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Para o segundo semestre de 2016, disponibilizamos gratuitamente aos leitores uma compilação com as mais relevantes
alterações legais e com as principais decisões do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no âmbito criminal ocorridas até o mês de junho. Além disso, destacamos as ampliações
efetuadas em nossos Manuais de Direito Penal (Partes Geral e
Especial), com alguns dos mais importantes temas doutrinários.

1. Princípio da intervenção mínima:
O STF decidiu que o princípio da insignificância não se aplica
a crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher: “Princípio da insignificância e violência doméstica. Inadmissível a aplicação do princípio da insignificância aos
delitos praticados em situação de violência doméstica. Com base
nessa orientação, a Segunda Turma negou provimento a recurso
ordinário em “habeas corpus” no qual se pleiteava a incidência de
tal princípio ao crime de lesão corporal cometido em âmbito de
violência doméstica contra a mulher (Lei 11.340/2006, Lei Maria
da Penha)” (RHC 133043/MT, Segunda Turma, DJe 20/05/2016).
Na mesma linha vem seguindo o STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não admitir a
aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria
aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave
ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada
a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do
casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena.
Precedentes” (HC 333.195/MS, Quinta Turma, DJe 26/04/2016).

2. Princípio da lesividade x Princípio da alteridade:
O princípio da lesividade não se confunde com o da alteridade, que se fundamenta na impossibilidade de que alguém seja
penalmente responsabilizado por fato que não ultrapasse sua esfera
5
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particular, ou seja, que não cause danos a terceiros. Com fundamento neste princípio, embora seja possível punir, por exemplo,
o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio, não se pune a
tentativa de suicídio em si, pois a conduta não ultrapassa a esfera
de interesse exclusivo do agente, não atinge diretamente bem
jurídico alheio.

3. Imunidades dos vereadores:
O foro estabelecido na Constituição Estadual afasta a competência da Justiça Federal de primeiro grau para conduzir o
julgamento ao TRF?
Embora a competência da Justiça Federal seja estabelecida
na Constituição Federal, se a Constituição Estadual dispõe, por
simetria, sobre foro por prerrogativa para que o vereador seja
julgado pelo TJ, o crime de competência da Justiça Federal deve
ser julgado pelo TRF. Se a ordem constitucional admite o foro por
prerrogativa de função dos vereadores nas constituições estaduais,
não faz nenhum sentido esta regra deixar de ser aplicada à Justiça
Federal. O STF, aliás, já decidiu pela submissão de órgãos de justiça
federais a constituições estaduais, como no caso do STJ, competente para julgar governadores, ter de se submeter a autorização da
Assembleia Legislativa, cuja competência é estabelecida no âmbito
estadual (RE 153.968/BA, rel. min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno,
j. 06/10/1993).

4. Pessoa jurídica como sujeito ativo de crime:
Para uma das correntes de entendimento sobre este tema,
tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica praticam crimes
(ambientais), podendo ambas ser responsabilizadas administrativa, tributária, civil e penalmente. A pessoa jurídica, no entanto,
só pode ser responsabilizada quando houver intervenção de uma
pessoa física, que atua em nome e em benefício do ente moral,
conforme dispõe o art. 3º da Lei 9.605/98. Esta corrente chegou
6
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a ser adotada pelo STJ (RMS 37293, Quinta Turma, Min. Laurita
Vaz, DJe 09/05/2013). O STF, no entanto, decidiu em sentido diverso, concluindo que a responsabilização penal da pessoa jurídica
independe da pessoa física. Argumentou-se que a obrigatoriedade
de dupla imputação caracterizaria afronta ao art. 225, § 3º, da
Constituição Federal, pois condicionaria a punição da pessoa
jurídica à condenação simultânea da pessoa física:
“É admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de
crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes
de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela
prática criminosa.
(...)
No mérito, anotou-se que a tese do STJ, no sentido de que a
persecução penal dos entes morais somente se poderia ocorrer se
houvesse, concomitantemente, a descrição e imputação de uma
ação humana individual, sem o que não seria admissível a responsabilização da pessoa jurídica, afrontaria o art. 225, § 3º, da CF.
Sublinhou-se que, ao se condicionar a imputabilidade da pessoa
jurídica à da pessoa humana, estar-se-ia quase que a subordinar a
responsabilização jurídico-criminal do ente moral à efetiva condenação da pessoa física. Ressaltou-se que, ainda que se concluísse
que o legislador ordinário não estabelecera por completo os critérios de imputação da pessoa jurídica por crimes ambientais, não
haveria como pretender transpor o paradigma de imputação das
pessoas físicas aos entes coletivos” (RE 548.181, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/06/2013).
Seguindo a mesma tendência, o STJ tem decidido que a imputação criminal pode recair exclusivamente na pessoa jurídica:
“1. Conforme orientação da 1ª Turma do STF, “O art. 225, § 3º,
da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal
da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução
penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A
norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação.” (RE
548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public.
7
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30/10/2014). 2. Tem-se, assim, que é possível a responsabilização
penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente
da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu
nome. Precedentes desta Corte” (RMS 39173/BA, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/08/2015).
E sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ligada ao poder
público cometer crime, tema sobre o qual há controvérsia, o STJ,
no RMS 39.173/BA (acima citado) admitiu, quanto à sociedade
de economia mista, ainda que indiretamente, a responsabilidade
penal. No julgado, em que o tribunal tratou da possibilidade de
punição autônoma da pessoa jurídica – ou seja, independente dos
dirigentes – a autoria delitiva recaía na PETROBRAS, à qual se
imputava crime de poluição (art. 54 da Lei nº 9.605/98) durante
a implantação de um gasoduto.

5. Classificação doutrinária de crimes:
Crimes de responsabilidade: É necessária uma boa dose
de cautela com a expressão “crime de responsabilidade”. Trata-se
de expressão com múltiplas acepções. Não se pode confundir,
por exemplo, os crimes de responsabilidade previstos no art. 1º
do Decreto-Lei n.º 201/67 com aqueles previstos no art. 85 da
Constituição Federal. Este artigo constitucional trata de crimes de
responsabilidade do presidente da República e enumera as condutas
assim consideradas. São os atos que atentem contra: a) a existência da União; b) o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais
das unidades da Federação; c) o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais; d) a segurança interna do País; e) a probidade na administração; f) a lei orçamentária; g) o cumprimento
das leis e das decisões judiciais. Como se percebe, os crimes de
responsabilidade previstos na Constituição Federal não constituem
infrações penais, mas sim infrações políticas. Não são, portanto,
crimes em sentido estrito. Por isso, o julgamento de tais “crimes”
é igualmente político, realizado pelo Senado Federal.
8

caderno de atualizacao 1o Semestre de 2016.indd 8

27/07/2016 14:20:50

MATERIAL SUPLEMENTAR • 1º semestre de 2016 – Rogério Sanches Cunha

6. Crime internacional, federal e estadual:
O conceito de crime internacional, dentre diversos apontamentos formulados pela doutrina, pode ser exposto em três
aspectos1:
a) em sentido estrito ou propriamente dito: corresponde aos
crimes tipificados no Estatuto do Tribunal Militar Internacional
de Nuremberg. São (1) os crimes contra a paz, ou seja, violações
da ordem internacional por meio de participação, promoção ou
execução de guerras; (2) os crimes de guerra, assim entendidos
aqueles atos cometidos mediante violação das leis de guerra, como
a utilização de armas vedadas e as condutas que atingem civis
fora do contexto da batalha; (3) os crimes contra a humanidade,
consistentes em atos de lesa-humanidade, como assassinatos, extermínios, perseguição e escravização da população civil.
b) em sentido amplo ou transnacional: é o crime que, em virtude de suas características, ultrapassa as fronteiras de determinado
Estado, ainda que não haja tipificação em tratados e convenções
internacionais.
c) por contaminação ou difusão: a delinquência por contaminação ou difusão se define pela exteriorização – independentemente
de tipificação em tratados ou convenções – se não simultaneamente,
após breve intervalo de tempo em diversos Estados, exibindo as
mesmas características.
Crime federal é o de julgamento atribuído à Justiça Federal,
cuja competência se extrai do art. 109 da Constituição: a) crimes
políticos e infrações penais praticadas em detrimento de bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; b) crimes
previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada
a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
1.

O direito penal internacional e os crimes internacionais. JAPIASSÚ, Carlos Eduardo A.
Disponível em http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2012/RID_2012_05.pdf
9
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estrangeiro, ou reciprocamente; c) os crimes contra a organização
do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira; d) crimes cometidos
a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da
Justiça Militar; e) os crimes de ingresso ou permanência irregular
de estrangeiro.
Crime estadual é o julgado pela Justiça Estadual, cuja competência é residual, ou seja, atribui-se-lhe tudo o que não compete
à Justiça Federal (e demais justiças especializadas, como militar e
eleitoral).
Esta classificação de crimes nos obriga a comentar, ainda que
sucintamente, o incidente de proteção dos direitos humanos, estabelecido no art. 109, § 5º, da Constituição Federal, por introdução
da EC nº 45/04.
Estamos diante de um incidente de deslocamento de competência – IDC (erroneamente chamado de “federalização”),
visando incrementar a proteção aos direitos humanos e, desse
modo, assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais do qual o Brasil seja parte. O argumento
para o instituto se resume na linha de que influências políticas e
sociais locais podem, eventualmente, em casos de graves violações
de direitos do homem, inibir a atuação de determinados órgãos
estatais, prejudicando a resposta do Estado.
Um caso, ocorrido no Pará, envolvendo o assassinato de uma
missionária norte-americana foi objeto do primeiro incidente (IDC
01/PA), oportunidade em que a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, negou o deslocamento de competência desejado pelo PGR.
Apesar de (corretamente) negado o deslocamento, a instauração
do incidente foi importante para estabelecer seus limites, omissos
na Carta Maior.
O pressuposto básico para gerar o incidente é a grave violação
aos direitos humanos. Desde logo observamos a dificuldade em
delimitar o seu alcance. Nas academias aprendemos que “direitos
humanos”, conjunto de direitos inatos ao ser humano, não estão
positivados ou quantificados, logo, ilimitados no tempo e no espaço.
10
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Não podem ser confundidos com os “direitos fundamentais”, estes
jurídico-positivados, limitados no território e no tempo (decorrente
de seu reconhecimento formal). Para dar ensejo ao deslocamento
de competência, qual dos direitos (humanos ou fundamentais)
deve ser gravemente violado?
A doutrina vem ditando que a melhor solução, tendo em
conta a concordância prática dos preceitos constitucionais, é
de que o deslocamento deve ser aplicado aos direitos humanos
e não apenas aos direitos fundamentais reconhecidos no texto
constitucional. Essa conclusão nos remete à jurisprudência hoje
assente no Supremo Tribunal Federal que não reconhece controle
de constitucionalidade em face do direito suprapositivo o que inviabilizaria o deslocamento para julgamento de condutas que não
violassem preceitos positivados no direito brasileiro limitando-se
aos já explicitados direitos fundamentais. Ora essa foi talvez a mais
substancial alteração promovida no texto da Constituição Federal
vigente, trazendo inclusive nova dimensão à ideia de soberania
do Estado. Assim, entendo que a jurisprudência do STF deve se
adequar aos novos tempos inaugurados pela reforma do judiciário
e admitir que existe um direito acima do direito positivado e esse
direito encontra sua base de sustentação nos direitos humanos
expressamente reconhecidos no parágrafo em análise.
A expressão grave que antecede o objeto do incidente não
pode ser desprezada. Para o deslocamento de competência, a violação de direitos do homem deve ser inquietante, de repercussão
no âmbito coletivo. A avaliação, portanto, subjetiva, fica a cargo
do órgão provocador (PGR) e julgador (STJ) como expressamente
consignado no texto constitucional.
No assassinato da irmã Dorothy, observou o Superior Tribunal:
“Todo homicídio doloso, independentemente da condição pessoal
da vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave violação ao maior e mais importante de
todos os direitos do ser humano, que é o direito à vida, previsto no
art. 4º, nº1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da
qual o Brasil é signatário por força do Decreto nº. 678, de 6/11/1992”.
11
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Para minorar a porosidade do requisito em análise, na fase
de tramitação do projeto de emenda, sugeriu-se o instrumento da
interpretação analógica, através do qual o legislador enunciaria
exemplos de grave violação a direitos humanos, deixando, no fim,
campo fértil para o aplicador pesquisar outros casos semelhantes
(igual expediente é utilizado no art. 121 do CP quando define
motivo torpe, meio cruel ou insidioso). A sugestão não foi acolhida
e a razão, mais tarde, veio estampada no julgamento IDC 1/PA:
“Dada a amplitude e a magnitude da expressão ‘direitos humanos’, é verossímil que o constituinte derivado tenha optado por não
definir o rol dos crimes que passariam para a competência da Justiça
Federal, sob pena de restringir os casos de incidência do dispositivo
(CF, art. 109, § 5º), afastando-o de sua finalidade precípua, que
é assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais firmados pelo Brasil sobre a matéria,examinando-se
cada situação de fato, suas circunstâncias e peculiaridades detidamente, motivo pelo qual não há falar em norma de eficácia limitada.
Ademais, não é próprio de texto constitucional tais definições”.
O IDC tem por finalidade assegurar o cumprimento de
obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos
humanos.
Aqui se faz necessário recordar o papel dúplice da União, que,
de um lado, representa uma parte do Estado-federal, e, de outro, o
próprio Estado federal, pois é ela (União) quem celebra contratos.
Com base nessa obrigação assumida pelo ente federal e a União
(que será responsabilizada se não tomar providência), eis o grande
argumento daqueles que defendem o instituto.
Não se pode perder de vista que o IDC aparece como expediente subsidiário. A “federalização” só tem razão quando comprovada a latente omissão do Estado-membro ou fundado receio
de impunidade. No IDC 1/PA, essa característica ficou delineada
pelo STJ quando, explicando o caso, advertiu os princípios norteadores do instituto:
12
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“Na espécie, as autoridades estaduais encontram-se empenhadas
na apuração dos fatos que resultaram na morte da missionária norte-americana Dorothy Stang, com o objetivo de punir os responsáveis,
refletindo a intenção de o Estado do Pará dar resposta eficiente à
violação do maior e mais importante dos direitos humanos, o que
afasta a necessidade de deslocamento da competência originária
para a Justiça Federal, de forma subsidiária, sob pena, inclusive,
de dificultar o andamento do processo criminal e atrasar o seu
desfecho, utilizando-se o instrumento criado pela aludida norma
em desfavor de seu fim, que é combater a impunidade dos crimes
praticados com grave violação de direitos humanos.5. O deslocamento
de competência – em que a existência de crime praticado com grave
violação aos direitos humanos é pressuposto de admissibilidade do
pedido – deve atender ao princípio da proporcionalidade (adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), compreendido
na demonstração concreta de risco de descumprimento de obrigações
decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, resultante
da inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais
do Estado-membro, por suas instituições, em proceder à devida persecução penal. No caso, não há a cumulatividade de tais requisitos,
a justificar que se acolha o incidente”.
O deslocamento, de acordo com o dispositivo constitucional,
pode ocorrer em qualquer fase do inquérito ou processo (mesmo
na fase de execução).
Somente o Procurador-Geral da República pode suscitar
o deslocamento. A inspiração na construção do legitimado foi,
certamente, a ADIN Interventiva, instrumento muito mais sério
do que o Incidente de Deslocamento de Competência, atingindo o
cerne do pacto federativo quando houver violação dos “princípios
sensíveis”2.
2.

