no art. 3º, XVII do Decreto nº 3.665/2000, que a define como a “arma

que arremessa projéteis empregando a forma expansiva dos gases gerados pela

combustão de um propelente  confinado em uma câmara que normalmente,  está

solidária  a um cano que tem função de propiciar  continuidade à  combustão do

propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”.

A Portaria nº 036/99 do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro,

por seu turno, explicita no art.16 que as armas de pressão ou de ar comprimido não são

armas de fogo, pois atiram setas metálicas, ou grãos de chumbo com energia, verbis:

Art.  16. As armas de pressão, por ação de mola ou gás comprimido,  não são
armas de fogo, atiram setas metálicas, balins ou grãos-de-chumbo, com energia
muito menor do que uma arma de fogo.

Logo, não sendo arma de fogo, a arma de pressão não necessita de

registro (ex vi  art.3º,  da Lei 10.826/03) e o seu porte tampouco configura o crime do

art.14, da Lei 10.826/03. Isso é pacífico.

296 Estudo elaborado em agosto de 2009 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do
Procurador de Justiça Ernani Souza Cubas Junior e a então Promotora de Justiça Rosângela Gaspari.
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Entretanto,  o  debate  surge  diante  do art.3º,  item XV,  do  Decreto

Federal 3.665/2000 (R – 105), cujo regulamento tem por finalidade estabelecer as normas

necessárias para a fiscalização das atividades exercidas por pessoas físicas e jurídicas,

que envolvam produtos controlados pelo Exército.  E no referido dispositivo assim está

previsto:

Art.  3º.  Para  os  efeitos  deste  Regulamento  e  sua  adequada  aplicação,  são
adotadas as seguintes definições:

(…)

XV – arma de pressão: arma cujo princípio de funcionamento implica o emprego
de  gases  comprimidos  para  impulsão  do  projétil,  os  quais  podem  estar
previamente armazenados em um reservatório ou ser produzidos por ação de um
mecanismo, tal como um êmbolo solidário a uma mola, no momento do disparo.
(original sem destaque)

Pois bem. Não obstante a previsão se refira a armas de pressão

genericamente, sem definição do calibre, temos que sua interpretação deva ser feita em

consonância com o disposto no art.3º, XIII (que traz o conceito de arma de fogo como

aquela que arremessa projétil) e com o art.16, inciso VIII (que prevê como de uso restrito

a arma de pressão que dispare projéteis), todos do mesmo Decreto 3.665/2000 (R-105). E

da  leitura  conjugada  destes  dispositivos,  exsurge  a  conclusão  de  que  a  previsão  é

referente  tão  somente  para  aquelas  que  possuam  calibres  superiores  a  seis  (06)

milímetros, pois somente estas têm funcionamento mediante disparo de projéteis. Estas,

sim, são produtos controlados pelo Exército, consoante se extrai da redação do art.16,

inciso VIII do Decreto 3.665/2000, ao fazer a enumeração do rol de armas de uso restrito:

“armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com calibre

superior a seis milímetros, que disparem projéteis de qualquer natureza”.

A distinção, portanto, é clara: se não dispara projéteis e tem calibre

inferior ou igual a seis milímetros, não é arma de fogo e tampouco produto controlado pelo

Exército. Por outro lado, se efetua disparos de projéteis, é arma de fogo de uso restrito e

produto controlado.

Vale  anotar  que  as  armas  de pressão  disponíveis  no  mercado e

denominadas popularmente de “espingarda de chumbinho” são de calibre inferior a seis

milímetros. São estas hipóteses que tem gerado dúvidas quanto ao enquadramento legal
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da conduta.

Superada a interpretação da abrangência da arma de pressão como

produto controlado (conceito no art. 3º., XII, do R-105: arma controlada: arma que, pelas

suas características de efeito físico e psicológico, pode causar danos altamente nocivos

e, por esse motivo, é controlada pelo Exército, por competência outorgada pela União ) e

de uso restrito, prossegue a dúvida com a leitura dos artigos 17 e 18 da Portaria 36 do

Ministério da Defesa, exigindo que o comprador da arma de pressão por ação de mola

seja maior de 18 anos e de pressão por ação de gás comprimido seja maior de 21 anos,

consignando-se registro da respectiva venda. Vejamos o regramento citado:

2 DA VENDA DE ARMAS DE PRESSÃO

Art. 17. As armas de pressão por ação de mola, com calibre menor ou igual a 6
(seis) mm, podem ser vendidas pelo comércio não especializado, sem limites de
quantidade,  para  maiores  de  18  (dezoito)  anos,  cabendo  ao  comerciante  a
responsabilidade  de  comprovar  a  idade  do  comprador  e  manter  registro  da
venda.

Art. 18. As armas de pressão por ação de gás comprimido, com calibre menor ou
igual a 6 (seis) mm, só podem ser vendidas em lojas de armas e munições, sem
limites  de  quantidade,  para  maiores  de  21  (vinte  e  um)  anos,  cabendo  ao
comerciante a responsabilidade de comprovar a idade do comprador e manter
registro da venda.

Esse  regramento  legal  acarretaria  o  enquadramento  do  porte  da

arma de pressão na contravenção penal prevista no art.19, do Decreto-Lei n. 3688/41?

Cremos que não.

A redação  do  referido  tipo  contravencional297
 

exige,  dentre  suas

elementares, a ausência de “licença da autoridade” para a caracterização da infração.

Trata-se  de  norma  penal  em  branco,  a  exigir  complementação  no  que  se  refere  à

regulamentação  da  licença  da  autoridade  para  o  porte.  Essa  licença  não  pode  ser

compreendida como aquela exigência imposta ao comerciante quando da data da venda,

297 Art.19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade: Pena –
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, ou multa, ou ambas cumulativamente. 
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sob pena de acarretar persecução penal para uma pessoa – quem porta – conforme a

atuação (positiva ou negativa/omissiva) de outra – quem vende.

Na  verdade,  a  arma  de  pressão  está  entre  as  armas  de  uso

permitido desde que tenha calibre igual ou inferior a 6 mm (Dec. 3.666/99, art. 17, IV),

sendo  passível  de  venda  pelo  comércio  não  especializado,  cabendo  apenas  “ao

comerciante a responsabilidade de comprovar a idade do comprador e manter registro da

venda.” (ex vi art.17, IV, da Portaria 36/DMB). Constata-se que essa exigência é dirigida

ao  comerciante,  para  que  a  circulação  deste  tipo  de  arma  tenha  registro  da  venda,

permitindo  eventual  localização  de  sua  origem.  Entretanto,  não  há  previsão  de

autorização prévia da autoridade para o comprador ou para quem irá efetivamente portá-

la.

E inexistindo qualquer regulamentação relacionada ao trâmite para

obtenção da licença de porte de arma de pressão igual ou inferior a 6 mm, conclui-se que

o seu porte é permitido pois “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
 
alguma

coisa senão em virtude de lei.” (art. 5º, II da Constituição Federal). Desta regra extrai-se

que tudo que não for expressamente proibido por lei é permitido fazer ou deixar de fazer.

Especificamente  no  contexto  criminal,  não  se  pode  olvidar  do

princípio da reserva legal ou da legalidade penal, insculpido no art.5º XXXIX da Carta

Magna: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação

legal”. Inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, o princípio da legalidade penal

se apresenta como imprescindível ao Estado Democrático de Direito, pois se constitui em

legítimo limitador da intervenção do Estado na esfera da liberdade do indivíduo. O Estado

detém exclusivamente o jus puniendi, mas a legalidade surge para obstaculizar qualquer

atuação  arbitrária  deste  poder,  que  deve  agir  repressivamente  apenas  nas  hipóteses

previamente estabelecidas pelo legislador.

Nesta esteira  de raciocínio,  é  a conclusão de Francisco de Assis

Toledo ao asseverar que “O princípio da legalidade, segundo o qual nenhum fato pode ser

considerado crime e nenhuma pena criminal  pode ser aplicada sem que antes desse

mesmo fato tenham sido instituídos por lei o tipo delitivo e a pena respectiva, constitui

uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais.”298

298 TOLEDO, Francisco de Assis.  Princípios Básicos de Direito Penal. 5ª Ed. Saraiva: São Paulo. 1994.
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Valiosa  a  interpretação  deste  princípio  pelo  penalista  Damásio

Evangelista de Jesus: “O Princípio da Legalidade (ou de reserva legal) tem significado

político, no sentido de ser uma garantia constitucional dos direitos do homem. Constitui a

garantia fundamental da liberdade civil, que não consiste em fazer tudo o que se quer,

mas somente aquilo que a lei permite. À lei e somente a ela compete fixar as limitações

que  destacam  a  atividade  criminosa  da  atividade  legítima.  Esta  é  a  condição  de

segurança e liberdade individual. Não haveria, com efeito, segurança ou liberdade se a

lei atingisse, para os punir, condutas lícitas  quando  praticadas,  e  se  os  juízes

pudessem punir os fatos ainda não incriminados pelo legislador”299.

Consequentemente,  em  decorrência  do  inafastável  princípio  da

legalidade, não há como prosperar o raciocínio de tipificação contravencional, pois não há

como defender a sua caracterização sem que haja disciplina normativa prévia  a exigir a

“licença  da  autoridade  competente”  para  o  porte  da  arma  de  pressão.  E  não  se

constituindo  em  arma  de  fogo  para  fins  de  enquadramento  na  Lei  10.826/2003,  a

atipicidade se afigura presente.