A previsão da ADIN Interventiva demonstra a inutilidade do incidente de deslocamento
criado pela EC 45, pois o art. 34, VII, “b” já autoriza o PGR pleitear junto ao STF a intervenção federal no caso de violação de direitos da pessoa humana. Talvez o IDC seja a saída
hábil para o mesmo fim (intervenção), porém sem emperrar a tramitação de emendas
constitucionais.
13
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O pedido deve ser endereçado ao STJ. Por que o STJ e não
o STF, já que envolve questão de natureza federativa? A opção foi
alvo de críticas. Contudo, a justificativa se extrai quando lembrado
que o STJ é o responsável por dirimir os conflitos de competência.
Nada impede, porém, que a decisão do STJ de deslocar (ou não) a
competência para a Justiça Federal seja revista pelo STF, pela via
de Recurso Extraordinário ou de habeas corpus3.

7. Erro na execução:
São duas as possíveis consequências do erro na execução.
1) Se o agente atingir apenas a pessoa diversa da pretendida
(aberratio ictus de resultado único), será punido pelo crime,
considerando-se, contudo, as condições e qualidades da vítima
desejada (no nosso exemplo, pai) e não da vítima efetivamente
atingida (o vizinho).
2) Se, no entanto, o agente atingir também a pessoa diversa
da pretendida (aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo), será punido pelos dois crimes, em concurso formal.
Nesta espécie de aberratio ictus, as circunstâncias podem
conduzir a diversas situações. Imaginemos que “A” saque arma de
fogo e, com intenção letal, dispare contra seu pai, atingindo-o e
também a um vizinho:
a) ocorrendo a morte de ambos (pai e vizinho), teremos dois
crimes, um homicídio doloso consumado (pai) e outro culposo
(vizinho), em concurso formal próprio (art. 70, 1a parte do CP).
b) resultando somente lesões corporais em ambos (pai e vizinho), teremos tentativa de homicídio (pai), em concurso formal
próprio com lesões culposas (vizinho).
3.

Parcela da doutrina critica o IDC, pois, além de desnecessário em face dos vários instrumentos já existentes no nosso ordenamento (desaforamento, intervenção federal nos
Estados etc), o instituto viola frontalmente o princípio do juiz natural.
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c) derivando da conduta de “A” a morte do pai e lesões corporais no vizinho, teremos homicídio doloso consumado (pai) e
lesões corporais culposas (vizinho), em concurso formal próprio.
d) no caso de lesões corporais no pai e de morte do vizinho,
percebemos na doutrina séria divergência:
1a corrente) “A” responde pelo homicídio doloso do vizinho
(considerando as qualidades do pai, vítima pretendida). Mas não se
pode ignorar a existência de outro crime, lesão corporal, para fins
de exasperação da pena em razão do concurso formal (Damásio).
2a corrente) o atirador deve ser responsabilizado por tentativa
de homicídio do pai, em concurso formal com o homicídio culposo
do vizinho (Heleno Fragoso).
3a corrente) deve ser atribuído ao atirador “A” homicídio
doloso consumado do vizinho, em concurso formal com tentativa
de homicídio do pai. Explica-se que, a princípio, poderia parecer
correto considerar ter havido uma tentativa de homicídio com
relação ao pai e um homicídio culposo contra o vizinho (como
conclui a segunda corrente). Se fosse assim, todavia, quando se atingisse terceiro (vizinho) por erro na execução, seria melhor acertar
também o alvo pretendido (pai) do que simplesmente esse terceiro.
Em outras palavras, o erro na execução com resultado duplo seria
mais benéfico para o assassino do que se tivesse havido resultado
único. Isto porque, atingindo somente o vizinho (aberratio ictus
com resultado único), ser-lhe-ia imputado um crime de homicídio
doloso consumado (art. 73, primeira parte, do CP). Se é assim,
na hipótese de ser também atingido o pai (pessoa visada), o qual
sobrevive, não é razoável a responsabilização por fatos de menor
gravidade (o concurso formal entre homicídio tentado e homicídio
culposo é menos grave que um homicídio doloso consumado). É
dizer: a pena decorrente da aberratio ictus com unidade complexa
não pode ser inferior àquela imposta no caso de aberratio ictus
com unidade simples (André Estefam).
15
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8. Justiça Restaurativa, Justiça Reparatória e Justiça
Negociada:
São, basicamente, três os modelos de resposta ao cometimento
de um crime4:
a) Dissuasório clássico: inspirado pela ideia de retribuição,
consiste na simples imposição de pena, medida suficiente para
retribuir o mal causado pela prática criminosa e para evitar o
cometimento de novos delitos;
b) Ressocializador: tem a finalidade de reintegrar o delinquente
à sociedade (prevenção especial positiva);
c) Consensuado: tem o propósito de trazer à Justiça criminal
modelos de acordo e conciliação que visem à reparação de danos e
à satisfação das expectativas sociais por justiça. Pode ser dividido
em (1) modelo pacificador ou restaurativo, voltado à solução do
conflito entre o autor do crime e a vítima (reparação de danos) e
(2) modelo de justiça negociada (plea bargaining), em que o agente,
admitindo a culpa, negocia com o órgão acusador detalhes como
a quantidade da pena, a forma de cumprimento, a perda de bens
e também a reparação de danos.
Vê-se, especialmente pela introdução do modelo de Justiça
consensual, que a resposta para o crime tem sofrido o influxo de
novas ideias, voltadas para uma solução cada vez menos retributiva
(meramente punitiva) e mais construtiva (reparadora).
Nesse contexto, têm adquirido importância no cenário jurídico-penal as Justiças Restaurativa, Reparatória e Negociada.
A primeira, baseada num procedimento de consenso envolvendo os personagens da infração penal (autor, vítima e, em alguns
casos, a própria comunidade), sustenta que, diante do crime, sua
solução perpassa pela restauração, ou seja, pela reaproximação das
partes envolvidas para que seja restabelecido o cenário anterior (de
4.

GOMES, Luiz Flávio. Justiça conciliatória, restaurativa e negociada. Disponível em http://
caetanoarau.dominiotemporario.com/doc/Download9.pdf.
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paz e higidez das relações sociais). Representa um rompimento com
a tradicional “usurpação”, pelo Estado, da relação vítima-infrator,
possibilitando o surgimento de uma nova perspectiva que quebra
a dualidade da função da pena, até então restrita à retribuição e
à prevenção, incluindo a restauração como nova possibilidade5.
Neste modelo, a solução do conflito não é promovida diretamente pelo órgão de justiça criminal, mas por um integrante de
um órgão específico de mediação6.
Já a Justiça Reparatória se faz por meio da conciliação promovida pelos órgãos integrantes do sistema criminal, como ocorre na
transação penal (Lei nº 9.099/95) e nos termos de ajustamento de
conduta para a reparação dos danos ambientais nas infrações da
Lei nº 9.605/98. A Lei nº 11.719/08 (que alterou o CPP) confirma
essa tendência a partir do momento em que permite ao juiz, na
sentença condenatória, fixar valor mínimo indenizatório à vítima.
Por fim, na Justiça Negociada, proveniente sobretudo do direito
americano, o agente e o órgão acusador acordam acerca das consequências da prática criminosa, o que, evidentemente, pressupõe
a admissão de culpa. Trata-se do denominado plea bargaining, que
pode consistir na negociação sobre a imputação (charge bargai5.

6.

Temos aqui a denominada “terceira via do direito penal”, definida por Claus Roxin como
a aquela em que se privilegia a reparação do dano, paralelamente às demais vias,
consistentes na pena e na medida de segurança. Tem caráter autônomo, pois, uma vez
aplicada, deve servir para alcançar as finalidades das sanções penais, e, na medida em
que as alcance, deve substituí-las. Há, no caso, uma simbiose entre elementos do direito
civil (reparação em si) e do direito penal (esforço e interesse do agente criminoso na
atenuação dos efeitos de sua conduta, o que representa o alcance das finalidades de
ressocialização e de prevenção especial). O que fundamenta a reparação dos danos
como terceira via é sobretudo a subsidiariedade, ou seja, o Estado renuncia à aplicação
da sanção penal porque as finalidades e a necessidade da pena foram cumpridas por
meio de uma conduta positiva alternativa e mais eficaz.
No Projeto de Lei nº 7.006/06 da Câmara dos Deputados, que propõe alterações nos
Códigos Penal e de Processo Penal, bem como na Lei nº 9.099/95 para facultar o uso
de procedimentos de Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, estabelece-se
que, presentes os requisitos do procedimento restaurativo, o juiz, com a anuência do
Ministério Público, poderá enviar documentos oriundos do procedimento criminal ao
núcleo de justiça restaurativa, “composto por uma coordenação administrativa, uma
coordenação técnica interdisciplinar e uma equipe de facilitadores, que deverão atuar
de forma cooperativa e integrada” (art. 6º).
17
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ning), sobre a pena e todas as consequências do delito, como o
perdimento de bens e a reparação de danos (sentence bargaining),
ou sobre ambas. Não se identifica esta liberdade de acusação no
sistema jurídico brasileiro, em que o órgão do Ministério Público
tem atuação vinculada ao conjunto probatório proveniente da
investigação, ou seja, a imputação deve ser estritamente relativa
ao crime demonstrado. Além disso, a pena é aplicada por decisão
exclusiva do juiz, sem possibilidade de influência direta do órgão
acusador.
É possível, ainda no âmbito da Justiça Negociada, que o agente
seja beneficiado em virtude da relevância de sua colaboração, como
na situação em que o componente de uma organização criminosa
aponta os demais agentes e revela detalhes de suas atividades delituosas, permitindo o desmantelamento da estrutura, a recuperação
de bens e ativos, a libertação de vítimas em sequestros etc. Este
sistema é aplicado no Brasil por meio de diversos diplomas legais7,
dentre os quais se destaca a Lei nº 12.850/13, que, no art. 4º, dispõe:
“O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou
mais dos seguintes resultados:
I – a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;
II – a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas
da organização criminosa;
7.

Resumidamente, temos: a) artigo 159, § 4º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro); b) artigo 25, § 2º, da Lei 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional); c)
artigo 8º, parágrafo único, da Lei 8.072/90; d) artigo 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90
(crimes contra a ordem econômica e financeira); e) artigo 1º, § 5º, da Lei 9.613/98;
f ) artigos 13 e 14 da Lei 9.807/1999 (programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas); g) artigo 41 da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes); h)
colaboração por meio de acordo de leniência como estabelecido nos artigos 86 e 87
da Lei 12.529/11.
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III – a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades
da organização criminosa;
IV – a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito
das infrações penais praticadas pela organização criminosa;
V – a localização de eventual vítima com a sua integridade
física preservada”.

9. Aplicação da pena – Culpabilidade do agente:
Segundo decidiu o STJ, o agente que atua se valendo da vulnerabilidade psicológica e emocional da vítima pode ter a pena
aumentada com base na maior culpabilidade: “O fato de o agente
ter se aproveitado, para a prática do crime, da situação de vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima decorrente da morte de
seu filho em razão de erro médico pode constituir motivo idôneo
para a valoração negativa de sua culpabilidade. De fato, conforme
entendimento do STJ, “é possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos
e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade, de
maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou
os limites naturais próprios à execução do crime” (AgRg no AREsp
781.997-PE, Sexta Turma, Dje 1º/2/2016)” (HC 264.459/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/3/2016).
Ainda de acordo com o STJ, há maior culpabilidade na conduta
do estelionatário que se aproveita do estreito laço de confiança
que mantinha com a vítima: “O cometimento de estelionato em
detrimento de vítima que conhecia o autor do delito e lhe depositava total confiança justifica a exasperação da pena-base. De
fato, tendo sido apontados argumentos idôneos e diversos do tipo
penal violado que evidenciam como desfavoráveis as circunstâncias
do crime, não há constrangimento ilegal na valoração negativa
dessa circunstância judicial (HC 86.409-MS, Sexta Turma, DJe
23/10/2014)” (HC 332.676/PE, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe 3/2/2016).
19
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10. Aplicação da pena – Maus antecedentes:
A respeito da extensão do termo “maus antecedentes”, decidiu
o STJ: “O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo,
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores
cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em
apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso
da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em
julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem
reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 185.894/
MG – Sexta Turma – Nefi Cordeiro – Dje 05/02/2016).

11. Circunstâncias atenuantes – Compensação:
O STJ decidiu que a atenuante da confissão espontânea pode
ser compensada com a agravante da promessa de recompensa: “É
possível compensar a atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III, “d”, do CP) com a agravante da promessa de recompensa (art.
62, IV). O STJ pacificou o entendimento no sentido de ser possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante
da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp
1.341.370-MT, Terceira Seção, DJe 17/4/2013). Esse raciocínio,
mutatis mutandis, assemelha-se à presente hipótese, por se tratar
da possibilidade de compensação entre circunstâncias igualmente
preponderantes, a saber, a agravante de crime cometido mediante
paga com a atenuante da confissão espontânea” (HC 318.594/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, DJe 24/2/2016”.

12. Penas restritivas de direitos:
A Lei nº 13.281/16 inseriu no Código de Trânsito Brasileiro
o art. 312-A – em vigor a partir de 06 de novembro de 2016 – que
dispõe sobre a pena restritiva de direitos aos condenados pelos
20
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crimes tipificados nos arts. 302 a 312 daquele Código. De acordo
com o novo dispositivo, a prestação de serviço à comunidade ou
a entidades públicas deve consistir em: I – trabalho, aos fins de
semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em
outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas
de trânsito; II – trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e
politraumatizados; III – trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; IV – outras
atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de
vítimas de acidentes de trânsito.

13. Pena x Medida de segurança:
Decidiu o STJ que se durante a execução de determinada
pena o agente é submetido a medida de segurança em decorrência de outro fato, não é obrigatória a substituição da pena então
em cumprimento por medida de segurança, pois, derivada de
fatos diversos, a execução paralela de ambas as sanções penais
não ofende o sistema vicariante: “Durante o cumprimento de
pena privativa de liberdade, o fato de ter sido imposta ao réu, em
outra ação penal, medida de segurança referente a fato diverso
não impõe a conversão da pena privativa de liberdade que estava
sendo executada em medida de segurança. Inicialmente, convém
apontar que o sistema vicariante afastou a imposição cumulativa ou
sucessiva de pena e medida de segurança, uma vez que a aplicação
conjunta ofenderia o princípio do ne bis in idem, já que o mesmo
indivíduo suportaria duas consequências em razão do mesmo fato.
No caso em análise, evidencia-se que cada reprimenda imposta
corresponde a um fato distinto. Portanto, não há que se falar em
ofensa ao sistema vicariante, porquanto a medida de segurança
refere-se a um fato específico e a aplicação da pena privativa de
liberdade correlaciona-se a outro fato e delito. Decisão monocrática
citada: HC 137.547-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1°/2/2013” (HC
275.635/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/3/2016).
21
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14. HC 126.292 x Efeitos da condenação:
Como mencionamos no item relativo à execução penal
(abaixo), o STF, no julgamento do HC 126.292/SP, modificou sua
orientação a respeito da impossibilidade de execução provisória
da pena, tornando-a possível em seguida ao recurso em segunda
instância. A decisão tem relevância não só para os efeitos penais da
sentença condenatória como também para os extrapenais dos arts.
91 e 92 do Código Penal. Uma vez estabelecida a condenação com
o julgamento do recurso nos tribunais de justiça ou nos tribunais
regionais federais, é possível a adoção das providências para efetivar também os efeitos extrapenais. Pensamos que a inexistência
de trânsito em julgado não impõe óbice nenhum porque, sendo
possível a medida mais drástica de todas – a privação da liberdade
– não há impedimento lógico para que medidas periféricas sejam
também implementadas.

15. Princípio da indivisibilidade da ação penal
privada:
Com base neste princípio, o STF determinou a extinção da
punibilidade em feito no qual o querelante imputava a um parlamentar os crimes de calúnia e de difamação em razão de lhe terem
sido imputados fatos desonrosos por meio de ampla divulgação
na internet, prática para a qual concorreram diversas pessoas, não
incluídas na queixa-crime. Para o tribunal, a não inclusão no polo
passivo de todos os que concorreram para os crimes caracteriza
ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada (Inq
3526/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/02/2016).

16. Ação penal nos crimes sexuais:
Há decisões do STJ no sentido de que a súmula nº 608 do STF
se aplica inclusive a crimes de estupro cometidos com violência real
após a entrada em vigor da Lei nº 12.015/09: “(...) Não bastasse isso,
22
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sendo o crime praticado com violência e grave ameaça consistente
na utilização de arma de fogo, mesmo com o advento da Lei n.
12.015/2009, aplica-se à espécie a Súmula 608 do Supremo Tribunal
Federal: “no crime de estupro, praticado mediante violência real,
a ação penal é publica incondicionada”. Precedente” (HC 161.663/
SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/12/2015. No
mesmo sentido: REsp 1485352/DF, Sexta Turma, Rogério Schietti
Cruz, DJe 16/12/2014).
Há quem sustente, ademais, que a ação penal no crime de
estupro cometido mediante violência real no âmbito doméstico e
familiar também deve ser pública incondicionada, não somente em
razão do disposto na mencionada súmula como ainda em virtude
da decisão do STF na ADI 4424, na qual o tribunal estabeleceu
que a ação penal no crime de lesão corporal de natureza leve no
âmbito doméstico e familiar é pública incondicionada. Neste sentido, Eugenio Pacelli8:
“Na linha da compreensão da citada Súmula 608, mesmo ao
tempo da redação anterior (à Lei 12.015) do CP, seria de ação pública
incondicionada o crime de estupro praticado mediante violência
física, ao entendimento de que a lesão corporal era perseguida por
ação pública e não privada, aplicando, portanto, o art. 101, CP.
E a Suprema Corte prosseguiu assim entendendo mesmo após
a Lei 9.099/95 condicionar à representação a ação penal nos casos
de lesão corporal leve ou culposa.
Eis a resposta, então, que nos parece mais adequada, também
em coerência com às orientações do STF sobre a matéria.
Afastada a aplicação da Lei 9.099/95 ao ambiente de violência
doméstica (inexigindo-se, portanto, representação nos casos de
lesão corporal leve), pensamos que as ações penais nos crimes de
estupro ali praticados serão públicas incondicionadas, sempre que
praticados os fatos com violência real, na linha do quanto enten8.

Disponível em http://eugeniopacelli.com.br/quartas/ainda-os-crimes-contra-a-dignidade-sexual/
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dido na velha Súmula 608, no art. 101, CP, e segundo a decisão da
Suprema Corte em relação à Lei Maria da Penha”.
Não é, todavia, o que sustenta Damásio de Jesus9:
“Em primeiro lugar, o estupro com violência física de que
resulta lesão corporal leve não é delito complexo (JESUS, Damásio de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva. v. I, ação penal no crime
complexo). O art. 131 do CP italiano tratava do crime complexo em
sentido amplo; o nosso art. 101 do CP conceitua o delito complexo
em sentido estrito, que exige a fusão de dois tipos criminais. Ora,
o estupro (art. 213) é o constrangimento ilegal (art. 146) acrescido
da conjunção carnal e do ato libidinoso diverso, os quais, “por si
mesmos”, não são delitos. Além disso, os arts. 102, caput, e 225,
caput, do CP, que, no caso, impõem ao marido estuprador a ação
penal pública condicionada à representação da vítima, não foram
revogados pela Lei n. 12.015/2009.
Se o agente, no âmbito doméstico e familiar e em um só
contexto de fato, tivesse estuprado a esposa mediante agressão
física, causando-lhe lesão corporal leve, aplicado o princípio do
concurso aparente de normas na espécie subsidiariedade implícita,
responderia só por um crime, o de estupro, absorvida a lesão, sendo
condicionada a ação penal. Se, contudo, na progressão criminosa propriamente dita, cessasse a conduta na lesão corporal leve,
desistindo do estupro, responderia somente por aquele crime (de
lesão corporal), de ação penal incondicionada, segundo o STF”.

17. Causas extintivas da punibilidade:
A Lei nº 13.254/16, que criou o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), para declaração voluntária
de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou
declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por
9.

Disponível em http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/estupro-e-lesao-leve-no-ambiente-familiar/9363
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residentes ou domiciliados no País, conforme a legislação cambial
ou tributária, estabelece diversas causas extintivas de punibilidade
além daquelas elencadas no rol exemplificativo do art. 107 do Código Penal. Se, antes do trânsito em julgado da decisão criminal, o
agente efetua a entrega da declaração dos recursos, bens e direitos
sujeitos à regularização, paga integralmente o imposto devido e a
multa, extingue-se a punibilidade dos seguintes crimes: a) art. 1º
e incisos I, II e V do art. 2º da Lei 8.137/90; b) tipificados na Lei
nº 4.729/65; c) art. 337-A do Código Penal; d) arts. 297, 298, 299
e 304 do Código Penal, quando exaurida sua potencialidade lesiva
com a prática dos crimes mencionados nas alíneas anteriores; e)
caput e parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492/86; f) art. 1º
da Lei nº 9.613/98, quando o objeto do crime for bem, direito ou
valor proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes previstos
nas alíneas anteriores.

18. Interrupção do prazo prescricional pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis
O art. 117, inciso IV, do Código Penal foi modificado pela Lei
nº 11.596/07 para anunciar que, além da sentença condenatória,
também o acórdão condenatório interrompe o curso da prescrição.
Antes, tão somente a sentença condenatória recorrível era causa
de interrupção.
De acordo com a nova redação legal, além da inclusão do
acórdão como causa interruptiva estabeleceu-se que a interrupção
ocorre pela publicação da decisão, não pelo julgamento. “Publicação”
não deve ser confundida com divulgação na imprensa oficial, sendo
compreendida nos termos do artigo 389 do Código de Processo
Penal. Desse modo, considera-se publicada a sentença quando o
escrivão procede à juntada desta aos autos – na sentença ou acórdão
proferidos na própria audiência ou sessão, a publicação ocorre neste
ato (STJ: HC 233.594, Sexta Turma, Rel. Min. Alderita Ramos de
25
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Oliveira, j. 16/04/2013; STF: RHC 125.078, Primeira Turma, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 03/03/2015).
Com a edição da lei, duas orientações passaram a debater qual
espécie de acórdão condenatório recorrível teria efeito interruptivo.
Há quem sustente que a alteração, alinhando-se a decisões judicias
recorrentes, contempla somente os acórdãos condenatórios em ações
penais originárias e os reformatórios da absolvição em primeira
instância. Por isso, tendo havido condenação em primeira instância,
o acórdão que simplesmente a confirme, negando provimento ao
recurso da defesa, ou que somente majore a pena, não interrompe o
prazo prescricional. Aqueles adeptos desta orientação se alicerçam
no fato de que a lei lança mão da partícula “ou” entre as expressões
“publicação de sentença” e “acórdão condenatório”; logo, exclui-se a possibilidade de que ambos irradiem efeitos interruptivos
do prazo fatal. Sintetizando este entendimento, transcreve-se
aresto do Superior Tribunal de Justiça: “O acórdão confirmatório
da condenação não é marco interruptivo da prescrição, uma vez
que o art. 117, inciso IV, do Código Penal dispõe que o curso da
prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis. Portanto, apenas o acórdão condenatório interrompe a prescrição. Dessa forma, deve ser reconhecida
a extinção da punibilidade da paciente, conforme determina o
art. 61 do Código de Processo Penal” (HC 290.257/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/11/2015).
Outra orientação sustenta que a interrupção do prazo prescricional se dá inclusive pelo acórdão que se limita a confirmar a
condenação de primeira instância ou a aumentar a pena, segundo,
aliás, deixou claro o relatório do projeto da lei que viria a alterar
o Código Penal: “O texto atual do Código Penal se refere à sentença condenatória recorrível. O Projeto passa a fixar a data da
publicação, não deixando margem a dúvidas quanto ao momento
da sentença, que será o da publicação, e não o de sua prolação.
Também o Projeto inclui, nesse inciso, a publicação do acórdão
condenatório recorrível, contemplando a hipótese de confirmação
de condenação de primeira instância em grau recursal”.
26
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Dissertando sobre a divergência doutrinária, explica Guilherme de Souza Nucci: “Quanto ao acórdão que agrava a pena,
como causa interruptiva da prescrição, sempre houve três posições:
a) serve para interromper a prescrição, uma vez que traz novo
patamar para a pena em concreto; b) não serve para interromper
a prescrição, tendo em vista não estar expressamente inserido no
art. 117. É a melhor posição, a despeito de a primeira buscar sanar
uma lacuna que já deveria ter sido corrigida e ser majoritária na
jurisprudência; c) somente serve para interromper a prescrição se
for “não unânime”, portanto, sujeito a embargos infringentes. Esse
ponto de divergência, em nosso entendimento, permanece, pois o
acórdão que confirma a condenação, apenas elevando a pena, não é
propriamente a decisão condenatória. Logo, não se pode interpretar
o conteúdo do art. 117, IV, do Código Penal, em prejuízo do réu.
Aliás, fosse para abranger qualquer acórdão, bastaria a inserção,
como causa interruptiva da prescrição, do “acórdão”, sem menção
à sua essência (condenatória recorrível, como foi feito)”10.