Essa conclusão tem sido reiterada por nossos Tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. PORTEILEGALDE ARMA  DE  FOGO.
TRANCAMENTO DA REPRESENTAÇÃO. PORTE  DE  ESPINGARDA
DE  “CHUMBINHO”.  CONDUTA  ATÍPICA.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA
CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Portar espingarda de “chumbinho” é
atípico, já que esta não é considerada arma de fogo. 2. A falta de justa causa
está configurada, uma vez que a conduta do ora paciente está devidamente
comprovada como atípica, devendo ser trancada a representação. 4. Ordem
de habeas corpus concedida, mantendo-se a liminar a seu tempo deferida, para
que seja  determinado o trancamento da representação em trâmite  na vara da
infância  e  juventude  da  Comarca  de  Guarapari-ES,  tombada  sob  o  nº
021060089253. (TJES; HC 100070023948; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 19/03/2008; DJES 03/04/2008; Pág.
66) (Publicado no DVD Magister nº 24 - Repositório Autorizado do TST nº 31/2007)
– negritamos

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. PORTE DE ESPINGARDA
DE  “CHUMBINHO”.  CONDUTA ATÍPICA.  AMEAÇA.  CRIME  DE  AÇÃO  PENAL
CONDICIONADA À JESUS, Damásio Evangelista. Direito Penal – Parte Geral. 15
ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p.51.

p.21.
299 JESUS, Damásio Evangelista. Direito Penal – Parte Geral. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p.51. 
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REPRESENTAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA - 1.  É atípica a
conduta de portar arma de chumbinho, vez que essa não é considerada arma
de fogo. - 2. Ocorre decadência do direito de representação em face da inércia do
ofendido quando não apresentá-la no prazo previsto no art. 38 do CPP. - 3. Ordem
concedida.  (TJMG;  HC  1.0000.07.459446-6/0001;  Itabirito;  Terceira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Antônio  Armando  dos  Anjos;  Julg.  04/09/2007;  DJEMG
26/09/2007) (Publicado no DVD Magister nº 20 - Repositório Autorizado do TST nº
31/2007)

Mesmo  na  vigência  da  anterior  Lei  9.437/97,  a  jurisprudência

afastava a tipicidade da espingarda de pressão,  invocando,  para tanto,  o princípio da

legalidade:

LEI DE ARMAS. ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº 9.437/97. APREENSÃO NA CASA
DO  RÉU  DE  UMA  ESPINGARDA  DE  PRESSÃO.  CONFIGURAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. Incorre o crime do art. 10, caput, da Lei nº 9.437/97, na hipótese
em que é apreendida, na casa hipótese em que é apreendido na casa do agente,
uma espingarda de pressão, pois o referido artigo prevê várias situações fáticas
infracionais,  todas  relacionadas  com  a  arma  de  fogo,  e,  ainda  que  se  possa
reconhecer que aquela tenha potencial lesivo, não há como assim entendê-la, num
raciocínio  ampliativo,  pois  tal  entendimento  é  efetiva  e  juridicamente  inviável,
vigendo no direito penal o princípio da legalidade, ou seja, é vedado criar- se
figuras delituosas não previstas em Lei. (TACRIMSP; APL 1271703/4; Quinta
Câmara; Rel. Juiz Claudio Caldeira; Julg. 16/01/2002) (Publicado no DVD Magister
nº 17 - Repositório Autorizado do TST  nº 31/2007) (negritamos)

Diante do exposto, não sendo arma de fogo e sendo inexigível  a

autorização  do  porte,  temos  que  a  atipicidade  do  fato  –  mesmo  que  se  reconheça

eventual potencialidade ofensiva deste tipo de arma – é a única solução jurídica que se

afigura  correta,  sem  prejuízo  de  eventual  apreensão  do  objeto  se  utilizado  como

instrumento para a realização de outro crime, como, por exemplo, ambiental.

Esse  é  o  entendimento  deste  Centro  de  Apoio  sobre  o  tema,

ressalvando,  contudo,  interpretações  diversas,  pois  buscamos  respeitar,  de  forma

incondicional, a autonomia funcional de cada agente ministerial.
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Lei de Drogas

ESTUDO 17

Critério objetivo de para diferenciação de tráfico do posse
de drogas

Ano de publicação, 2015300

1 INTRODUÇÃO

Trata-se de procedimento instaurado mediante ofício remetido pela

Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná. Por meio dele,

se encaminhou estudo técnico sobre a aferição de requisitos objetivos previstos na Lei nº

11.343/2006, relativos à quantidade e natureza da droga apreendida, com o objetivo de

criar um padrão que permita estabelecer se uma conduta caracteriza o crime de tráfico de

drogas(art. 33 da Lei nº 11.343/2006301) ou o porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei

nº 11.343/2006302).

300 Estudo elaborado em julho de 2015 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do
Procurador  de  Justiça  Alfredo  Nelson  da  Silva  Baki  e  Promotoras  de  Justiça  Cristina  Corso  Ruaro  e
Fernanda da Silva Soares Laiola.
301 Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas,  ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I  – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em
depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo
com  determinação  legal  ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas;
II  –  semeia,  cultiva  ou  faz  a  colheita,  sem autorização  ou  em desacordo  com determinação  legal  ou
regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou
vigilância,  ou  consente  que  outrem  dele  se  utilize,  ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
§ 2o Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI nº 4.274) Pena – detenção, de
1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.
§ 3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a
consumirem: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (Vide Resolução
nº 5, de 2012)
302Art.  28.  Quem  adquirir,  guardar,  tiver  em  depósito,  transportar  ou  trouxer  consigo,  para  consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido
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A Lei nº 11.343/2006 atribui os mesmos verbos nucleares para os

tipos  penais  de  tráfico  de  drogas  e  porte  para  consumo  pessoal303,  de  modo  que  a

caracterização de um ou outro crime fica condicionada à aferição de critérios objetivos

(natureza e quantidade de drogas) e subjetivos (local, condições da ação, circunstâncias

sociais e pessoas, conduta e antecedentes do agente) em cada caso concreto.

Assim,  a  referida  Secretaria  de  Estado,  visando  padronizar  os

critérios objetivos para evitar tratamentos desiguais a situações similares, elaborou estudo

relativo  à  quantidade  de  drogas  vulgarmente  conhecidas  como  “maconha”,  “crack”  e

“cocaína”.  Assim,  a  depender  do  volume  encontrado,  os  atos  praticados  seriam

amoldados ao crime do art. 28 ou do art. 33, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Desta  forma,  com  base  principalmente  no  direito  comparado,  a

Secretaria  de  Estado  de  Justiça,  Cidadania  e  Direitos  Humanos  concluiu  que  seriam

considerados  como  usuários  os  indivíduos  surpreendidos  com  quantidades  iguais  ou

inferiores às seguintes:

a) 2,5 g (dois gramas e cinco decigramas) de “maconha”;

b) 3,8 g (três gramas e oito decigramas) de “cocaína”;

às seguintes penas:
I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviços à comunidade;
III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
§ 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência
física ou psíquica.
§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade
da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais
e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
§ 3o As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5
(cinco) meses.
§ 4o Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas
pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.
§  5o  A  prestação  de  serviços  à  comunidade  será  cumprida  em  programas  comunitários,  entidades
educacionais  ou  assistenciais,  hospitais,  estabelecimentos  congêneres,  públicos  ou  privados  sem  fins
lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e
dependentes de drogas.
§ 6o Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a
que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:
I – admoestação verbal; II – multa.
§ 7o O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente,
estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado
303São eles: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo.
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c) até 16 (dezesseis) pedras – ou 5,2 g (cinco gramas e dois decigramas) – de
“crack”.

Entretanto, com a devida vênia, este Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais e do Júri,  assim como o Grupo de Discussão e Trabalho –

GDT, do Projeto SEMEAR – Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas, entende ser

inviável a padronização das quantidades de drogas que levariam a amoldar a conduta

do indivíduo como tráfico de drogas ou porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Ora, eventual  padronização impossibilitaria a análise do caso concreto, criando-se um

critério  rígido  e  objetivo  que possibilitaria  ao  narcotraficante,  inclusive,  esquivar-se  da

aplicação da lei penal.

Explica-se:  ao  estabelecer  que  determinada  quantidade  de

entorpecente dar-se-ia ensejo apenas ao tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e

haveria verdadeiro estímulo por parte do Estado para que traficantes nunca excedessem

este limite quando de suas atividades, como hodiernamente já vem acontecendo. A droga

é  escondida  em  determinado  lugar  e  o  traficante  vai-se  abastecendo  de  pequenas

quantidades para  comercializar.  Em outras palavras:  os  narcotraficantes  utilizariam do

critério  objetivo  para  se  esquivar  da  imputação  do  tráfico  de  drogas,  sempre  com

quantidades inferiores à estabelecida para caracterização como usuário com o fim único

de não caracterizar o crime mais grave que está sendo praticado.

Não haveria espaço, portanto, para a análise do caso concreto. A

título  de  exemplo,  o  indivíduo  que  guardasse  em depósito  16  (dezesseis)  pedras  de

“crack”,  ainda que em situação de clara  narco  traficância  – como,  por  exemplo,  com

apreensão cumulativa de balança de precisão e embalagens diversas –, não poderia ser

responsabilizado pelo crime do art.  33 da Lei  nº  11.343/2006,  visto  que a quantidade

apreendida (cujo parâmetro foi estabelecido por critério objetivo), seria semelhante àquela

admitida para usuários.
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2 DA AFERIÇÃO  DA QUANTIDADE  DE  DROGA EQUIVALENTE  A  01  (UMA)

PORÇÃO POR PERITO CRIMINAL VINCULADO A INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

A Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

baseou-se, para a elaboração de seu estudo, dentre outros documentos, em informações

prestadas por  peritos  criminais  vinculados ao Instituto  de  Criminalística  do Estado do

Paraná (fls. 18-verso/25) e do Estado do Rio Grande do Sul (fl. 26/30).

A  informação  técnica  de  fls.  26/30,  elaborada  pelo  Instituto  de

Criminalística do Rio Grande do Sul, foi prestada em razão de questionamento elaborado

Procuradoria Regional da República da 4ª Região em 16.11.2012, respondendo-se aos

seguintes quesitos:

f) Qual a quantidade de droga necessária para compor uma dose, em média,
relativamente à maconha, cocaína, crack e haxixe?

g) Quantas vezes cada uma das drogas acima referidas pode ser diluída ou
refinada?

h) Qual o valor médio para aquisição de tais entorpecentes no exterior e qual o
valor médio de revenda no mercado interno?

i) Quais são os produtos químicos normalmente utilizados para proceder à
diluição e refino de tais drogas?

j) Quais são os países produtores das drogas referidas?

Assim,  para  fins  que  interessam  ao  presente  parecer,  conforme

informação prestada pelo Instituto de Criminalística, no tocante ao quesito ‘a’, uma dose

de maconha conteria em média 0,5 g a 1,5 g de material  vegetal de  Cannabis sativa

Lineu; uma porção de haxixe pode variar de 1 g a 2 g da droga; 01 (uma) pedra de “crack”

possui  quantidade entre 0,1 g e 1,5 g; a cocaína, finalmente, pode ser embalada em

unidades que variam de 0,3 g a 1,5 g.