19. Homicídio – Motivo fútil no homicídio cometido
com dolo eventual durante competição
automobilística ilegal:
Segundo já decidiu o STJ, não incide a qualificadora do
motivo fútil nos casos em que o homicídio doloso é cometido
durante competição automobilística ilegal que atinge pessoa alheia
à própria competição: “Não incide a qualificadora de motivo fútil
(art. 121, § 2°, II, do CP), na hipótese de homicídio supostamente
praticado por agente que disputava “racha”, quando o veículo por
ele conduzido – em razão de choque com outro automóvel também participante do “racha” – tenha atingido o veículo da vítima,
terceiro estranho à disputa automobilística. No caso em análise,
o homicídio decorre de um acidente automobilístico, em que não
havia nenhuma relação entre o autor do delito e a vítima. A víti10. Manual de Direito Penal. Ob. cit., p. 606-7.
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ma nem era quem praticava o “racha” com o agente do crime. Ela
era um terceiro que trafegava por perto naquele momento e que,
por um dos azares do destino, viu-se atingido pelo acidente que
envolveu o agente do delito. Quando o legislador quis se referir a
motivo fútil, fê-lo tendo em mente uma reação desproporcional
ou inadequada do agente quando cotejado com a ação ou omissão
da vítima; uma situação, portanto, que pressupõe uma relação
direta, mesmo que tênue, entre agente e vítima. No caso não há
essa relação. Não havia nenhuma relação entre o autor do crime
e a vítima. O agente não reagiu a uma ação ou omissão da vítima
(um esbarrão na rua, uma fechada de carro, uma negativa a um
pedido). Não há aqui motivo fútil, banal, insignificante, diante de
um acidente cuja causa foi um comportamento imprudente do
agente, comportamento este que não foi resposta à ação ou omissão
da vítima. Na verdade, não há nenhum motivo” (HC 307.617/SP,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe 16/5/2016).
Durante o mesmo julgamento, o tribunal assentou a incompatibilidade entre o dolo eventual e o motivo fútil: “É incompatível
com o dolo eventual a qualificadora de motivo fútil (art. 121, §
2°, II, do CP). Conforme entendimento externado pelo Min. Jorge
Mussi, ao tempo que ainda era Desembargador, “os motivos de
um crime se determinam em face das condicionantes do impulso
criminógeno que influem para formar a intenção de cometer o
delito, intenção que, frise-se, não se compatibiliza com o dolo
eventual ou indireto, onde não há o elemento volitivo” (TJSC, HC
1998.016445-1, Dj 15/12/1998). Ademais, segundo doutrina, “Não
são expressões sinônimas – intenção criminosa e voluntariedade.
A vontade do homem aplicada à ação ou inação constitutivas da
infração penal é a voluntariedade; a vontade do agente aplicada às
conseqüências lesivas do direito é intenção criminosa. Em todas as
infrações penais encontram-se voluntariedade. Em todos, porém,
não se vislumbra a intenção criminosa. Os crimes em que não se
encontra a intenção criminosa são os culposos e os praticados com
dolo indireto, não obstante a voluntariedade da ação nas duas modalidades”. Destaque-se que, em situações semelhantes, já decidiu
28
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desse modo tanto o STJ (REsp 1.277.036-SP, Quinta Turma, DJe
10/10/2014) quanto o STF (HC 111.442-RS, Segunda Turma, DJe
17/9/2012; e HC 95.136, Segunda Turma, DJe 30/3/2011), sendo
que a única diferença foi a qualificadora excluída: no caso em análise, a do inciso II, § 2º, do art. 121, já nos referidos precedentes, a
do inciso IV do mesmo parágrafo e artigo” (HC 307.617/SP, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe 16/5/2016).

20. Homicídio – Comunicabilidade da qualificadora
relativa à paga ou promessa de recompensa:
A respeito da qualificadora relativa à paga ou promessa de
recompensa, o STJ tem decisões tanto no sentido de que se trata de
elementar, que portanto se comunica automaticamente ao mandante,
quanto no sentido de que, embora não se trate de elementar, pode
haver a comunicação, a depender do caso concreto:
“Não obstante a paga ou a promessa de recompensa seja circunstância acidental do delito de homicídio, de caráter pessoal e,
portanto, incomunicável automaticamente a coautores do homicídio,
não há óbice a que tal circunstância se comunique entre o mandante e o executor do crime, caso o motivo que levou o mandante
a empreitar o óbito alheio seja torpe, desprezível ou repugnante. 2.
Na espécie, o recorrido teria prometido recompensa ao executor, a
fim de, com a morte da vítima, poder usufruir vantagens no cargo
que exercia na Prefeitura Municipal de Fênix. 3. Recurso especial
provido, para reconhecer as apontadas violações dos arts. 30 e 121,
§ 2º, I, ambos do Código Penal, e restaurar a decisão de pronúncia,
restabelecendo a qualificadora do motivo torpe, a fim de que o réu
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do
delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal” (REsp
1209852/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 02/02/2016).
“A qualificadora do homicídio mediante paga é elementar do
tipo penal, estendendo-se também ao mandante do delito. Assim,
não há falar em existência de constrangimento ilegal na comunicação
29
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ao paciente, autor intelectual do crime, da qualificadora prevista no
inciso I, do § 2º do art. 121 do Código Penal – CP” (HC 291604/
PI, Rel. Min. Ericson Maranho (desembargador convocado do TJ/
SP), DJe 22/10/2015).

21. Homicídio de agentes de segurança:
O homicídio praticado contra agentes de polícia do Congresso
Nacional atrai a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso VII, do CP?
Não. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 51, IV e
52, XIII, estabelece competir privativamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal dispor sobre sua polícia. Com base nestas
disposições, a Câmara e o Senado Federal regulamentaram, por
meio das resoluções nº 18/2003 e 59/2002, suas respectivas polícias,
que não estão portanto disciplinadas no art. 144 da Constituição.
Sua abrangência pela qualificadora constituiria vedada analogia
in malam partem.

22. Aborto x Microcefalia:
Na esteira do aborto do anencéfalo, surgem discussões a respeito
do aborto do feto diagnosticado com microcefalia, atualmente em
número elevado no Brasil em virtude, ao que tudo indica, do contágio de gestantes pelo vírus zika. Há quem sustente que, a exemplo
do que ocorre com fetos anencéfalos, deve-se deferir à gestante o
direito ao aborto por razões de dignidade, já que diante da enfermidade irreversível que acomete o feto frustram-se expectativas e
gera-se desnecessário sofrimento. Por outro lado, há quem defenda
a impossibilidade do aborto pela microcefalia, que não se subsume
às hipóteses legais nem à situação regulada pela ADPF 54, julgada
pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da anencefalia. Para os
defensores desta tese, a microcefalia, embora grave e irreversível,
não provoca a inviabilidade do desenvolvimento do ser humano,
que, não obstante possa vir a ter determinadas limitações, pode
viver dignamente, como, aliás, outras pessoas com diversas formas
de deficiência. Além disso, defender a possibilidade de aborto diante
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de enfermidade que causa debilidade física ou psíquica contraria
os postulados da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), segundo os quais o indivíduo que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial tem
direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não
sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

23. Escusas absolutórias x Crimes cometidos contra
pessoa com deficiência:
Diferentemente do Estatuto do Idoso, o legislador, quando
criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15),
lamentavelmente não alterou o art. 183 do CP, permitindo em
crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, previstos no Tit. II da Parte Especial do CP, cometidos em face do
deficiente, a incidência das imunidades absolutas e relativas dos
arts. 181 e 182 do CP.
Os operadores do Direito, diante da novel Lei, já questionam:
tais dispositivos (arts. 181 e 182 do CP) incidem nos crimes contra
o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa
com deficiência, tipificados na Lei nº 13.146/15 (é o caso, por
exemplo, dos arts. 89 e 91). Muitos certamente irão defender a sua
aplicação, ostentando a bandeira da analogia in bonam partem.
Entendemos, depois de muita reflexão sobre o tema, que deve
prevalecer o princípio da especialidade, isto é, crimes contra o
patrimônio cometidos em face da pessoa com deficiência previstos
no Estatuto ou em qualquer outra lei especial não são alcançados
pelas citadas imunidades. Conclusão diversa redundaria numa
clara proteção deficitária do Estado. Não se pode ignorar que,
na esmagadora maioria das vezes, quem tutela o patrimônio da
pessoa com deficiência é seu parente próximo (cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão). Garantir-lhes, desde
logo, causa especial de exclusão de punibilidade quando arbitrariamente atacam a fortuna da pessoa com deficiência soa como
indisfarçável absurdo.
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24. Atentado violento ao pudor x Lei nº 12.015/09:
Sobre o atentado violento ao pudor, o STJ firmou o entendimento de que a revogação do respectivo tipo penal (art. 214
do CP) não autoriza a conclusão de que houve abolitio criminis.
Aplica-se, no caso, o princípio da continuidade normativo-típica:
“Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há que
se falar em abolitio criminis em relação ao delito do art. 214 do
Código Penal, após a edição da Lei n. 12.015/2009. Os crimes de
estupro e de atentado violento ao pudor foram reunidos em um
único dispositivo” (HC 225.658/DF, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe 02/03/2016).

25. Estupro de vulnerável x Estatuto da Pessoa com
Deficiência:
A entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei nº 13.146/15) promoveu extensa alteração no tratamento
dispensado pela lei à pessoa que padece de impedimentos de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Como exemplo,
temos a revogação dos incisos do art. 3º do Código Civil, que antes
considerava absolutamente incapaz aquele que, por enfermidade
ou deficiência mental, não tivesse o necessário discernimento para
a prática dos atos da vida civil. Atualmente, o indivíduo que, por
causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade
é tratado como relativamente incapaz (art. 4º, inciso III).
Isso ocorre sobretudo por influência do art. 6º da Lei nº
13.146/15, segundo o qual a deficiência não “afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I – casar-se e constituir união
estável; II – exercer direitos sexuais e reprodutivos (destacamos);
III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter
acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento
familiar; IV – conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V – exercer o direito à família e à convivência
familiar e comunitária; e VI – exercer o direito à guarda, à tutela,
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à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas”.
No campo penal, a entrada em vigor do Estatuto tem suscitado dúvidas a respeito da influência do disposto no inciso II
acima transcrito na caracterização do crime de estupro de vulnerável, especificamente no caso do § 1º do art. 217-A do Código
Penal, que pune a conduta de praticar conjunção carnal ou outro
ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou deficiência
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do
ato. A dúvida é a seguinte: se o deficiente é plenamente capaz
para “exercer direitos sexuais e reprodutivos”, qual a razão para
rotulá-lo como vulnerável e, portanto, incapaz de consentir para
o ato sexual? Existe uma contradição entre os documentos legais?
Esse conflito é meramente aparente.
Para dirimir a dúvida, façamos uma análise do tipo do art.
217-A no que concerne aos sujeitos passivos, não por acaso separados entre o caput e o § 1º:
1) o menor de quatorze anos: Antes da entrada em vigor da
Lei nº 12.015/09, o Código Penal considerava, pelo disposto art.
224, presumivelmente violenta a relação sexual com menor de
quatorze anos. Havia, então, extenso debate a respeito da natureza
da presunção, isto é, se relativa ou absoluta. Uma primeira corrente
sustentava a necessidade de apurar, concretamente, a incapacidade do menor para o consentimento, enquanto outra, majoritária,
defendia a aplicação absoluta da regra relativa à idade.
Com a edição da Lei nº 12.015/09, revogou-se o art. 224 do
Código Penal e a regra da presunção de violência deixou de ser
aplicada. A mesma lei incluiu no Código o art. 217-A, que, sem
mencionar presunção de nenhuma ordem, pune, no caput, a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de quatorze anos.
A clara disposição legal, no entanto, não foi capaz de impedir
a continuidade do debate a respeito da presunção, agora de vulnerabilidade. Afirma, por exemplo, Guilherme de Souza Nucci:
“Agora, subsumida na figura da vulnerabilidade, pode-se tratar
33
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da mesma como sendo absoluta ou relativa. Pode-se considerar
o menor, com 13 anos, absolutamente vulnerável, a ponto de seu
consentimento para a prática do ato sexual ser completamente
inoperante, ainda que tenha experiência sexual comprovada? Ou
será possível considerar relativa a vulnerabilidade em alguns casos
especiais, avaliando-se o grau de conscientização do menor para
a prática sexual? Essa é a posição que nos parece acertada. A lei
não poderá, jamais, modificar a realidade e muito menos afastar
a aplicação do princípio da intervenção mínima e seu correlato
princípio da ofensividade. Se durante anos debateu-se, no Brasil, o
caráter da presunção de violência – se relativo ou absoluto –, sem
consenso, a bem da verdade, não será a criação de novo tipo penal
o elemento extraordinário a fechar as portas para a vida real”11.
Prevalece, no entanto, tese diversa. Leciona a maioria da
doutrina não haver espaço para discussão a respeito da presunção
de vulnerabilidade, pois a lei nada presume. Sua redação é clara e
inequívoca: proíbe-se a relação sexual com menor de quatorze anos.
Foi este o manifesto propósito do legislador com a revogação do
art. 224 – este sim expresso sobre a presunção de violência. Fosse
para se perpetuar o debate, seria evidentemente desnecessária
qualquer alteração. Tanto é assim que a justificação do projeto
que originou a Lei nº 12.015/09 foi emitida nos seguintes termos:
“Esse artigo [217-A], que tipifica o estupro de vulneráveis,
substitui o atual regime de presunção de violência contra criança
ou adolescente menor de 14 anos, previsto no art. 224 do Código
Penal. Apesar de poder a CPMI advogar que é absoluta a presunção
de violência de que trata o art. 224, não é esse o entendimento em
muitos julgados. O projeto de reforma do Código Penal, então,
destaca a vulnerabilidade de certas pessoas, não somente crianças
e adolescentes com idade até 14 anos, mas também a pessoa que,
por enfermidade ou deficiência mental, não possuir discernimento
para a prática do ato sexual, e aquela que não pode, por qualquer
motivo, oferecer resistência; e com essas pessoas considera como
crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso; sem
11. Crimes contra a dignidade sexual, p. 37-38
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entrar no mérito da violência e sua presunção. Trata-se de objetividade fática” – grifamos.
E atendendo ao propósito da lei, o STJ firmou o entendimento no sentido de afastar pretensões para apurar concretamente a
vulnerabilidade, como se extrai do seguinte julgado, exarado por
sua Terceira Seção:
“Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável
previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente
tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com
pessoa menor de 14 anos; o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do
crime” (REsp 1.480.881/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
10/9/2015).
2) aquele 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: Esta
situação, extraída do § 1º do art. 217-A, em tudo difere da anterior – daí porque dissemos não ter sido por acaso que o legislador
cindiu o tipo penal entre o caput e o § 1º para tratar do sujeito
passivo do crime.
Neste caso, assim como ocorria em relação ao menor de quatorze anos, o ordenamento anterior à Lei nº 12.015/09 presumia a
violência por meio do mesmo art. 224 do Código Penal.
Uma vez em vigor a referida Lei, o tipo do § 1º do art. 217-A
passou a punir o ato de ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso 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.
Iniciando pela última hipótese, em que a vítima não pode, por
qualquer causa, oferecer resistência, podemos citar como exemplos
a situação da pessoa que, embora não padeça de nenhuma anomalia
mental, embriaga-se até a inconsciência e, inerte, é submetida ao
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ato sexual sem que possa resistir; ou da pessoa que é induzida, por
meio de drogas, à inconsciência por alguém que tem o propósito
de com ela manter relação sexual não consentida.
No caso do deficiente mental, não se pune a relação sexual
pelo simples fato de ter sido praticada com alguém nesta condição,
como ocorre no caso do menor de quatorze anos. Aqui, caracteriza-se o crime se o agente mantiver conjunção carnal ou praticar
outro ato libidinoso com alguém que, em virtude de enfermidade
ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento. É
imprescindível, portanto, ao contrário do que se verifica no caput,
apurar concretamente se a pessoa portadora de enfermidade ou
deficiência mental tinha ou não discernimento para a prática do ato.
Nessa linha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência em nada
interfere na caracterização do crime de estupro de vulnerável, pois
desde a edição da Lei nº 12.015/09, em que a presunção de violência foi extirpada do nosso ordenamento jurídico, é necessário
apurar se a enfermidade ou a deficiência mental de que padeça
alguém ocasiona a falta de discernimento. As disposições do art.
6º do Estatuto podem servir para reforçar a indicação do Código
Penal, mas não há mudança substancial na incidência do tipo.
Em resumo, temos:
Antes da Lei 12.015/09

Depois da Lei 12.015/09

Art. 224 do CP – eram vulneráveis, presumindo-se a violência:

Art. 217-A do CP – são vulneráveis, havendo ou
não violência na execução do crime:

a) não maior de 14 anos

a) menor de 14 anos (caput)

b) pessoa com deficiência

b) pessoa enferma ou com deficiência mental,
sem o necessário discernimento (§1o.),

c) pessoa que não podia, por qualquer causa,
oferecer resistência

c) pessoa que não pode, por qualquer causa,
oferecer resistência (§1o.)

Obs.: a lei, antes, tratava dos vulneráveis no
mesmo dispositivo. No caso da pessoa com deficiência, a lei não exigia falta de discernimento,
bastando a anomalia.

Obs.: a lei, agora, trata o vulnerável pela idade no
caput, e os demais no §1o. No caput, pouco importa
o discernimento ou a capacidade de resistência
do menor de 14 anos; no §1o, o discernimento do
enfermo/deficiente mental deve ser aquilatado,
bem como a capacidade de resistência da pessoa.
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26. Art. 234-A do CP x Transmissão de HIV durante o
crime sexual:
Na situação em que, durante o crime sexual, o agente transmite à vítima o vírus HIV, não se aplica a majorante do art.
234-A, inciso IV, do CP. Isto porque o STJ tem o entendimento
de que a transmissão do vírus HIV constitui lesão corporal de
natureza gravíssima (HC 160.982/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
28/05/2012). Diante disso, nos crimes de estupro e de estupro de
vulnerável, que são qualificados no caso de lesão corporal grave
(o que abrange a gravíssima), há duas situações possíveis: 1) se o
agente transmite o vírus culposamente, há o crime sexual qualificado pela lesão grave; b) se transmite o vírus dolosamente, há o
crime sexual simples em concurso formal impróprio com o crime
de lesão corporal de natureza gravíssima, pois a qualificadora da
lesão grave é preterdolosa.
Nos demais crimes sexuais dos quais pode decorrer a transmissão de HIV, como na violação sexual mediante fraude ou na
prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém
menor de dezoito e maior de catorze anos em situação de exploração sexual, temos o seguinte: 1) se o agente transmite o vírus
dolosamente, há concurso formal impróprio entre o crime sexual
e a lesão corporal de natureza gravíssima; 2) se transmite o vírus
culposamente, há concurso formal próprio entre o crime sexual
e o crime de lesão corporal culposa, aplicando-se o sistema da
exasperação ou o cúmulo material benéfico, conforme o caso.

27. Bigamia:
Caracteriza-se também o crime de bigamia se o agente, casado
com alguém do sexo oposto, contrai nova união com pessoa do
mesmo sexo. Isto porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
conjunto da ADPF nº 132 e da ADI 4277, conferiu interpretação
conforme ao art. 1.723 do Código Civil “para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento
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da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo
sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo
as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva”. Em razão do julgamento, e para lhe prestar
a devida efetividade no plano burocrático, o Conselho Nacional
de Justiça editou a Resolução nº 175/2013, que, no art. 1º, dispõe
ser “vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação,
celebração de casamento civil ou de conversão de união estável
em casamento entre pessoas de mesmo sexo”. Por esta razão, uma
vez que duas pessoas compareçam no cartório de registro civil,
habilitem-se para o casamento e consumem o ato, aplicam-se à
união todos os consectários legais, inclusive aquele que proíbe a
pessoa casada de contrair novas núpcias (art. 1.521, inciso VI, do
Código Civil) e aquele que pune o casado que o tenha feito (art.
235 do Código Penal).

28. Exercício ilegal da medicina:
De acordo com o que decidiu o STJ, o exercício da acupuntura
não caracteriza o crime de exercício ilegal da medicina, pois não
há menção a esta atividade nas leis que complementam o art. 282
do CP com a regulamentação das profissões nele mencionadas:
“O exercício da acupuntura não configura o delito previsto no art.
282 do CP (exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica). É cediço que o tipo penal descrito no art. 282 do CP é
norma penal em branco e, por isso, deve ser complementado por
lei ou ato normativo em geral, para que se discrimine e detalhe as
atividades exclusivas de médico, dentista ou farmacêutico. Segundo
doutrina, “A complementação do art. 282 há de ser buscada na legislação federal que regulamenta as profissões de médico, dentista
ou farmacêutico. Dispõem sobre o exercício da medicina a Lei n.
3.268, de 20.09.57 e o Dec. n. 20.931, de 11.01.32”. Das referidas
leis federais, observa-se que não há menção ao exercício da acupuntura. Nesse passo, o STJ reconhece que não há regulamentação
da prática da acupuntura, sendo da União a competência privativa
para legislar sobre as condições para o exercício das profissões,
consoante previsto no art. 22, XVI, da CF (RMS 11.272-RJ, Segunda
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Turma, DJ 4/6/2001). Assim, ausente complementação da norma
penal em branco, o fato é atípico” (RHC 66.641/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe 10/3/2016).

29. Desobediência x Recusa de cumprimento de
mandado de averbação ou de registro:
Não há crime de desobediência na conduta do oficial de registro que, recebendo mandado de registro ou averbação, constate
irregularidade formal e se recuse a praticar o ato. Isto porque ao
mesmo tempo em que se submete à ordem judicial, o oficial de
registro goza de independência no exercício de sua função (art.
28 da Lei nº 8.935/94) e comete infração disciplinar se exercer sua
função sem a observância das prescrições legais ou normativas
(art. 31, inciso I, da Lei nº 8.935/94). Cabe-lhe, ademais, nos termos do art. 198 da Lei nº 6.015/75, indicar por escrito qualquer
exigência a ser satisfeita para a promoção do processo de registro,
e isso, evidentemente, é aplicável inclusive aos títulos judiciais que
contenham falhas.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a este respeito:
“REGISTRO PÚBLICO – ATUAÇÃO DO TITULAR – CARTA DE
ADJUDICAÇÃO – DÚVIDA LEVANTADA – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROPRIEDADE MANIFESTA. O cumprimento
do dever imposto pela Lei de Registros Públicos, cogitando-se de
deficiência de carta de adjudicação e levantando-se dúvida perante
o juízo de direito da vara competente, longe fica de configurar
ato passível de enquadramento no artigo 330 do Código Penal –
crime de desobediência –, pouco importando o acolhimento, sob
o ângulo judicial, do que suscitado” (HC 85.911/MG, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 02/12/2005).

30. Desacato x Tratados internacionais:
Há quem sustente que a punição da conduta de desacato
seja incompatível com a ordem constitucional e com a legislação
internacional de que o Brasil faz parte.
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Quanto à ofensa à ordem constitucional, argumenta-se que se
trata de tipificação de caráter autoritário, que visa afinal a impedir
– ou ao menos desencorajar – manifestações contrárias às práticas
de agentes estatais. Sustenta-se que, apesar da objetividade jurídica
do crime – a manutenção do prestígio da Administração –, que
portanto justifica a tipificação, os agentes públicos estão sujeitos
a maior fiscalização e censura e que, por isso, não se pode tolher
o direito de crítica, ainda que exacerbada. Criminalizar a conduta
fere o princípio da proporcionalidade e ignora postulados próprios
do direito penal como a intervenção mínima e a lesividade. Não
bastasse, em grande parte das situações o agente estatal acaba por
fazer ele mesmo uma espécie de “juízo preliminar” da caracterização
do crime e toma por ofensa uma manifestação que no geral seria
interpretada como crítica, provocando constrangimento contra
quem se manifestou.
E no que concerne à legislação internacional, a Convenção
Americana sobre os Direitos Humanos – à qual o Brasil aderiu por
meio do Decreto nº 678/92 – garante, no artigo 13, a liberdade de
pensamento e expressão, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou no sentido de que a legislação de
desacato vigente no continente americano contraria os termos da
Convenção: “A ameaça de sofrer punições penais por expressões,
sobretudo nos casos em que elas consistissem de opiniões críticas
de funcionários ou pessoas públicas, gera um efeito paralisante
em quem quer expressar-se, que pode traduzir-se em situações de
auto-censura incompatíveis com um sistema democrático.
A esta conclusão se chegou pela análise que efetuou a CIDH
acerca da compatibilidade das leis de desacato com a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos em um relatório realizado em
1995. A CIDH concluiu que tais leis não eram compatíveis com
a Convenção porque se prestavam ao abuso como um meio para
silenciar idéias e opiniões impopulares, reprimindo desse modo o
debate que é crítico para o efetivo funcionamento das instituições
democráticas. Em conseqüência, os cidadãos têm o direito de criticar e examinar as ações e atitudes dos funcionários públicos no
que se relaciona com a função pública. Ademais, as leis de desacato
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dissuadem as críticas pelo temor das pessoas às ações judiciais ou
sanções monetárias. Por estas e outras razões, a CIDH concluiu que
as leis de desacato são incompatíveis com a Convenção, e instou
aos Estados a que as derrogassem” (Relatório do relator especial
para a liberdade de expressão, Eduardo A. Bertoni, solicitado pela
Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos em cumprimento da
Resolução Ag-Res. 1894 (XXXII-O/02). Disponível em https://
www.cidh.oas.org/annualrep/2002port/vol.3m.htm).