Estabeleceu-se,  portanto,  por  meio  de  pesquisas  realizadas  pelo

Instituto  de  Criminalística  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  quais  quantidades  de

diferentes tipos de drogas representariam 01 (uma) dose dos entorpecentes.

253



254254

A informação acostada às fls. 18-verso/25, proveniente do Instituto

de Criminalística do Estado do Paraná, por sua vez, responde a quesitos elaborados pelo

Núcleo de Pesquisa em Criminologia e Política Penitenciária – NUPECRIM.

No  bojo  da  mencionada  informação,  a  despeito  da  tentativa  de

determinar a quantidade de drogas necessária à caracterização do tráfico de drogas ou do

porte para consumo pessoal, o próprio perito criminal destaca, às fls. 20, que o legislador

confere à autoridade judicante a responsabilidade pela determinação se o agente portava

droga para  uso pessoal  ou  traficava e  não restringe os elementos  formadores de

convicção à  mera  quantidade  de  droga  apreendida.  Isto  porque,  não  obstante  ao

grande interesse das autoridades em critérios mais objetivos que possam estar contidos

em práticas tabelas, a determinação da conduta típica e a condenação baseada somente

neste critério, não refletem, necessariamente, a aplicação da verdade como expressão de

justiça.  Não há como analisar tanto o tráfico como o mero uso de entorpecentes

deslocados dos aspectos sociais do agente (negritos nossos).

Assim,  concluiu-se,  naquele  documento,  que  a  utilização  de

critérios quantitativos para a tipificação dos delitos pode prejudicar o princípio da

isonomia. A conduta do agente deve ser analisada, na opinião do perito, de acordo com

cada caso concreto.

Ora,  verifica-se,  portanto,  que o  próprio  documento  utilizado pela

Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para embasar a padronização de

critério quantitativo mostra-se contrário a esta prática, salientando-se a necessidade de

análise das peculiaridades do caso.

Finalmente, cumpre destacar o seguinte trecho da informação  de fls.

18-verso/25:

6) É possível dizer qual a média diária de crack utilizada pelo usuário/dependente?

Resposta: Relatos presentes na mídia indicam que um usuário pode utilizar até
cerca de 15 pedras de crack em um único dia.  Mas a quantidade de “doses”
que um usuário pode consumir varia em função de seu grau de dependência,
acesso à droga, sensibilidade à cocaína, massa corporal, idade e inúmeros
outros fatores (…) (negrito nosso).
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Refuta-se aqui, o estudo técnico apresentado pelo Departamento de

Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  da  Justiça,  Cidadania  e  Direitos  Humanos,  que

inadvertidamente na fl. 09 dos autos, fez uma afirmação inverídica, no primeiro parágrafo

do item cocaína (crack), ao referir que “Segundo o IC/PR, a média de uso de cocaína, na

forma de crack, é de até 15 pedras diárias”. Ora, conforme se vê no parágrafo acima, o

perito referiu-se que  “relatos presentes na mídia”. Não foi uma afirmativa do IC-PR e,

portanto, não é um dado técnico.

Ademais,  não  se  pode  presumir  que  indivíduos  que  são

surpreendidos  com  quantia  equivalente  a  apenas  01  (uma)  porção  da  droga  são,

necessariamente, usuários. Isto porque na maioria das vezes, de acordo com a repartição

de tarefas inerente à hierarquia do narcotráfico, os sujeitos responsáveis pela distribuição

da  droga  aos  usuários  –  os  chamados “vapores” ou “aviões” – portam pequenas

quantidades do entorpecente, a fim de que, se flagrados durante a prática ilícita, não haja

grandes  perdas  para  a  organização  e,  precipuamente,  para  que  recebam tratamento

equivalente àquele dispensado aos usuários.

Esta prática, todavia, não pode isentá-los de responsabilização pelo

crime  de  tráfico  de  drogas,  já  que,  ainda  que  ocupantes  de  “funções”  de  menor

importância na organização do narcotráfico, representam papel essencial à manutenção

da rede de tráfico: a venda de entorpecentes a usuários e o consequente financiamento

de toda a estrutura criminosa.

Alia-se a este fato, ainda, o entendimento dos tribunais pátrios no

sentido  de  que  até  mesmo pequena  quantidade  de  droga,  ainda  que  equivalente  ao

necessário para 01 (uma) dose, pode ser considerada tráfico de entorpecentes. Neste

sentido:

HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva. Fumus comissi delict e periculum libertatis demonstrados.
Impossibilidade de ampla incursão na seara probatória. Necessidade da medida
para  a  garantia  da  ordem pública.  Gravidade  concreta  do  fato.  Quantidade  e
variedade do entorpecente.  Apreensão de 16 pedras de Crack, 01 Bucha de
cocaína  e  01  bucha de  maconha.  Paciente  que  possui  anterior  condenação
transitada  em julgado  pela  prática  do  crime  de  porte  ilegal  de  arma de  fogo.
Descabimento das medidas cautelares do art. 319, do código de processo penal.
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada. (TJPR; HC Crime
1290950-7;  Cascavel;  Terceira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Sonia  Regina  de
Castro; DJPR 26/11/2014;  Pág. 583) (negritos nossos);
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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL
PENAL.  ART.  33,  CAPUT,  DA LEI  N.  11.343/2006,  ARTS.  16,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  IV,  DA  LEI  N.  10.826/2003  E  29,  §  1º,  III,  DA  LEI  nº  9.605/1998.
CONVERSÃO  DO  FLAGRANTE  EM  PRISÃO  PREVENTIVA.  DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, E NA
GRAVIDADE  CONCRETA  DO  DELITO.  APREENSÃO  DE  ONZE  PEDRAS
MÉDIAS  DE  CRACK,  APROXIMADAMENTE,  10,9  G,  E  DE  REVÓLVER  DA
MARCA TAURUS, CALIBRE 38. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

5 Diz a jurisprudência que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito
em  julgado  de  sentença  penal  condenatória,  por  ser  medida  de  índole
excepcional,  deve vir  sempre baseada em fundamentação concreta,  isto é, em
elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do delito nem meras
conjecturas  servem de  motivação  em casos  que  tais.  É  esse  o  entendimento
reiterado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 122.788/SP, ministro
Nilson naves, sexta turma, dje 16/8/2010). 2.  Na espécie, a decisão do juiz a
quo,  que  decretou  a  prisão  preventiva  do  recorrente,  encontra-se
fundamentada  na  quantidade  de  droga  (onze  pedras  médias  de  crack,
aproximadamente, 10,9 g) e na apreensão de um revólver da marca taurus,
calibre 38, municiado com seis cartuchos intactos, mais quatro cartuchos
picotados  e  não  deflagrados,  circunstâncias  que  demonstram  a
potencialidade lesiva das infrações noticiadas, a justificar a não concessão
da pretendida liberdade provisória.  3. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ; RHC 45.323; Proc. 2014/0032499- 0; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior; DJE 09/05/2014) (negritos nossos).

3 DOS DADOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS

Dentre as pesquisas utilizadas pela Secretaria de Justiça, Cidadania

e Direitos Humanos para estabelecer  o  padrão quantitativo aqui  discutido,  destaca-se

aquela realizada pela Santa Casa de Misericórdia de Curitiba304.

Segundo  os  dados  apresentados  no  mencionado  estudo,  a

quantidade de “crack” consumida diariamente por  usuários seria,  em média,  de 5,2 g

(cinco gramas e dois decigramas). Todavia, da análise do trabalho em sua integralidade,

verifica-se que foram utilizados, para fins estatísticos,  apenas 18 (dezoito) pacientes

internados naquele nosocômio no mês de março do ano de 1999305.

Questiona-se, portanto, a credibilidade dos resultados da pesquisa

304 A.C.N.  Nassif  Filho,  S.G.  Bettega,  S.  Lunedo,  J.E.  Maestri,  F.  Gortz.  Repercussões
otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista Ass Med,
199.  Disponível  em  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42301999000300008>.
Acesso em 07 jan 2015.
305Idem.
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estatística para os fins a que se propõe, já que realizada em desacordo com os padrões

inerentes ao método utilizado.

Primeiramente,  cumpre  salientar  que  o  trabalho  em  questão  foi

realizado com fim diverso daquele aqui estudado, ou seja, seu objetivo não era determinar

a  quantidade  de  droga  consumida  diariamente  por  dependentes  químicos,  mas  sim

identificar sinais típicos do uso de “crack” ou “cocaína” no trato respiratório superior ou

inferior  ou na orofaringe em exame otorrinolaringológico  comum. É o que se  verifica,

inclusive, da análise do resultado obtido:  foi impossível estabelecer uma correlação

entre  o  tempo  de  uso,  quantidade  e  frequência  no  uso  de  drogas  quanto  aos

sintomas e exame otorrinolaringológico306.

Assim, ainda que obtida uma média acerca do consumo de drogas

no tocante aos 18 (dezoito) pacientes, não foi possível estabelecer correlação entre os

sintomas por eles apresentado e a quantidade de entorpecentes consumida.

Questiona-se,  ainda,  a confiabilidade das informações obtidas em

relação  à  quantidade  de  droga  consumida  diariamente.  Observa-se  que  alguns  dos

pacientes pesquisados eram viciados apenas em “cocaína” ou “crack”, enquanto outros

eram dependentes de ambas as drogas, o que afeta, sobremaneira, a quantidade de um

ou outro entorpecente por eles consumido. Isto porque não se pode realizar uma média

de consumo de “crack” se estiver sendo considerada quantidade de “cocaína” ou, ainda, o

consumo de “crack” ou “cocaína” e “crack” simultaneamente.

Seria como, em uma analogia meramente exemplificativa,  procurar

obter dados estatísticos sobre a quantidade de laranjas consumida no país considerando

informações provenientes da ingestão de mangas.

Eventual estudo sobre a quantidade de “crack” utilizada diariamente

por dependentes deveria considerar, isoladamente, consumidores deste tipo específico de

entorpecente, sob pena de criar dados não confiáveis.

Outro  ponto  bastante  questionável  da  metodologia  utilizada  é  o

número de entrevistados. Ora, uma pesquisa por amostragem realizada com apenas 18

(dezoito)  usuários  de  “crack”  e  “cocaína”  não  representa  o  universo  de  todos  os

dependentes químicos do país,  do Estado do Paraná e nem sequer  do Município  de

306 Idem.

257



258258

Curitiba. Para isso, a amostra deveria ser colhida em diferentes regiões da cidade, grupos

sociais e culturais.

Por  exemplo:  conforme  dados  divulgados  no  sítio  do  Governo

Federal,  estima-se que cerca de 370.000 (trezentos  e setenta  mil)  brasileiros  usaram

regularmente “crack” e similares nas principais capitais do país307. Assim, para obtenção

de dados realistas relativos à média de droga consumida nas capitais, considerando um

percentual de erro de 5% (cinco  por  cento),  seria  necessária  uma amostra  de,  pelo

menos, 189 (cento e oitenta e nove) indivíduos, distribuídos nas diversas cidades308.

Ora,  a  pesquisa  aqui  utilizada  considerou  somente  18  (dezoito)

usuários, em tratamento em um mesmo hospital nesta cidade de Curitiba e pelo período

de  apenas  um  mês.  Este  número  representa,  portanto,  menos  de  10%  da  amostra

necessária para a obtenção de estatísticas fidedignas.

Portanto,  equivocada a utilização na p.  10 do Estudo Técnico do

Departamento de Políticas sobre Drogas da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos

Humanos, do dado relativo à média de quantidade diária utilizada, como se fosse um

estudo conclusivo.

4 DO  ESTABELECIMENTO  DE  CRITÉRIO  OBJETIVO  RÍGIDO  E  SUAS

CONSEQUÊNCIAS

Ao  estabelecer  critério  objetivo  e  rígido  para  as  condutas

relacionadas ao tráfico de drogas e ao porte de drogas para consumo pessoal, no sentido

de que a apreensão de determinada quantidade de droga forçosamente representaria o

tipo  penal  descrito  no  art.  28  da  Lei  nº  11.343/2006,  estar-se-ia  inviabilizando  a

responsabilização de indivíduos pelo crime do art. 33 do mesmo dispositivo legal.

Ora,  o  traficante  procuraria  sempre portar  ou  guardar  quantidade

semelhante ou inferior àquela “tolerada” pelo Estado, a fim de esquivar-se de uma sanção

307 BRASIL.  Brasil  realiza  pesquisa  sobre  o  uso  do  crack.  Disponível  em
<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/09/brasil-realiza-pesquisa-sobre-o-uso-do-crack>.  Acesso
em: 07 jan 2015.
308 SANTOS,  Glauber  Eduardo  de  Oliveira.  Cálculo  amostral:  calculadora  on-line.  Disponível  em:
<http://www.calculoamostral.vai.la>. Acesso em: 07 jan 2015.
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mais grave vinculada ao narcotráfico. Isso já é uma conduta recorrente, não obstante não

existam quantidades determinadas em lei. Tal critério objetivo funcionaria, portanto, como

verdadeiro  “escudo  de  proteção”  utilizado  pelos  narcotraficantes,  que  se  valeriam da

existência  do  preestabelecimento  de  quantidade  mínima  de  drogas  para  evitar  a

responsabilização pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Tornar-se-ia, assim, praticamente impossível a prisão de indivíduos

pelo  crime  de  tráfico  de  drogas  e,  em  consequência,  dificultar-se-ia  sobremaneira  o

desmantelamento de organizações criminosas relacionadas à narcotraficância.

Por outro lado,  a  existência de critério  objetivo e rígido relativo à

quantidade de entorpecentes impossibilitaria a análise do caso concreto, fazendo com

que,  muitas  vezes,  houvesse  tratamento  de  usuários  como  traficantes.  Explica-se:  o

usuário que fosse surpreendido trazendo consigo quantidades superiores àquelas

preestabelecidas seria automaticamente taxado como traficante, impossibilitando a

relativização da conduta em decorrência das peculiaridades do caso concreto.

Em síntese:  ainda que as  circunstâncias  indicassem a prática  do

crime de porte de drogas para consumo pessoal, a imposição de critério objetivo  relativo

à quantidade de entorpecente impossibilitaria o tratamento do indivíduo como usuário. Da

mesma forma, conforme anteriormente mencionado, em relação ao traficante, a existência

de critério quantitativo funcionaria como verdadeiro empecilho à responsabilização pelo

crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sobre a questão, salienta-se o trecho da informação acostada às fls.

18-verso/25 do estudo da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos,

elaborada pelo Instituto de Criminalística do Paraná:

O critério quantitativo, paradoxalmente, é subjetivo. Um traficante poderá portar
no  decurso  de  sua  atividade  criminosa,  quantidade  ínfima  de  droga,  em
massa  e  um  usuário,  dotado  de  renda  própria  ou  patrimônio  obtido
licitamente,  poderá  adquirir  quantidade significativa  de  droga sem jamais
haver a intenção de revendê-la ou distribuí-la, mesmo que a título gratuito
(p.e.: antes de datas comemorativas, férias etc) (negrito nosso).
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5 DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 037/2013 E A ALTERAÇÃO DO ART.

28 DA LEI Nº 11.343/2006

Atualmente, tramita junto ao Congresso Nacional o Projeto de Lei

Complementar nº 037/2013, que visa alterar, além de outros dispositivos legais, a Lei nº

11.343/2006, para dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas,

as condições de atenção aos usuários ou dependentes de droga e o financiamento e

políticas sobre drogas.

Dentre as alterações sugeridas no projeto de lei, conforme parecer

elaborado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, está a

modificação do §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O referido dispositivo legal passaria a

dispor que, quando uma pessoa for flagrada com pequena quantidade de droga,  será

preciso comprovar que essa droga não se destina a seu consumo pessoal . Deste

modo,  o  agente  será  considerado  traficante  se  ficar  demonstrado,  por  exemplo,  que

aquele  entorpecente  apreendido  seria  oferecido,  vendido  ou  fornecido  a  terceiro.  A

presunção gerada pela alteração normativa, entretanto, tem natureza relativa, admitindo

prova em contrário. É neste sentido o parecer elaborado pela Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania do Senado Federal: 

É por isso que a presunção que o § 2° - A cria, de que a pequena quantidade
de droga se destina ao consumo pessoal, é relativa. Conforme expresso no
próprio  texto,  a  presunção admite  prova  em contrário.  As provas,  nesses
casos,  deverão  ser  produzidas  pela  polícia,  que  poderá  prender  o  agente  em

flagrante, se constatar tais circunstâncias309
  

(negrito nosso).

Ora, como se percebe, o referido projeto de lei promove alteração

que gera presunção relativa, que pode, por óbvio, ser refutada.

Ao  contrário  do  que  sugere  a  Secretaria  de  Estado  de  Justiça,

Cidadania e Direitos  Humanos,  a  modificação do art.  28,  §2º,  da Lei  nº  11.343/2006,

sugerida pelo Projeto de Lei Complementar nº 037/2013, não criaria uma padronização e

309 SENADO FEDERAL. Parecer nº, de 2014. Relator Senador Antonio Carlos Valadares. Disponível em
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=155678&tp=1>. Acesso em 07 jan 2015. p. 8.
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nem deixaria  o  aplicador  do  Direito  vinculado à presunção  ex lege  de que o agente,

quando  surpreendido  com  determinada  quantidade  de  droga,  deveria  ser  tratado,

forçosamente, como usuário.

O que se passa a exigir com a modificação é a prova de que aquela

pequena quantia de entorpecente flagrada com o sujeito destina-se ao narcotráfico, e não

ao seu consumo pessoal. Neste sentido:

Atualmente,  se ficar  comprovado que essa quantidade de droga destina-se ao
consumo pessoal, a pessoa flagrada em sua posse deverá responder pelo porte
ilegal  e  não  por  tráfico.  Se  ficar  comprovado  que  essa  droga  destina-se  ao
comércio, por exemplo, a pessoa flagrada em sua posse responderá por tráfico. O
substitutivo  não altera  essa  lógica.  Ele  apenas estabelece  que será  preciso
haver alguma prova de que essa droga se destinava a terceiro, para que a
pessoa seja presa e processada como traficante. Cria-se um estímulo para
que o aparato policial atue contra a rede de fornecimento do tráfico. Ingênuo

é considerar que a repressão do “varejo” do comércio de drogas coibirá o tráfico 310

(negrito nosso).

A criação de um padrão quantitativo, conforme pretende o estudo

elaborado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, por outro lado, tiraria

toda a discricionariedade do aplicador do Direito quando da análise do caso concreto.

Conforme mencionado anteriormente, ele ficaria vinculado a avaliar a conduta como porte

de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas a depender, exclusivamente, da

quantidade de drogas trazida pelo sujeito.

6 DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART.  33,  §4º,  LEI  Nº

11.343/2006 E DA PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART.

42 DA NORMA

O art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, prevê a diminuição de 1/6 (um

sexto)  a  2/3  (dois  terços)  nas  hipóteses  em  que  o  agente  for  primário,  de  bons

antecedentes,  não houver  provas de que se dedique às atividades criminosas e nem

integre organização criminosa.

310 SENADO FEDERAL, op. cit., p. 9.
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Nestes casos, há, portanto, previsão de pena significativamente mais

branda quanto a determinados sujeitos, ou seja, aqueles que não representam grande

perigo social. Neste sentido:

Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à redução da
punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele
que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo
que  não  é  reincidente,  vale  dizer,  não  cometeu  outro  delito,  após  ter  sido
definitivamente condenado anteriormente por  crime anterior,  no prazo de cinco
anos, conforme arts. 63 a 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito
que  não  ostenta  condenações  definitivas  anteriores),  não  se  dedicando  às
atividades  criminosas,  nem entrando  organização  criminosa,  pode  valer-se  de
pena mais branda311.

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior
amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar
e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas
se inicia no mundo do crime312.

Verifica-se, portanto, que o legislador, em inovação ao ordenamento

jurídico  então  existente,  cuidou  da  hipótese  de  significativo  abrandamento  da  pena

quando observar que o agente é primário, não possui antecedentes e nem ligações com

atividades ou organizações criminosas. Isto é, quando o magistrado perceber baixo grau

de culpabilidade e periculosidade na prática delitiva, poderá reduzir a pena de 1/6 (um

sexto) a 2/3 (dois terços).