31. Descaminho x Princípio da insignificância:
De acordo com o STJ, a reiteração criminosa no descaminho pode impedir a aplicação do princípio da insignificância: “A
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade
de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a
medida é socialmente recomendável. Destaca-se, inicialmente, que
não há consenso sobre a possibilidade ou não de incidência do
princípio da insignificância nos casos em que fica demonstrada a
reiteração delitiva no crime de descaminho. Para a Sexta Turma
deste Tribunal Superior, o passado delitivo do agente não impede
a aplicação da benesse. Já para a Quinta Turma, as condições
pessoais negativas do autor inviabilizam o benefício. De fato,
uma conduta formalmente típica, mas materialmente insignificante, mostra-se deveras temerária para o ordenamento jurídico
acaso não se analise o contexto pessoal do agente. Isso porque se
estaria instigando a multiplicação de pequenos crimes, os quais
se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Nesse sentido,
o Plenário do STF, quando do julgamento dos HC 123.734-MG
(DJe 2/2/2016), HC 123.533-SP (DJe 8/8/2014) e HC 123.108MG (DJe 1º/2/2016), a despeito de ter exarado que a aplicação do
princípio da insignificância “deve ser analisada caso a caso pelo
juiz de primeira instância, e que a Corte não deve fixar tese sobre
o tema”, acabou por traçar orientação no viés de que a vida pregressa do agente pode e deve ser efetivamente considerada ao se
analisar a possibilidade de incidência do preceito da insignificância.
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Ressaltou-se, no mencionado julgamento, que adotar indiscriminadamente o princípio da insignificância, na hipótese em que há
qualificação ou reincidência, seria tornar a conduta penalmente
lícita e também imune a qualquer espécie de repressão estatal. (...)
Logo, a reiteração delitiva deve efetivamente ser sopesada de forma
negativa para o agente. Esclareça-se que, ao somar um requisito
de ordem subjetiva ao exame acerca da incidência do princípio
da insignificância, não se está desconsiderando a necessidade de
análise caso a caso pelo juiz de primeira instância. Antes, se está
afirmando ser imprescindível o efetivo exame das circunstâncias
objetivas e subjetivas do caso concreto, porquanto, de plano, aquele
que reitera e reincide não faz jus a benesses jurídicas. Dessa forma,
ante a ausência de previsão legal do princípio da insignificância,
deve-se entender que não há vedação à sua aplicação ao reincidente, o que não significa, entretanto, que referida circunstância deva
ser desconsiderada (...)” (EREsp 1.217.514/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 16/12/2015).

32. Contrabando x Importação de colete à prova de
balas:
A importação de colete à prova de balas tem regulamentação
específica. Por isso, se sua entrada em território nacional for ilegal, há crime de contrabando: “Configura crime de contrabando
a importação de colete à prova de balas sem prévia autorização
do Comando do Exército. A Portaria n. 18 do DLOG, publicada
em 19/12/2006, regulamenta as normas de avaliação técnica, fabricação, aquisição, importação e destruição de coletes balísticos
e exige determinadas condições aos compradores e importadores
desse tipo de artefato, tais como, autorização prévia do Comando
do Exército e restrição a determinados órgãos e pessoas. Desse
modo, a importação de colete à prova de balas está sujeita à proibição relativa e, por conseguinte, configura crime de contrabando
quando realizada fora dos moldes previstos nesse regulamento”
(RHC 62.851/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26/2/2016).
42

caderno de atualizacao 1o Semestre de 2016.indd 42

27/07/2016 14:20:51

MATERIAL SUPLEMENTAR • 1º semestre de 2016 – Rogério Sanches Cunha

33. Crimes contra o mercado de capitais:
Segundo o STJ, comete o crime do art. 27-D da Lei nº 6.385/76
o agente que, “em função do cargo de alta relevância que exercia
em sociedade empresária, obteve informação sigilosa acerca da
futura aquisição do controle acionário de uma companhia por outra
(operação cujo estudo de viabilidade já se encontrava em estágio
avançado) – dado capaz de influir de modo ponderável nas decisões
dos investidores do mercado, gerando apetência pela compra dos
ativos da sociedade que seria adquirida – e, em razão dessa notícia,
adquiriu, no mesmo dia, antes da divulgação do referido dado no
mercado de capitais, ações desta sociedade, ainda que antes da
conclusão da operação de aquisição do controle acionário. O art.
27-D da Lei n. 6.385/1976 (“Utilizar informação relevante ainda não
divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva
manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem
indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro,
com valores mobiliários”) foi editado para assegurar a todos os
investidores o direito à equidade da informação, condição inerente
à garantia de confiabilidade do mercado de capitais, sem a qual
ele perde a sua essência, notadamente a de atrair recursos para as
grandes companhias. A legislação penal brasileira não explicitou,
entretanto, o que venha a ser “informação relevante”, fazendo com
que o intérprete recorra a outras leis ou atos normativos para saber
o alcance da norma incriminadora. A par disso, convém destacar
que, segundo doutrina, “insider trading é, simplificadamente, a
utilização de informações relevantes sobre uma companhia, por
parte das pessoas que, por força do exercício profissional, estão ‘por
dentro’ de seus negócios, para transacionar com suas ações antes
que tais informações sejam de conhecimento do público”. Assim,
“o insider compra ou vende no mercado a preços que ainda não
estão refletindo o impacto de determinadas informações sobre
a companhia, que são de seu conhecimento exclusivo”. Cumpre
esclarecer que as “informações” apenas terão relevância para a
configuração do crime do art. 27-D da Lei n. 6.385/1976 se a
sua utilização ocorrer antes de serem divulgadas no mercado de
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capitais. Isso porque os fatos com potencial de influência sobre as
decisões dos investidores devem ser comunicados publicamente,
conforme determinam os arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução
Normativa n. 358/2002 da CVM, bem como o art. 157, § 4º, da
Lei n. 6.404/1976. Da leitura dos referidos comandos normativos,
conclui-se que, quando o insider detiver informações relevantes
sobre sua companhia, deverá informá-las ao mercado tão logo seja
possível (arts. 3º da Instrução Normativa n. 358/2002 da CVM e
157, § 4º, da Lei n. 6.404/1976), ou, no caso em que não puder
fazê-lo, por entender que sua revelação colocará em risco interesse
da empresa (art. 6º da Instrução Normativa), deverá abster-se de
negociar com os valores mobiliários referentes às informações
privilegiadas, enquanto não forem divulgadas. Em termos gerais,
pode-se encontrar a definição de “informação relevante” nos arts.
155, § 1º, da Lei n. 6.404/1976 e 2º da Instrução n. 358/2002 da
CVM. Registre-se, nesse contexto, que a Instrução Normativa n.
358/2002 da CVM, em seu art. 2º, elenca 22 (vinte e duas) hipóteses
como exemplos de fatos potencialmente relevantes, o que constitui,
sem dúvida, importante fonte hermenêutica para a seara criminal,
assim como a Lei de Sociedade Anônimas. Entretanto, compete
ao aplicador da lei a valoração em concreto da relevância da informação, conforme o momento e a realidade em que ocorreram,
até porque o rol mencionado não é taxativo, mas exemplificativo.
De mais a mais, conforme entendimento doutrinário, “além desse
critério de índole normativa, a informação ‘deve ter em relação à
realidade que descreve um mínimo de materialidade ou objetividade ou, noutros termos, a consciência mínima para permitir a
sua utilização por um investidor médio’, ou seja, a informação deve
estar dotada de potencialidade para ‘influir, de modo ponderável,
na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia, tal como prevê o
artigo 157, § 4º, da Lei n. 6.404/1976’”. Acrescenta-se, ainda, que,
“para que se possa fazer um juízo de prognose relativamente à idoneidade da informação”, sugere-se fazer “uma comparação: ‘se tal
informação quando publicada fosse, num juízo de previsibilidade
reportado ao momento ex ante da operação, suscetível de gerar
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apetência pela compra ou venda de ativos, tal informação revelava
idoneidade para influenciar a evolução da cotação. Se as alterações
que poderia induzir fossem sensíveis, será informação privilegiada”.
Nessa linha intelectiva, seguindo definição doutrinária, pode-se
dizer que informação relevante é aquela que: “a) não foi tornada
pública; b) é capaz de influir de modo ponderável na cotação de
títulos ou valores mobiliários (price sensitive); c) seja precisa ou
concreta” (REsp 1.569.171/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado
em 16/2/2016, DJe 25/2/2016).
E, para o tribunal, o fato de o agente ocupar cargo de alta
relevância pode servir para aumentar a pena-base: “Representa
circunstância judicial idônea a exasperar a pena-base do condenado
pelo crime de uso indevido de informação privilegiada (art. 27-D
da Lei n. 6.385/1976) o exercício de cargo de alta importância
que possibilitou o acesso à “informação relevante”. Isso porque o
crime em questão não exige que o sujeito ativo seja ocupante de
determinado cargo. O referido tipo penal estabelece apenas que
a pessoa, relativamente à informação, “tenha conhecimento e da
qual deva manter sigilo”. Desse modo, o exercício de cargo de alta
relevância que possibilitou o acesso à “informação privilegiada”
demonstra maior culpabilidade na ação perpetrada, situação que
não se traduz em dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem)”
(REsp 1.569.171/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/2/2016).

34. Execução penal:
No julgamento do HC 126.292/SP, o STF, modificando orientação antes firmada, considerou possível o início da execução da
pena após o recurso em segunda instância. Antes, no HC 84.078/
MG, o tribunal havia considerado impossível que se executasse
a pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e
estabeleceu a possibilidade de encarceramento apenas se verificada
a necessidade de que isso ocorresse por meio de cautelar (prisão
preventiva). À época, asseverou o tribunal, para além do princípio
da presunção de inocência, que “A ampla defesa, não se a pode
45

caderno de atualizacao 1o Semestre de 2016.indd 45

27/07/2016 14:20:51

MATERIAL SUPLEMENTAR • 1º semestre de 2016 – Rogério Sanches Cunha

visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução
da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa,
também, restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio
entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado,
de elidir essa pretensão”. No novo julgamento, considerou-se que
a prisão após a apreciação de recurso pela segunda instância não
desobedece a postulados constitucionais – nem mesmo ao da presunção de inocência – porque, a essa altura, o agente teve plena
oportunidade de se defender por meio do devido processo legal
desde a primeira instância. Uma vez julgada a apelação e estabelecida a condenação (situação que gera inclusive a suspensão dos
direitos políticos em virtude das disposições da LC nº 135/2010),
exaure-se a possibilidade de discutir o fato e a prova, razão pela
qual a presunção se inverte. Não é possível, após o pronunciamento
do órgão colegiado, que o princípio da presunção de inocência
seja utilizado como instrumento para obstar indefinidamente a
execução penal. Considerou-se, ainda, a respeito da possibilidade
de que haja equívoco inclusive no julgamento de segunda instância,
que há as medidas cautelares e o habeas corpus, expedientes aptos a
fazer cessar eventual constrangimento ilegal. Por fim, destacamos
estar implícito que a execução imediata pode ocorrer somente
quando houver julgamento da matéria fática por órgão colegiado
em duplo grau de jurisdição. No júri, por exemplo, não se aplica a
decisão do STF porque, embora se trate de órgão colegiado, não é
decorrente de duplo grau. Mas nas ações originárias em tribunais
de justiça, tribunais regionais federais, STJ e STF a execução pode
ser imediata porque se aprecia a matéria fática e não há direito
a recurso para discuti-la novamente; há somente a possibilidade,
conforme o caso, de recursos constitucionais, que não impedem
a execução.
O STJ, seguindo a orientação exposta no parágrafo anterior,
decidiu, por meio de sua Corte Especial: “Pendente o trânsito
em julgado do acórdão condenatório apenas pela interposição de
recurso de natureza extraordinária, é possível a execução de pena.
Numa mudança vertiginosa de paradigma, o STF, no julgamento
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do HC 126.292-SP (Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016), mudou sua
orientação para permitir, sob o status de cumprimento provisório
da pena, a expedição de mandado de prisão depois de exaurido
o duplo grau de jurisdição. Em verdade, pelas razões colhidas do
voto condutor, o exaurimento da cognição de matéria fática é o
balizador determinante a autorizar a execução provisória da pena.
Não se cogita, portanto, de prisão preventiva. Em outros termos,
pendente o trânsito em julgado apenas pela interposição de recurso
de natureza extraordinária, é possível iniciar-se o cumprimento da
pena, sem ofensa ao direito fundamental inserto no art. 5º, LVII,
da CF. Nesses moldes, é possível iniciar-se o cumprimento da pena,
pendente o trânsito em julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária não é, em regra, dotado de efeito suspensivo”
(QO na APn 675-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/4/2016).
Ainda de acordo com decisão do STF, o prazo para a saída
temporária deve ser contado em dias, não em horas: “No caso, o
paciente aduzia que sua liberação apenas às doze horas do primeiro
dia do benefício prejudicaria a fruição do prazo legalmente previsto
de sete dias (LEP, art. 124), porque usufruiria apenas seis dias e
meio de tal direito. Assim, considerava que a saída temporária não
deveria se sujeitar à estrita forma de contagem do prazo prevista
no art. 10 do Código Penal (“Art. 10. O dia do começo inclui-se
no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo
calendário comum”). A Turma destacou ser indevida, na ordem
penal, a contagem do prazo em horas e, por isso, manteve o cômputo em forma de dias. Ademais, a se entender de forma diversa,
estar-se-ia colocando em risco a segurança do estabelecimento
penal, bem como a organização do sistema prisional” (HC 130883/
SC, rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.5.2016).
Já o STJ decidiu, a respeito do indulto, que o período compreendido entre a publicação do decreto que o concede e a decisão
judicial que lhe confere eficácia no caso concreto deve ser considerado para a liquidação das novas execuções penais, ainda que estas
se refiram a condenações por fatos anteriores ao decreto indulgente:
“A concessão do indulto, pleno ou parcial, atinge a pena. Será pleno
quando extinguir a pena por completo, resultando na extinção da
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punibilidade. E será parcial, também chamado de comutação, quando o afastamento da pena não se der por completo. No entanto, em
ambos os casos, os demais efeitos penais e civis do crime permanecem inalterados. Assinale-se, ainda, que o indulto não é aplicado de
forma automática. Necessita, assim, de um procedimento judicial
em que o juiz da execução irá avaliar se o apenado preenche, ou
não, os requisitos insculpidos no decreto presidencial. Embora haja
doutrina que defenda ser meramente declaratória a decisão concessiva
de indulto, os decretos presidenciais, em geral, possuem condições
objetivas e subjetivas que necessitam de avaliação judicial. Nessa
medida, esse trâmite processual certamente levará um espaço de
tempo para ser cumprido, o que afasta a possibilidade de publicação
do decreto concessivo do benefício em um dia e, já no dia seguinte,
a sua aplicação no caso concreto. Assim, o indulto somente poderá
produzir os seus efeitos após essa avaliação. Além disso, em regra, a
concessão do indulto pressupõe a existência de uma sentença penal
condenatória com trânsito em julgado. Uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, surge a pretensão de execução
da pena. Se, posteriormente, o Estado desistir de prosseguir na
execução da pena, haverá, tão somente, uma interrupção do cumprimento, mas não uma inidoneidade ou desnecessidade da pena.
Vale ressaltar que essa interrupção, no caso do indulto, é um ato
de clemência do Estado, que só será reconhecido ao apenado após
regular procedimento judicial. Portanto, até a prolação da decisão
que extinguir a punibilidade do agente, a sua custódia será decorrente de uma prisão pena. A detração, por sua vez, é decorrência do
princípio constitucional da não culpabilidade. A CF estabelece que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”. Ocorre que, mesmo antes do trânsito
em julgado, em algumas situações, faz-se necessária a constrição
provisória do acusado. Essa, no entanto, é uma prisão cautelar. E, por
vezes, ao final do julgamento, pode ocorrer a absolvição do agente
ou a prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, a detração visa
impedir que o Estado abuse do poder-dever de punir, impondo ao
agente uma fração desnecessária da pena quando houver a perda
da liberdade ou a internação em momento anterior à sentença
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condenatória. Em razão desses casos, para amenizar a situação do
réu, o CP regulamentou que: “Art. 42 – Computam-se, na pena
privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão
provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa
e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no
artigo anterior’. Nessa linha intelectiva, a detração é uma operação
matemática em que se subtrai da pena privativa de liberdade (ou
medida de segurança) aplicada ao réu ao final do processo, o tempo
de prisão provisória, prisão administrativa ou internação em hospital
de custódia e tratamento psiquiátrico que o sentenciado já cumpriu
anteriormente. Frise-se que, em razão da equidade, admite-se a
detração inclusive em processos que não guardem relação entre si,
desde que a segregação indevida seja posterior ao crime em que
se requer a incidência do instituto. Nestes casos, embora a prisão
processual fosse necessária no momento em que foi realizada, ao
final do julgamento do processo, a conduta do agente não resultou
em uma punição efetiva. Dessa forma, é possível utilizar esse período para descontar a pena referente a crime praticado em data
anterior. Conclui-se, portanto, que a detração é um instituto que
pretende amenizar as consequências de uma custódia processual,
abatendo-se da pena efetivamente aplicada o período em que o réu
esteve preso por meio de medida cautelar, seja em razão de prisão
provisória, prisão administrativa ou internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Assim, o instituto da detração não
pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período
compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão
que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade
do agente, refere-se a uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no
referido período” (REsp 1.557.408/DF, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 24/2/2016).

35. Crimes contra o sistema financeiro nacional:
Para o STJ, o fato de o agente ter sido absolvido da prática do
crime de emissão, oferecimento ou negociação de títulos fraudu49
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lentos (art. 7º da Lei n. 7.492/1986) não impede a condenação por
gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º,caput, da Lei n.
7.492/1986): “A Lei n. 7.492/1986, desde o início da sua vigência,
passou a ser alvo de uma série de críticas por parte de alguns setores,
notadamente do meio acadêmico, a sugerir a sua inconstitucionalidade. Um dos principais problemas que tal legislação possuiria,
segundo essa visão, seria justamente a redação conferida aos delitos
lá previstos, cuja tipificação aberta e muito concisa feriria princípios penais basilares. O crime de gestão fraudulenta de instituição
financeira (art. 4º, caput) não passou incólume a tais críticas. Todavia, em que pese não haver enfrentado diretamente a polêmica
aventada pelos meios acadêmicos, o STF, por via transversa e em
inúmeras oportunidades, forneceu-lhe interpretação vocacionada a
delimitar o seu espectro deôntico e a sua amplitude de alcance e de
sentido. Exemplificativamente, no HC 95.515-RJ (DJe 24/10/2008),
o STF firmou o entendimento que “[...] o tipo penal contido no
art. 4º da Lei n 7.492/86, consiste em crime de perigo, não sendo
necessária a produção de resultado naturalístico em razão da gestão
fraudulenta. É relevante, para a verificação da adequação típica,
que haja conduta fraudulenta do gestor da instituição financeira
(ou a ela equiparada), eis que a objetividade jurídica do tipo se
relaciona à proteção da transparência, da lisura, da honradez, da
licitude na atividade de gestão das instituições financeiras”. O STF,
portanto, além de considerar (de maneira implícita) a validade
do tipo penal que prevê o crime de gestão fraudulenta, forneceu
diretrizes importantes para a correta interpretação do dispositivo
legal respectivo, possibilitando, com isso, a correta adequação típica
do fato à norma, a ser efetivada pelo magistrado. De mais a mais,
conforme adverte doutrina, “Gerir fraudulentamente é utilizar-se de fraude na gestão empresarial. Fraude, por sua vez, é todo
aquele meio enganoso, que tem a finalidade de ludibriar, de alterar
a verdade dos fatos ou a natureza das coisas, e deve ser interpretada como gênero, que pode apresentar-se sob várias espécies ou
modalidades distintas, tais como artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento [...]. Artifício é toda simulação ou dissimulação
idônea para induzir uma pessoa em erro, levando-a à percepção
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de uma falsa aparência de realidade: ardil, por sua vez, é a trama,
o estratagema, a astúcia; e qualquer outro meio fraudulento é
uma fórmula genérica para admitir qualquer espécie de fraude
que possa enganar a vítima, que são meramente exemplificativos
da fraude penal tratando-se de crime de forma livre”. A partir de
tais diretivas, é possível afirmar que, para configurar o delito de
gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput, da Lei n.
7.492/1986), há necessidade de que, na conduta do agente, haja a
utilização de ardil ou de astúcia, imbricada com a má-fé, no intuito
de dissimular o real objetivo de um ato ou de um negócio jurídico, cujo propósito seria o de ludibriar as autoridades monetárias
ou mesmo aquelas com quem mantém eventual relação jurídica
(v.g. investidores). Portanto, a má-fé é elemento essencial para a
configuração da fraude. Nesse contexto, a realização do crime de
gestão fraudulenta de instituição financeira, contido no art. 4º da
Lei n. 7.492/1986, não possui relação de dependência com o delito
de emissão, oferecimento ou negociação de títulos sem registro
ou irregularmente registrados (fraudulentos), previsto no art. 7º,
II, da referida lei, embora seja possível que este último integre a
cadeia de toda a gestão efetivada de forma fraudulenta, hipótese
esta que poderia eventualmente atrair a incidência do princípio da
consunção (o desvalor da gestão englobaria o desvalor da emissão,
do oferecimento ou da negociação)” (HC 285.587/SP, Rel. Rogerio
Schietti Cruz, DJe 28/3/2016).

36. Crimes contra a ordem tributária:
O STJ decidiu que a prescrição da ação de execução fiscal não
provoca o trancamento da ação penal pelo cometimento do crime
tributário: “O reconhecimento de prescrição tributária em execução fiscal não é capaz de justificar o trancamento de ação penal
referente aos crimes contra a ordem tributária previstos nos incisos
II e IV do art. 1° da Lei n. 8.137/1990. Isso porque a constituição
regular e definitiva do crédito tributário é suficiente para tipificar
as condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, não
influindo o eventual reconhecimento da prescrição tributária. De
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fato, são independentes as esferas penal e tributária. Assim, o fato
de ter escoado o prazo para a cobrança do crédito tributário, em
razão da prescrição – fato jurídico extintivo do crédito tributário
–, não significa que o crime tributário não se consumou, pois a
consumação dos delitos de sonegação fiscal se dá por ocasião do
trânsito em julgado na esfera administrativa. É dizer, uma vez
regular e definitivamente constituído o crédito tributário, sua
eventual extinção na esfera tributária, pela prescrição (art. 156 do
CTN), em nada afeta o jus puniendi estatal, que também resta ileso
diante da prescrição para a ação de cobrança do referido crédito
(art. 174 do CTN). Precedente citado do STJ: AgRg no AREsp
202.617-DF, Quinta Turma, DJe 16/4/2013. Precedente citado do
STF: HC 116.152-PE, Segunda Turma, DJe de 7/5/2013” (RHC
67.771/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/3/2016).
Ainda na esfera tributário-criminal, o STJ decidiu que “A omissão na entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) consubstancia conduta apta a firmar a
tipicidade do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º, I, da Lei
n. 8.137/1990, ainda que o FISCO disponha de outros meios para
constituição do crédito tributário. O crime de sonegação fiscal, na
modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, prescinde
de fraude ou falsidade, já que, pela leitura do dispositivo, é possível deduzir que a simples omissão, apta a acarretar a supressão
ou redução de tributo, revela-se suficiente, em tese, para a prática
do crime (“Art. 1° – Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas: I – omitir informação, ou
prestar declaração falsa às autoridades fazendárias”). Essa omissão
pode ser uma simples informação constante de uma declaração ou
até mesmo da declaração em si; se a omissão atingir o resultado
almejado pelo agente (supressão ou redução de tributo), o crime
estará consumado. Ora, a constituição do crédito tributário, por
vezes, depende de uma obrigação acessória do contribuinte, como
declarar um fato gerador da obrigação tributária (lançamento por
declaração). Se o contribuinte não realiza esse ato com vistas a
não pagar o tributo devido, certamente comete o mesmo crime
52

caderno de atualizacao 1o Semestre de 2016.indd 52

27/07/2016 14:20:51

MATERIAL SUPLEMENTAR • 1º semestre de 2016 – Rogério Sanches Cunha

daquele que presta informação incompleta. De fato, não há lógica
em punir quem declara, mas omite informação, e livrar aquele que
sequer cumpre a obrigação de declarar. Nesse sentido, inclusive, há
precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.252.463-SP, Quinta Turma,
DJe 21/10/2015). Ressalte-se, contudo, que essa assertiva não implica dizer que a simples omissão em apresentar uma declaração
seja suficiente para a consumação do crime de sonegação fiscal,
pois é imprescindível que exista o dolo do agente de não prestar
declaração com vistas a suprimir ou reduzir determinado tributo
e que o resultado almejado tenha sido efetivamente alcançado
(crime material). Ademais, não há que se falar em atipicidade
da conduta em decorrência da circunstância de o FISCO ter arbitrado o valor do tributo devido mesmo na falta da declaração.
Isso porque o FISCO sempre possuirá meios de apurar o valor do
tributo devido ante a omissão do contribuinte em declarar o fato
gerador. O motivo disso é óbvio: o sistema tenta evitar a evasão
fiscal. Se esse mecanismo existe, isso não quer dizer que a omissão
do contribuinte é atípica. Na realidade, o arbitramento efetivado
pelo FISCO para constituir o crédito tributário, ante a omissão
do contribuinte em declarar o fato gerador, é uma medida para
reparar o dano causado pela omissão, sendo uma evidência de
que a conduta omissiva foi apta a gerar a supressão ou, ao menos,
a redução do tributo na apuração” (REsp 1.561.442/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe 9/3/2016).