Em complementação ao mencionado dispositivo legal, ao art. 42 da

Lei  nº  11.343/2006313 prevê que  o  juiz,  na  fixação  da  pena,  considerará,  com

preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da

substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Deve  o  magistrado,  na  fixação  da  pena,  analisar,  dentre  outros

aspectos, a natureza e a quantidade da droga. Assim, quando pequena a quantidade do

entorpecente, aliada à personalidade e a conduta social do agente, a pena será fixada em

patamar inferior.

311 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5ª edição. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010. p. 372.
312 MARCÃO, Renato. Tóxicos. Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Nova Lei de Drogas. 7ª edição.
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 163.
313 Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente.
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Natureza e quantidade: A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de
crimes  de  perigo  abstrato  (…),  o  que  justifica  destacar  como  elementos
preponderantes  na  individualização  da  pena,  dentre  outros,  a  natureza  e  a
quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a
quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior  será o perigo em relação à
saúde pública314.

(…)

Foram ressaltados os aspectos subjetivos do agente, tais como personalidade e
conduta social,  ao lado de um requisito objetivo,  qual  seja,  a quantidade. Tais
fatores são determinantes para que o juiz possa inferir a gravidade do delito, pois
apontam para a maior lesividade e perigo social decorrentes da conduta.  Quem
está  vendendo  pequena  quantidade  de  maconha  não  merece  o  mesmo
tratamento que aquele que oferece grandes porções de cocaína, do mesmo
modo que a personalidade e modo de vida do agente apontam para sua maior ou
menor periculosidade, estando plenamente justificada a opção do legislador por

tais critérios de aferição de pena na primeira fase da dosimetria315
 
(negrito nosso).

Assim, conforme os dois  dispositivos legais mencionados,  pode o

magistrado  reduzir  a  pena  em  patamares  significativos  em  relação  ao  “traficante  de

primeira  viagem”  e,  ainda,  quando  da  fixação  da  pena,  levar  em  consideração  a

apreensão de pequena quantidade de droga.

Ora,  o  legislador  pátrio  não  foi  omisso  aos  casos  em  que

evidenciada baixa culpabilidade ou periculosidade do sujeito.  Observa-se a criação de

figura específica para casos em que o agente ainda não está inserido em atividade ou

organização criminosa e quando for flagrado com pequena quantidade de entorpecente.

Neste diapasão, ante a existência de previsão legal de tratamento

próprio aos casos acima referidos, não se justifica, conforme pretende a Secretaria de

Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, padronizar a aplicação dos crimes de

tráfico  de  drogas  e  porte  para  consumo  pessoal  de  acordo  com  a  quantidade  de

entorpecente apreendido.

A tipificação da conduta e a consequente imputação de determinada

sanção é  tarefa  afeta  tão  somente  ao aplicador  do  Direito.  Ele  deve analisar  o  caso

concreto à luz das limitações legalmente previstas que,  conforme já  mencionado,  são

suficientes e abrangem as situações peculiares, nomeadamente aquelas nas quais há

baixa culpabilidade do sujeito ativo.

314 NUCCI, op. cit., p. 392.
315 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Legislação Penal Especial. 8ª edição. São Paulo: Saraiva,
2013. p. 750-751.
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7 DA SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA E DA APLICABILIDADE DE MEDIDAS

CAUTELARES DE NATUREZA PESSOAL DIVERSAS DA PRISÃO

A existência de uma superpopulação carcerária é questão notória,

que  representa  um  problema  de  âmbito  nacional,  seja  pela  falta  de  estrutura  dos

estabelecimentos  prisionais  existentes,  seja  pela  morosidade  de  Poder  Judiciário  em

aplicar os diversos institutos despenalizadores previstos no ordenamento jurídico – tais

como suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, substituição

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos etc.

A  questão  é,  inclusive,  matéria  do  Recurso  Extraordinário  nº

580.252-MS,  em  trâmite  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  qual  se  discute  a

responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes da macropopulação carcerária.

O recurso teve sua repercussão geral reconhecida e refletirá em aproximadamente 71

(setenta e um) casos sobrestados em tribunais de todo o país316.

Obviamente, não se pode ignorar as inúmeras violações a direitos

fundamentais  de  detentos  em  decorrência  das  más  condições  de  estabelecimentos

prisionais.  Entretanto,  a  diminuição  do  número  de  presos  por  tráfico  de  drogas  em

decorrência da padronização do critério objetivo relativo à quantidade de entorpecente

apreendido, conforme pretende a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos

Humanos não é uma solução plausível.

Ora, já são previstos diversos institutos despenalizadores aplicáveis

aos casos concretos, que tem por finalidade retirar o sujeito do sistema carcerário sempre

que  possível  e  dar  à  pena  privativa  de  liberdade  caráter  de  ultima  ratio.  Muitos  dos

detentos nos diversos presídios e cadeias públicas do país cumprem pena privativa de

liberdade em condições não só  juridicamente  ilegítimas (posto  que não atendem aos

requisitos legais), mas também humanamente ultrajantes, porque inferiores a um padrão

mínimo de dignidade.

Certo  é  que  a  adequada  aplicação  destes  institutos,  aliada  à

316 Supremo  Tribunal  Federal.  Disponível  em  <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=281163>. Acesso em 06 jan 2015.
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elaboração de políticas públicas destinadas à melhoria dos estabelecimentos prisionais

representa solução mais  ajustada.  Neste sentido,  destaca-se o voto do Ministro  Teori

Zavascki no Recurso Extraordinário 580.252-MS:

A despeito do alto grau de positivação jurídica, a efetivação desse direito básico
ainda constitui um desafio mundial  inacabado, cuja superação é especialmente
deficitária  em muitos  países  de  desenvolvimento  tardio,  como  nas  nações  da
América Latina em geral  e no Brasil  em especial,  uma das cinco nações com
maior população carcerária no mundo. Não por outra razão, o Brasil, nos últimos
10 anos, foi seguidamente notificado pela Corte Internacional de Direitos Humanos
(CIDH) para tomar medidas emergenciais em relação a pelo menos três presídios
específicos,  por  conta  de  suas  condições  intoleráveis  (Urso  Branco,  em Porto
Velho/RO; Pedrinhas/MA; e Presídio Central, em Porto Alegre/RS). É significativa,
ainda, a menção a excerto do Relatório Final produzido em 2009 por Comissão
Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, no qual se conclui que “a
superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas do sistema carcerário.
Celas superlotadas ocasionam insalubridade,  doenças, motins, rebeliões, mortes,
degradação da pessoa humana. A CPI encontrou homens amontoados como lixo
humano em celas cheias,  se revezando para dormir,  ou dormindo em cima do
vaso sanitário”.

A despeito da existência de graves mazelas, não se pode procurar

reduzir  a  população  carcerária  relacionada  ao  tráfico  de  drogas  por  meio  de  uma

padronização do critério quantitativo do entorpecente apreendido.

Ora,  a  Secretaria  de  Justiça,  Cidadania  e  Direitos  Humanos

menciona em seu estudo a existência de detentos custodiados em razão da apreensão de

pequena quantidade de droga. Entretanto, ainda que corretos os dados apresentados,

não se pode olvidar que a legislação prevê uma série de medidas cautelares alternativas

à  prisão  que,  se  aplicadas  corretamente,  resolveriam  sobremaneira  a  questão  aqui

discutida.

Neste contexto, a Lei nº 12.430/2011 reformou a tutela cautelar do

processo penal, dando fim à denominada bipolaridade cautelar do sistema brasileiro, que

outorgava  ao  magistrado  apenas  duas  opções  de  medidas  cautelares  de  natureza

pessoal: a prisão cautelar ou a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança.

Ora, essa reduzida gama de opções era causa de evidente prejuízo,

quer à liberdade de locomoção do agente, quer à própria eficácia do processo penal.

Afinal, apesar de muitas situações demandarem a segregação cautelar do agente, nem
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sempre a prisão cautelar era o instrumento mais idôneo e adequado a salvaguardar a

eficácia do processo e das investigações.

Assim,  a  novatio  legis  ampliou  sobremaneira  o  rol  de  medidas

cautelares  diversas  da  prisão  cautelar,  propiciando  a  escolha  da  providência  mais

adequada  ao  caso  concreto,  dentro  de  critérios  de  legalidade  e  proporcionalidade,

permitindo,  como já  mencionado,  que a pena privativa de liberdade seja usada como

verdadeira ultima ratio. Atualmente, consoante art. 319 do Código de Processo Penal317,

são previstas 09 (nove)  medidas cautelares de natureza pessoais diversas da prisão,

todas aplicáveis pelo juiz, de maneira cumulativa ou isolada.

Com  o  advento  da  Lei  nº  12.430/2011,  seguindo-se  a  tendência

adotada mundialmente, a prisão cautelar passou a ser utilizada apenas quando não for

cabível a aplicação de outra medida cautelar diversa. Neste sentido:

Essa mudança reflete tendência mundial consolidada pelas diretrizes fixadas nas
Regras  das  Nações  Unidas  sobre  medidas  não  privativas  de  liberdade,  as
conhecidas Regras de Tóquio, de 1990. Esta Declaração refletiu a percepção de
que as mediadas cautelares, notadamente as de natureza pessoal, por privarem o
acusado de um de seus bens mais preciosos – a liberdade –, quando ainda não
há decisão definitiva sobre sua responsabilidade penal, devem possuir um caráter
de ultima ratio, sendo utilizadas tão somente quando não for possível a adoção de
outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia. Além do menos

317 Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar
atividades;
II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao
fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato,
deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução;
V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha
residência e trabalho fixos;
VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando
houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de
reiteração;
VIII – fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
§ 1o  (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 2o  (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 3o  (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§  4o  A fiança  será  aplicada  de  acordo  com as  disposições  do  Capítulo  VI  deste  Título,  podendo ser
cumulada com outras medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
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custo pessoal e familiar dessas medidas cautelares diversas da prisão, o Estado
também é beneficiado  com a sua adoção,  porquanto  poupa vultosos  recursos
humanos e materiais, indispensáveis à manutenção de alguém no  cárcere,
além de  diminuir  os  riscos  e  malefícios  inerentes  a  qualquer  encarceramento
(...)318.

Esta  reforma  na  aplicação  das  medidas  cautelares  de  natureza

pessoal  permitiu  que  diversos  indivíduos  anteriormente  presos  fossem  postos  em

liberdade  mediante  o  cumprimento  de  algumas  condições.  Isto  porque,  obviamente,

existem situações nas quais a segregação cautelar não se justifica.

Assim, a aplicação correta destas medidas cautelares de natureza

pessoal  diversa  da  prisão  traria  solução  a  duas  importantes  questões:  a  prisão

desnecessária e a superpopulação carcerária.

Finalmente,  incumbe que se  ressalte  mais  uma vez o  importante

papel dos operadores de Direito na instrução processual, haja vista que eles representam

verdadeiros filtros para a adequada persecução penal. Ora, na eventualidade do policial

militar  prender  em  flagrante  um  traficante  com  pequena  quantidade  de  substância

entorpecente sob a acusação de tráfico, o primeiro filtro será o Delegado de Polícia que

analisará as circunstâncias e lavrará ou não o flagrante; o segundo filtro será o Promotor

de Justiça,  que analisando os elementos probatórios,  poderá denunciar  por  tráfico ou

desclassificar para porte para uso pessoal, encaminhando o caso ao Juizado Especial

Criminal.  Caso  firmada  a  denúncia  por  tráfico  de  entorpecentes,  há  toda  a  instrução

processual,  sob o crivo do contraditório,  que finalizará com o pedido de condenação,

absolvição  ou  desclassificação,  pelo  Ministério  Público.  E,  ainda  haverá  a  sentença

judicial, que é mais um filtro da conduta imputada ao acusado. Afora isso, há a análise em

sede recursal. Dessa forma, com o trânsito em julgado da sentença condenatória pela

prática  de tráfico  de entorpecentes,  e  havendo passado por  esses inúmeros filtros,  é

inconcebível que se conclua que responde injustamente por tráfico de entorpecentes um

mero usuário. Não se olvide que existe a possibilidade de coexistirem as duas figuras

traficante-usuário, e se acaso este usuário for dependente químico, a lei lhe assegura que

tenha acesso ao tratamento necessário.

318 LIMA,  Renato  Brasileiro  de.  Manual  de  Processo  Penal.  Volume  único.  2ª  edição.  Salvador:
Juspodivm, 2014. p. 775- 776.
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8 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui este Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais e do Júri que é inviável o sugerido critério objetivo de quantidade

de entorpecente especificada em lei  para configuração dos crimes de porte de drogas

para consumo pessoal ou de tráfico de drogas.

A análise é mais complexa e depende de diversas circunstâncias,

consoante  previsto  no  parágrafo  2º  do  art.  28  da  Lei  11.343/2006,  ou  seja,  para

determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à

quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a

ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do

agente. Esses parâmetros devem ser observados por todos os órgãos que participam da

persecução penal, para possibilitar o correto enquadramento da conduta do agente.
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Violência doméstica

ESTUDO 18

Consequências do descumprimento das medidas protetivas
da Lei Maria da Penha

Ano de publicação, 2016319

1 RELATÓRIO

O  presente  procedimento  administrativo  foi  instaurado  com  a

finalidade  de  se  elaborar  um estudo  jurídico  acerca  das  consequências  advindas  de

eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas judicialmente no

âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A iniciativa  da  análise  surgiu  a  partir  de  consultas  efetuadas  por

membros  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  dirigidas  aos  Centros  de  Apoio

Operacionais das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais e de

Proteção aos Direitos  Humanos,  as  quais  ensejaram na realização de reuniões entre

agentes ministeriais de ambos os órgãos auxiliares com o fito de discutir o tema.

As  questões  a  serem  analisadas  dizem  respeito:  I)  à  natureza

jurídica das medidas protetivas  previstas na Lei  nº  11.340/2006;  II)  às consequências

advindas  de  seu  descumprimento;  III)  do  instrumento  recursal  cabível  para  enfrentar

decisões judiciais que apreciem requerimentos de aplicação das medidas.

Conforme  se  verá  ao  longo  do  estudo  estes  três  pontos  estão

interconectados e são,  atualmente,  objeto  de entendimentos divergentes  por  parte  da

doutrina, jurisprudência e operadores jurídicos.

Portanto,  uma  vez  reconhecida  a  existência  de  posicionamentos

distintos, impõe-se a adoção de uma metodologia que aborde da maneira mais ampla

319 Estudo elaborado em 2016 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle, a partir de iniciativa conjunta com
o Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero  do Centro  de Apoio  Operacional  das  Promotorias de
Proteção aos Direitos Humanos, coordenado pelo Procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto,
integrado pela Promotora de Justiça Mariana Seifert Bazzo. 
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possível o assunto, de modo a possibilitar aos membros do Ministério Público paranaense

a  adoção  de  uma posição  fundamentada,  informada  e  refletida,  no  exercício  de  sua

consagrada independência funcional.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 A autonomia da medida protetiva, sua natureza jurídica híbrida e a ocorrência

do crime de desobediência (artigo 330, CP) face o seu descumprimento

Há  considerável  parte  da  doutrina  especializada  no  tema  da

violência de gênero que sustenta o entendimento de que as medidas protetivas da Lei nº

11.340/2006  são  autônomas,  satisfativas,  independentes  de  um  procedimento  ou

processo principal320.

Em relação à sua não cautelaridade, tais medidas não possuiriam

natureza acessória/instrumental a nenhuma eventual ação principal, já que sua finalidade

seria exclusivamente a de proteger direitos fundamentais das vítimas mulheres, evitando-

se a violência e as circunstâncias que a favorecem.

Seria  possível,  portanto,  a  aplicação  e  manutenção  das  medidas

protetivas em favor da vítima, ainda que inexistente ou extinto procedimento investigatório

e/ou ação penal. Ou seja, a medida de proteção teria vida própria e autônoma em relação

a persecução penal.

Articulado junto deste posicionamento está o argumento de que as

medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica híbrida

(cível e penal); portanto, perdurariam enquanto persistir a situação de risco da mulher,

cuidando-se  de  providências  de  conteúdo  satisfativo,  concedidas  em  procedimento

simplificado, relacionados à parte do conflito.

Esta natureza híbrida ensejaria na possibilidade de interposição de

recursos cíveis destinados à reforma das decisões que indeferem a aplicação de medidas

320 Em acórdão de relatoria  do  Exmo.  Des.  Alex  Zilenovski,  nos autos  da Apelação  nº  0017796-
13.2014.8.26.0002, a 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu serem
as medidas protetivas de urgência provimento de natureza autônoma, ou seja, sua existência e validade
independe de uma demanda principal, de natureza jurídica cível ou penal.
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protetivas de urgência, ou a suspensão de sua eficácia, inclusive com pedido de efeito

suspensivo, nos termos do art. 1019, I, do Código de Processo Civil.

Por  fim,  os  adeptos  desta  corrente  argumentam  que  o

descumprimento de medida protetiva de urgência aplicada judicialmente no âmbito da Lei

nº 11.340/2006 tipifica a infração penal de desobediência (artigo 330, do Código Penal).

Nesta  esteira,  afirma-se  que  a  possibilidade  de  imposição  de

medidas  extrapenais  face  o  descumprimento  das  medidas  protetivas,  tais  como  as

astreintes e mesmo a prisão preventiva, não obstariam também a tipificação do crime de

desobediência, ante a independência das esferas cível e penal:

[…] A previsão legal de medidas extrapenais  não descaracteriza o crime de
desobediência, tendo em vista a independência entre as esferas cível e     penal.

Não se esqueça de que o legislador conferiu ao Magistrado maneiras diversas
para obtenção do resultado prático colimado na Lei nº 11.340/06, dentre eles
as sanções processuais civis, a exemplo das “astreintes”, previstas nos artigos
461 e 461-A do Código de Processo Civil, assim como de natureza penal, como
é o caso da prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal).

São  instrumentos  voltados  para  garantir  o  efetivo  cumprimento  das
determinações  emanadas  do  Poder  Judiciário  e  que  devem  ser  utilizados
proporcionalmente  à  resistência  do  obrigado:  inicialmente  aplica-se  a  multa
pecuniária e, não sendo esta capaz de deter o ofensor, decreta-se a prisão
preventiva.  No  entanto,  a  disponibilização  desses  recursos  não  aniquila  a
subsunção  da  conduta  ao  tipo  penal,  ante,  a  absoluta  independência,  das
esferas cível  e penal.  Se o ordenamento jurídico prevê que constitui  crime
“desobedecer a ordem legal de funcionário público” é porque a autoridade das
instituições públicas constitui valor penalmente tutelado321.

Sendo  assim,  podem  ser  resumidas  as  03  (três)  principais

conclusões que defluem da aderência às teses acima aventadas, a saber:

A)  As  decisões  que  determinam  o  indeferimento  de  medidas

protetivas de urgência ou suspensão de sua eficácia, devem ser atacadas por meio de

recursos de natureza cível, inclusive com pedido de efeito suspensivo, nos termos do art.

1019, I, do Código de Processo Civil;

B) O descumprimento da medida de proteção aplicada judicialmente

caracteriza  a  prática  do  crime  de  desobediência  (artigo  330,  do  CP),  especialmente

321 Pronunciamento datado de 15 de janeiro de 2014, subscrito pelo Procurador de Justiça Reginaldo
Rolim  Pereira  e  encampado  pela  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Jurídicos  do
Ministério Público do Estado do Paraná.
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quando  o  juízo  consigna,  expressamente,  em  sua  decisão  concessiva  das  medidas

protetivas  de  urgência,  que  o  descumprimento  de  tal  ordem  imposta  ensejará

caracterização do crime exposto pelo art. 330 do Código Penal;

C)  As  medidas  protetivas  de  urgência  são  autônomas,  ou  seja,

independem da existência de um procedimento ou processo principal, na esfera cível ou

criminal,  havendo  apenas  restrição,  nesse  caso,  à  decretação  da  prisão  preventiva

expressa  do  art.  313  do  Código  de  Processo  Penal,  a  qual  somente  poderá  ser

determinada se existente procedimento criminal atrelado à medida descumprida.

2.2 A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e o posicionamento da

dogmática jurídico-penal a respeito da configuração do crime  de desobediência

(artigo 330, CP)

Conforme adrede mencionado, inegável que o tema ora sob estudo

é, ainda, objeto de entendimentos divergentes. Nesta senda, considerando que o objetivo

aqui é o de apresentar subsídios aos membros do Ministério Público do Estado do Paraná

para o exercício de uma reflexão informada possível sobre o tema, oportuna uma análise

que  direcione  a  discussão  também  para  o  campo  da  dogmática  jurídico-penal,

especialmente considerando tratar-se de entendimento que é encampado pelo E. Superior

Tribunal  de  Justiça,  particularmente  acerca  da  configuração  (ou  não)  dos  elementos

típicos  do  delito  de  desobediência  pelo  descumprimento  das  medidas  protetivas  de

urgência.

O tipo legal do crime de desobediência está previsto no art. 330 do

Código Penal:  “Art.  330 – Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena –

detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.”

Trata-se de hipótese legal de incriminação cuja doutrina tradicional

aponta como protetiva do bem jurídico a probidade e respeitabilidade da função pública,

bem como da integridade dos funcionários da Administração Pública322.

Para  que  seja  objetivamente  típica,  doutrina  e  jurisprudência  têm

322 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Código Penal Comentado.  9 ed. São Paulo: Saraiva,  2015. p.
1443.
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historicamente  reconhecido  que  a  conduta  (comissiva  ou  omissiva)  configuradora  de

desobediência deve ser necessariamente: i) a que se opõe a uma ordem – e não mera

solicitação; ii) que a ordem se revista formal e materialmente de legalidade; iii) que esta

ordem seja emitida por funcionário público competente para tanto.

Adicionalmente, costuma-se sustentar que a configuração do delito

exige que inexista previsão legal de uma sanção civil ou administrativa como alternativa

ao descumprimento da ordem:

Quando a lei  extrapenal comina sanção civil  ou administrativa, e não prevê
cumulação com o art. 330 do CP, inexiste crime de desobediência. Sempre que
houver  cominação  específica  para  o  eventual  descumprimento  de  decisão
judicial de determinada sanção, doutrina e jurisprudência tem entendido, com
acerto, que se trata de conduta atípica, pois o ordenamento jurídico procura
solucionar  o  eventual  descumprimento  de  tal  decisão  no âmbito  do  próprio
direito privado. Na verdade, a sanção administrativo-judicial afasta a natureza
criminal de eventual descumprimento da ordem judicial.  Com efeito, se pela
desobediência  for  cominada,  em  lei  específica,  penalidade  civil  ou
administrativa, não se pode falar em crime, a menos que tal norma ressalve
expressamente a aplicação do art. 330 do CP. Essa interpretação é adequada
ao princípio da intervenção mínima do direito penal, sempre invocado como
ultima ratio.

Solução idêntica ocorre com as decisões judiciais que cominem suas próprias
sanções no âmbito do direito privado, como sói acontecer nas antecipações de
tutela,  liminares  ou  ações  civis  públicas,  com  apenas  uma  diferença:  o
Judiciário,  ao  cominar  sanções civis  ou administrativas,  nesses casos,  não
pode ressalvar a aplicação cumulativa da pena correspondente ao crime de
desobediência,  por  faltar-lhe  legitimidade  legislativa.  Essa  sanção
administrativo-judicial afasta a natureza criminal de eventual descumprimento
da decisão referida,  e a manutenção ou acréscimo do caráter penal a esse
descumprimento não é atribuição do Poder Judiciário323.

Esclarece Hungria que, “se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial,
alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não deverá
reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a
cumulativa aplicação do art. 330 […]324.

Em  segundo  lugar,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm reconhecendo,  com
acerto,  a  impossibilidade  de  concorrência  entre  a  incriminação  por
desobediência  e  a  imposição  de  sanções  administrativas  ou  civis  para  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público. A razão para tanto é
óbvia:  se existe  uma fórmula para a  imposição  da vontade coletiva menos
gravosa do que o Direito penal, esta deve prevalecer.

E é precisamente por isso que não resulta aceitável o entendimento de que,
mesmo presentes as sanções de natureza não penal para a desobediência, é
possível impor a incriminação, em caso de ressalva expressa a respeito disso
na  própria  ordem.  Não  parece  tal  solução  coerente  com  a  vertente  de

323 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit.. p. 1444-1445.
324 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial, volume IV. 11. ed. Niterói, RJ: Ímpetus,
2015. p. 535.
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subsidiariedade do princípio da intervenção mínima325.

Assim, resta aqui evidenciada que uma das principais controvérsias

acerca da possibilidade de configuração do crime de desobediência por descumprimento

das  medidas  protetivas  de  urgência,  gira,  justamente,  em  torno  da  (in)existência  de

sanção cumulativa prevista em lei como consequência jurídica para a mesma conduta do

descumprimento.

É dizer, se o entendimento for no sentido de que a lei processual

penal  e/ou  a  própria  Lei  nº  11.340/2006  já  preveem  sanções  para  o  eventual

descumprimento  das  medidas  protetivas,  a  doutrina  penal  dominante  entende  pela

impossibilidade  de  configuração  do  crime  de  desobediência,  já  que  não  se  admitiria

cumulatividade entre outras sanções e a pena deste crime, por um mesmo fato.

E o fator relevante aqui não tem relação com a independência entre

as esferas cível e penal, mas, sim, conforme visto acima na posição de BUSATO, deriva

da aplicação do princípio da intervenção mínima, sob a vertente da subsidiariedade, pois

“se existe uma fórmula para a imposição da vontade coletiva menos gravosa do que o

Direito penal, esta deve prevalecer”.

O E. Superior Tribunal de Justiça tem acolhido este entendimento.

Muito  embora  não  adentre  na  discussão  de  fundo  acerca  da  natureza  das  medidas

protetivas de urgência, o STJ possui jurisprudência recente e consolidada no sentido de

que a possibilidade de decretação de prisão preventiva em razão do descumprimento das

medidas protetivas impede a tipificação do delito de desobediência:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA
LEI  MARIA  DA  PENHA.  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.  CONDENAÇÃO
PELAS INSTÂNCIAS

ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO.  1. “O descumprimento de medida protetiva,
no  âmbito  da  Lei  Maria  da  Penha,  não  enseja  o  delito  de  desobediência,
porquanto, além de não existir cominação legal a respeito do crime do art. 330

325 BUSATO,  Paulo  César.  Direito  penal:  parte  especial  2,  v.  3.  São Paulo:  Atlas,  2016.  p.  605.
Embora  assim  também  conclua  este  autor,  é  importante  ressaltar  seu  entendimento  da
imprescindibilidade da adoção de uma interpretação necessariamente restritiva do delito em questão,
especialmente  por  ter  por  norte  que  a  titularidade  do  bem jurídico  tutelado  pela  norma não  seria
propriamente do Estado, mas a coletividade, o que, a prevalecer um processo dialético discursivo, de
lege ferenda, esvaziaria o próprio tipo penal (ibid. pp. 602-605).
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do Código Penal,  há previsão expressa,  no Código de Processo Penal,  de
prisão preventiva, caso a medida judicial não seja cumprida.”

(HC 293.848/SP, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, DJe

16/9/2014).  2.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-REsp 1.555.130;
Proc.  2015/0233127-8;  DF;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Reynaldo  Soares  da
Fonseca; DJE 29/08/2016).

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  DESCUMPRIMENTO  DE  MEDIDA  PROTETIVA.
DESOBEDIÊNCIA.  ATIPICIDADE.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO  NA
PARTE  CONHECIDA. 1. Este

Superior Tribunal firmou compreensão no sentido de que o descumprimento de
medidas protetivas estabelecidas pela Lei n. 11.343/2006 (Lei Maria da Penha)
não caracteriza a prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, em
atenção ao princípio da ultima ratio, tendo em vista a existência de cominação
específica nas hipóteses em que a conduta for praticada no âmbito doméstico e
familiar, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. 2. O Recurso
Especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para
fins  de  prequestionamento,  sob  pena  de  usurpação  da  competência  do
Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão,  não provido.  (STJ;  AgRg-REsp 1.490.237;  Proc.  2014/0277345-3;
DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 29/08/2016).

Segue o STJ, portanto, o posicionamento doutrinário jurídico-penal

de que a tipificação do delito de desobediência depende da inexistência de uma sanção

legal alternativa para a mesma conduta.

O  raciocínio  seguido  é  o  seguinte:  i)  não  será  possível  a

configuração  do  delito  de  desobediência  sempre  que  houver  previsão  de  sanção

específica para a ordem desobedecida; ii) nos casos de descumprimento das medidas

protetivas de urgência, o Código de Processo Penal já prevê sanção específica, a saber, a

decretação da prisão preventiva, fundada no art. 313, inciso III; iii) logo, não há que se

falar  em configuração do crime de desobediência  nos casos de descumprimento  das

medidas protetivas de urgência.
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2.3 Um  contra-argumento  que  sustenta  a  possibilidade  de  caracterização  do

crime de desobediência nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de

Justiça

Há, contudo, a partir da tese jurisprudencial do STJ e tomando como

ponto de largada a concepção de que as medidas de proteção possuem natureza híbrida,

aqueles  que  argumentam  que  reconhecida  a  ausência  de  sanção  concomitante  não

haverá óbice à tipificação do delito previsto no artigo 330 do CP pelo descumprimento da

medida protetiva.

Justamente  por  não  possuir  a  medida  protetiva  natureza

exclusivamente  penal,  torna-se  teoricamente  possível,  de  acordo  com este  raciocínio,

tanto a decretação de medidas cautelares processuais penais como a prisão em flagrante

delito pelo crime de desobediência. Esta possibilidade de cumulação de medida cautelar e

prisão  em flagrante  delito  pela  prática  do  crime  de  desobediência  ganha  importância

prática que merece destaque, uma vez que autorizaria a imediata privação de liberdade

do agente descumpridor da medida, protegendo imediatamente a integridade da vítima.

Isso  porque  o  flagrante  delito  evitaria  que  no  hiato  entre  a

constatação do descumprimento das medidas protetivas de urgência e a decretação da

medida cautelar – no caso, a prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP –

a  vítima  pudesse  sofrer  violação  de  seus  direitos  fundamentais  que  se  buscavam

resguardar justamente pela via das medidas326.

Em suma, os que adotam o entendimento de que mesmo guiando-se

a partir decisões do STJ seria possível haver a prática de crime de desobediência pelo

descumprimento da medida protetiva, se alicerçam em dois pilares: i) que a legislação

extrapenal não preveja nenhuma espécie de sanção para o descumprimento das medidas

protetivas de urgência; ii) que a prisão preventiva, ainda que pelo descumprimento das

medidas protetivas de urgência, não possuiria natureza de sanção, mas sim de medida

acautelatória.

326 Claramente o apontamento só tem sentido se definirmos a competência dos Juízos Especializados
de Violência Doméstica, para processar e julgar os delitos de desobediência, de modo a afastar a
incidência das disposições da Lei 9.099/95, já que estas impediriam, em regra, o perfazimento de todas
as fases a prisão em flagrante.
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Neste ponto, destaca-se o seguinte precedente judicial:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIAS  DE  FATO  E  DESOBEDIÊNCIA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA COMPANHEIRA. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO
DA  DEFESA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  INVIABILIDADE.  PALAVRA  DA
VÍTIMA  HARMÔNICA  E  COESA.  PROVA  SUFICIENTE  PARA  A
CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO
AO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  FATO  TÍPICO.
DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima
assume  especial  relevância,  pois  normalmente  são  cometidos  longe  de
testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a
ofendida. Na espécie, as declarações colhidas em juízo comprovam que o réu
pegou a vítima pelo braço e a empurrou, sendo suficiente para configurar a
contravenção penal de vias de fato.

2. Conforme entendimento doutrinário  e  jurisprudencial,  o  crime de
desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, não se configura
se a legislação já prevê alguma forma de sanção (administrativa ou civil)
como forma de punição da desobediência.  Contudo, a possibilidade de
decretação da prisão preventiva (ou a imposição de outra medida cautelar
em cumulação) em face do descumprimento de medida protetiva não tem
natureza punitiva, mas sim acautelatória.  Assim, o descumprimento de
medidas protetivas de urgência fixadas no âmbito da Lei n. 11.340/2006
configura, em tese, o crime de desobediência. Precedentes do TJDFT.

3. Na espécie, demonstrado que o réu, ciente da medida protetiva contra si
aplicada, dolosamente descumpriu a ordem judicial, encontra-se configurado o
crime de desobediência.

4. Recurso conhecido e não provido para manter na íntegra a sentença que
condenou  o  apelante  nas  sanções  do  artigo  21  da  Lei  de  Contravenções
Penais e artigo 330 do Código Penal, c/c os artigos 5º, inciso III, e 7º, incisos I
e II,  da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 19 (dezenove) dias de
prisão  simples,  pela  contravenção  de  vias  de  fato,  e  15  (quinze)  dias  de
detenção,  em  regime  aberto,  e  10  (dez)  dias-multa,  pelo  crime  de
desobediência. (Acórdão n.689398, 20110810006762APR, Relator: SOUZA E
AVILA,  Relator Designado:  ROBERVAL  CASEMIRO  BELINATI  2ª  Turma
Criminal,  Data  de  Julgamento:  27/06/2013,  Publicado  no  DJE:  05/07/2013.
Pág.: 141).  [Grifo nosso]

Ainda para os adeptos desta corrente, levando sempre em conta que

as medidas protetivas de urgência possuiriam natureza híbrida, de modo a desvinculá-las

da existência de um procedimento ou processo principal, poderia ocorrer dela permanecer

hígida  mesmo  após  o  arquivamento  da  investigação  ou  da  extinção  da  ação  penal.

Certamente,  então,  não  há  que  se  cogitar  de  decretação  de  prisão  preventiva

desvinculada  de  um  processo  criminal,  pois  já  aqui  não  haverá  nada  a  se  prevenir,

nenhum resultado a se acautelar.
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Portanto, em casos assim, creem que resta caracterizado o delito de

desobediência pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência e, ao mesmo

tempo, resta incólume o raciocínio endossado pelo STJ, pois já não mais haveria uma

previsão de sanção específica a incidir na espécie, a qual, se existente, teria o condão de

obstar a realização do tipo penal.

Ressalte-se,  contudo,  quanto  a  este  derradeiro  e  específico

argumento, a existência de julgados que já esposaram entendimento no sentido de que a

própria  Lei  Maria  da  Penha  já  contempla  previsão  de  sanção  específica  para  o

descumprimento das medidas protetivas, apta, portanto, a impedir o reconhecimento do

crime de desobediência.

AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESOBEDIÊNCIA. Prova segura da autoria e da
materialidade  do  crime  de  ameaça  e  da  contravenção  de  vias  de  fato.
Condenações por tais infrações mantidas. Reprimendas e capitulação delitiva,
contudo, que comportam correção, já que o réu foi denunciado e processado
pela prática de ameaça apenas uma vez, e de vias de fato por duas vezes, e
não  ao  contrário,  como  constou.  Penas  mínimas,  regime  aberto  e  sursis
mantidos.  Crime  de  desobediência.  Descumprimento  de  medida  protetiva
imposta  no  âmbito  de  violência  doméstica.  Conduta  atípica,  por  haver  na
própria  Lei  Maria  da  Penha  a  previsão  de  outras  sanções  em  caso  de
descumprimento  das  medidas  protetivas.  Precedente do  STJ.  Apelo
parcialmente provido para absolvição quanto ao delito de desobediência, por
atipicidade  da  conduta,  e  reajuste  das  penas,  com  sua  minoração,  e  da
capitulação  delitiva,  relativamente  às  infrações  remanescentes.  (TJSP;  APL
3000737-30.2013.8.26.0637;  Ac.  9857601;  Tupã;  Quinta  Câmara  de  Direito
Criminal; Rel. Des. Tristão Ribeiro; Julg. 29/09/2016; DJESP 13/10/2016).

“(…)  a  própria  norma  de  regência  determina  que,  nas  hipóteses  de  não
cumprimento  das  medidas  de  urgência  aplicadas  ao  agressor,  é  cabível  a
requisição de força policial,  a imposição de multas,  a decretação de prisão
preventiva  (art.  TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO Apelação  nº
3000737-30.2013.8.26.0637 – Tupã – Voto nº 26982 8/8 312, § 4°, do CPP),
dentre outras sanções. Assim, não há que se falar em tipicidade da conduta
imputada ao recorrente, na linha dos precedentes desta Corte Superior (…).
Logo,  deve o recorrente  ser  absolvido da imputação referente ao delito  do
artigo 330 do Código Penal,  haja vista a atipicidade de sua conduta.”  (STJ,
REsp 1387885, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/12/2013).

Neste cenário já não faria sentido uma discussão acerca da natureza

jurídica  das medidas protetivas,  posto  que,  ainda  que fossem consideradas  como de

natureza híbrida, a própria previsão de multa – tomada como uma sanção e não como

uma mera medida acautelatória – impediria a tipificação do delito de desobediência, nos

moldes colocados.
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Reforça esta colocação o já citado posicionamento consagrado na

doutrina jurídico-penal que tem por fundamento a subsidiariedade da aplicação do Direito

penal para rechaçar a tipicidade do delito de desobediência, o que, embora não conste

expressamente nas decisões do STJ, parece ser o verdadeiro sustentáculo da Corte para

manter firme sua jurisprudência neste sentido.

3 CONCLUSÕES

Ante o exposto, pode-se concluir que há atualmente entendimentos

antagônicos acerca do tema objeto do presente estudo, o que não impede que algumas

considerações  a  título  de  reflexão  possam  ser  realizadas  para  informar  um

posicionamento refletido e fundamentado por parte dos membros do Ministério Público do

Estado do Paraná.

São elas:

a) O problema central cinge-se à possibilidade de configuração do

crime de desobediência  (art.  330 do CP)  em razão do descumprimento  das medidas

protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06;

b) Segundo a doutrina jurídico-penal e jurisprudência do STJ, o

principal  óbice  ao  reconhecimento  do  crime  nestas  hipóteses  seria  a  existência  de

previsão de sanção específica cumulativa para o descumprimento da ordem legal;

c) Sustentam alguns que as medidas protetivas de urgência têm

natureza híbrida (penal e civil), além de caráter autônomo em relação a qualquer outro

processo, cível ou penal. Tais fatores, aliados ao fato de que a prisão preventiva do artigo

313,  inciso  III,  segunda  parte,  do  CPP (Nos  termos  do  art.  312  deste  Código,  será

admitida a decretação da prisão preventiva: (…) III - (…), para garantir a execução das

medidas  protetivas  de  urgência),  em  sua  avaliação,  tem  caráter  acautelatório  e  não

sancionatório, permite que se reconheça a configuração do crime de desobediência pelo

descumprimento das medidas protetivas de urgência;

d) Já para o E. Superior Tribunal de Justiça a previsão legal de

prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência (art.
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313,  inciso  III,  segunda parte  do  CPP)  é  justamente  a  sanção específica  a  obstar  o

reconhecimento  do  delito  de  desobediência  em  tais  casos,  encampando  majoritário

posicionamento da doutrina penal acerca do tema;

e) Mesmo para os casos em que não fosse possível a decretação

da prisão preventiva  pelo  descumprimento  das medidas protetivas  de urgência,  já  se

anotou, também, manifestação jurisprudencial no sentido de que, a própria Lei Maria da

Penha, ao cominar a sanção de multa para o eventual  descumprimento das medidas,

impediria o  reconhecimento  do  crime  de  desobediência,  segundo  as  exigências

doutrinárias referidas

f) Em  sentido  oposto,  o  principal  elemento  a  permitir  a

configuração do crime de desobediência – mesmo na confluência com a multa pecuniária

ou com a prisão preventiva – seria uma suposta independência entre as esferas cível e

penal;

g) Há, porém, entendimento jurídico-penal (doutrinário) no sentido

de que o fator que impediria o reconhecimento do crime de desobediência quando já há

sanção específica prevista, seria o princípio da intervenção mínima, que reserva ao Direito

Penal um papel de subsidiariedade no controle social.
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