37. Crimes de trânsito:
O fato de a CNH estar vencida no momento da prática de
homicídio na condução de veículo automotor não faz incidir,
segundo o STJ, a causa de aumento de pena estabelecida no art.
302, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97: “No art. 162 do CTB, o legislador, ao definir diferentes infrações administrativas, distinguiu
duas situações: dirigir veículo “sem possuir Carteira Nacional de
Habilitação ou Permissão para Dirigir” (inciso I); e dirigir “com
validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de
trinta dias” (inciso V). Essas situações, embora igualmente configu53
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rem infração de trânsito, foram tratadas separadamente, de forma
diversa. Em relação ao crime de homicídio culposo na direção de
veículo automotor, o § 1º, I, do art. 302 do CTB determina que
a pena será aumentada de 1/3 (um terço) à metade se o agente
“não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação”.
Ora, se o legislador quisesse punir de forma mais gravosa o autor
de homicídio culposo na direção de veículo automotor cuja CNH
estivesse vencida, teria feito expressa alusão a esta hipótese (assim
como fez, no § 1º, I, do art. 302, quanto à situação de “não possuir
Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação”). Além disso,
no Direito Penal, não se admite a analogia in malam partem, de
modo que não se pode inserir no rol das circunstâncias que agravam a pena (art. 302, § 1º) também o fato de o agente cometer
homicídio culposo na direção de veículo automotor com carteira
de habilitação vencida” (HC 226.128/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe 20/4/2016).
No mais, o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro será
modificado pela Lei nº 13.281/16, que – em disposição vigente a
partir de 06 de novembro de 2016 – revoga seu § 2º. Neste ponto,
cabem-nos algumas recordações.
O Código de Trânsito Brasileiro sofreu diversas modificações
introduzidas pela Lei nº 12.971/14, dentre as quais se destacam
aquelas atinentes ao homicídio culposo e à participação em corrida, disputa ou competição automobilística, em via pública, não
autorizada pela autoridade competente (“racha”).
Antes, o art. 302 da Lei nº 9.503/97 punia, no caput, com
pena de detenção de dois a quatro anos, a conduta de praticar
homicídio culposo na direção de veículo automotor e, no parágrafo
único, trazia causas de aumento de pena. A partir da vigência da
Lei nº 12.971/14, ao caput do art. 302 se somaram dois parágrafos:
o primeiro dispõe a respeito das mesmas majorantes e o segundo
traz uma qualificadora.
A qualificadora se refere ao fato de o agente causar a morte conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
54
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que determine dependência ou participando, em via, de corrida,
disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não
autorizada pela autoridade competente, hipótese em que a pena
passa a ser de reclusão de dois a quatro anos. Nota-se que a Lei
nº 12.971/14 não alterou o quantum da pena em relação ao caput,
mas modificou sua natureza, que passou de detenção para reclusão,
com a clara intenção de possibilitar ao juiz a imposição de regime
inicial fechado nos casos de agente reincidente, providência impossível na figura básica do crime diante da vedação a que a pena
de detenção tenha seu início no regime mais severo. A despeito da
pouca relevância prática da alteração, especialmente em razão do
disposto na súmula nº 269 do STJ – que admite a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais –,
a penalização dos fatos ocorridos naquelas circunstâncias estaria
bem resolvida (embora de maneira equivocada) não fosse a pouca
acuidade do legislador ao promover, por meio da mesma Lei nº
12.971/14, a alteração do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro,
que dispõe a respeito do crime de competição não autorizada em
via pública (“racha”).
De acordo com a ordenação vigente, o art. 308 contém dois
parágrafos: o primeiro qualifica o crime, impondo pena de reclusão de três a seis anos, se de sua prática resultar lesão corporal de
natureza grave; o segundo, também qualificador, estabelece pena
de reclusão de cinco a dez anos se da conduta do caput resultar a
morte. Em ambos os casos, a lei estabelece que estas disposições
incidem se as circunstâncias demonstrarem que o agente não
quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo (a lesão ou
a morte hão de ser, necessariamente, culposas). Vê-se, pois, que,
vigorando a Lei nº 12.971/14, há disposições conflitantes a respeito da morte culposa, no contexto de competição não autorizada,
cometida na direção de veículo automotor. Neste caso, indaga-se:
quando da competição ilegal decorrer a morte, o agente terá sua
conduta subsumida ao art. 302, § 2º ou ao art. 308, § 2º? Há dois
posicionamentos:
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a) deve-se aplicar o art. 302 porque, instalado o conflito, é a
norma mais favorável ao agente;
b) deve-se aplicar o art. 308, pois, no desencadeamento dos
fatos, o que ocorre primeiro é a competição ilegal; o condutor
do veículo que participa, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, causando
perigo de dano à incolumidade alheia, consuma o crime do art.
308, independentemente de qualquer resultado lesivo a terceiro;
se há morte, esta provém daquele fato. Ora, se a morte decorre do
fato consumado, é natural que este seja qualificado pelo resultado
mais grave. É irrazoável – e ilógico – considerar a competição
como qualificadora do crime de homicídio se, em todos os casos,
a morte há de ser decorrência involuntária da conduta anterior.
Trata-se, simplesmente, de prestigiar a aplicação do princípio da
especialidade.
A revogação do § 2º do art. 302 pela Lei nº 13.281/16 estanca
a divergência, pois, uma vez excluída a qualificadora, aplica-se
necessariamente o art. 308 quando o homicídio culposo decorre
de competição não autorizada em via pública.
Além disso, a revogação do dispositivo permite que o homicídio cometido por agente que esteja com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência seja punido em
concurso com o delito do art. 306 (a embriaguez deixa portanto
de ser qualificadora).

38. Crimes ambientais:
O STF aplicou o princípio da insignificância para considerar
a inexistência de justa causa para a ação penal contra parlamentar
acusado de pesca ilegal, vez que sua conduta não foi capaz de causar
efetiva lesão ao meio ambiente: “A Segunda Turma, em conclusão
de julgamento, reputou improcedente acusação formulada contra
deputado federal pela suposta prática do crime previsto no art. 34,
“caput”, da Lei 9.605/1998 (“Pescar em período no qual a pesca
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seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as
penas cumulativamente”) — v. Informativo 791. No caso, de acordo
com o relatório de fiscalização, a autoridade ambiental abordara
o deputado e outras duas pessoas em embarcação fundeada em
área marítima pertencente à unidade de conservação federal de
proteção integral. A Turma, de início, afastou a preliminar de inépcia da denúncia. Observou que essa peça processual descreveria
de forma detalhada a ação empreendida, com menção ao dia, ao
local e às circunstâncias do ato tido por criminoso, a possibilitar
o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Em seguida,
reputou não existir, no caso concreto, o requisito da justa causa
a propiciar o prosseguimento da ação penal, especialmente pela
mínima ofensividade da conduta do agente, pela ausência de
periculosidade social da ação, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e pela inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Assim, apesar de a conduta do denunciado amoldar-se
à tipicidade formal e subjetiva, não haveria a tipicidade material,
consistente na relevância penal da conduta e no resultado típico,
em razão da insignificância da lesão produzida no bem jurídico
tutelado. A jurisprudência seria no sentido da aplicabilidade do
princípio da insignificância aos crimes ambientais, tanto com
relação aos de perigo concreto — em que haveria dano efetivo ao
bem jurídico tutelado —, quanto aos de perigo abstrato, como no
art. 34, “caput”, da Lei 9.605/1998. No processo em exame, não
se produzira prova material de qualquer dano efetivo ao meio
ambiente. Ademais, mesmo diante de crime de perigo abstrato,
não seria possível dispensar a verificação “in concreto” do perigo
real ou mesmo potencial da conduta praticada pelo acusado com
relação ao bem jurídico tutelado. Esse perigo real não se verificaria
na espécie vertente. Portanto, seria imperioso assentar a atipicidade
material da conduta, pela completa ausência de ofensividade ao
bem jurídico tutelado pela norma penal. O acusado estaria em
pequena embarcação quando teria sido surpreendido em contexto
de pesca rústica, com vara de pescar, linha e anzol. Não estaria em
barco grande, munido de redes, arrasto nem com instrumentos de
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maior potencialidade lesiva ao meio ambiente” (Inq 3788/DF, rel.
Min. Cármen Lúcia, 1°.3.2016).

39. Armas de fogo:
Decidiu o STF que o uso de munição como adorno (pingente),
desacompanhada da arma, não se subsume ao tipo do porte ilegal
de munição: “É atípica a conduta daquele que porta, na forma de
pingente, munição desacompanhada de arma. Com base nessa
orientação, a Segunda Turma concedeu a ordem em “habeas corpus”
para restabelecer a decisão de tribunal local que absolvera o paciente.
Na espécie, o paciente portava — como pingente — munição de uso
proibido sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (Lei 10.826/20013, art. 16, “caput”). Condenado
em primeira instância à pena de três anos de reclusão, substituída
por duas penas restritivas de direitos, fora absolvido pelo tribunal
local. Segundo a Corte estadual, a conduta imputada ao sentenciado
não representava qualquer perigo de lesão ou ameaça de lesão ao
bem jurídico tutelado pelo art. 16, “caput”, da Lei 10.826/2003. A
condenação fora restabelecida pelo STJ para afastar a atipicidade
da conduta, objeto do presente “habeas”. A Turma apontou que,
no caso concreto, o comportamento do paciente não oferecera
perigo, abstrato ou concreto” (HC 133984/MG, rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 17.5.2016).
Ainda sobre este tema, o STJ considerou culpável a conduta
do vigia que, obrigado pelo patrão a portar a arma enquanto trabalhava, fora surpreendido com o artefato no caminho para casa:
“O fato de o empregador obrigar seu empregado a portar arma de
fogo durante o exercício das atribuições de vigia não caracteriza
coação moral irresistível (art. 22 do CP) capaz de excluir a culpabilidade do crime de “porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) atribuído ao empregado que
tenha sido flagrado portando, em via pública, arma de fogo, após
o término do expediente laboral, no percurso entre o trabalho e a
sua residência. De fato, não parece aceitável admitir a tese de que o
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vigia estava sob influência de coação moral irresistível, porquanto,
quando praticou a conduta proibida, ele estava fora do horário e
do ambiente de trabalho, livre, portanto, da relação de subordinação que o obrigava a portar arma de fogo de modo ilegal. Sob
esse prisma, não há porque supor a indução do comportamento
delitivo por força externa determinante, infligida pelo empregador.
A verdade é que não há espaço para aplicação da regra disposta no
art. 22 do CP (“Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em
estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior
hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”). Assim,
a inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa
de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária
à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação. Se há outros meios de solução do impasse, a
exculpante não se caracteriza. Ademais, “importa não confundir,
aqui, a atividade exercida pelo réu (vigia) com a de um vigilante
(profissional contratado por estabelecimentos financeiros ou por
empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e
transporte de valores), cuja categoria é regulamentada pela Lei nº
7.102/83, ao qual é assegurado o direito de portar armas de fogo,
quando em efetivo exercício da profissão” (REsp 1.221.960-SP, Sexta
Turma, DJe 9/3/2011)” (REsp 1.456.633/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 13/4/2016).

40. Drogas:
De acordo com o STF, o crime de tráfico privilegiado – no
qual incide a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 –
não pode ser considerado hediondo. Para o tribunal, a intenção
do legislador, ao estabelecer a causa de diminuição, era justamente
retirar o tráfico privilegiado do regime dos crimes equiparados a
hediondos, pois, caso contrário, teria-o incluído de forma expressa.
Ademais, considerar equiparado a hediondo o tráfico privilegiado
configuraria flagrante desproporcionalidade (HC 118.533/MS, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016).
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O STJ proferiu diversos julgados relevantes a respeito da
aplicação da Lei nº 11.343/06:
a) Para que seja considerada droga, basta que a substância
apreendida contenha canabinoides, dispensando-se a constatação
de tetrahidrocanabinol (THC): “Inicialmente, emerge a necessidade de se analisar o preceito contido no parágrafo único do art.
1º da Lei de Drogas, segundo o qual “consideram-se como drogas
as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência,
assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas
periodicamente pelo Poder Executivo da União”. Em acréscimo,
estabelece o art. 66 da Lei de Drogas que, “Para fins do disposto
no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada
a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se
drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12
de maio de 1998”. Verifica-se, assim, que, sistematicamente, por
uma opção legislativa, o art. 66 ampliou o universo de incidência
dos comandos proibitivos penais. Portanto, a definição do que
sejam “drogas”, capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei
n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Nesse contexto, por
ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerada
droga o que a lei (em sentido amplo) assim o reconhecer. Desse
modo, mesmo que determinada substância cause dependência
física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para
fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. Salientado isso, nota-se
que a Cannabis sativa integra a Lista E da Portaria n. 344/1998 da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que, em
última análise, a define como planta que pode originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas. Essa mesma lista traz um adendo
de que “ficam também sob controle todos os sais e isômeros das
substâncias obtidas a partir das plantas elencadas acima”. Portanto, irrelevante, para a comprovação da materialidade de delito, o
fato de laudo pericial não haver revelado a presença de tetrahidrocanabinol (THC) – um dos componentes ativos da Cannabis
60

caderno de atualizacao 1o Semestre de 2016.indd 60

27/07/2016 14:20:51

MATERIAL SUPLEMENTAR • 1º semestre de 2016 – Rogério Sanches Cunha

sativa - na substância se constatada a presença de canabinoides,
característicos da espécie vegetal Cannabis sativa, que integram a
Lista E da Portaria n. 344/1998 e causam dependência. Ressalte-se que essa também tem sido a compreensão adotada pelo STF,
o qual, no julgamento do HC 122.247-DF (Segunda Turma, DJe
2/6/2014), firmou entendimento no sentido de que “a ausência de
indicação, no laudo toxicológico, de um dos princípios ativos do
entorpecente vulgarmente conhecido como ‘maconha’ não impede
a caracterização da materialidade delitiva”. Por fim, saliente-se
que a própria Portaria n. 344/1998 determina, em seu art. 95, que
plantas, substâncias e/ou medicamentos de uso proscrito no Brasil
(Lista E e Lista F) serão incinerados. Ou seja, se a própria portaria
integradora dos tipos penais relacionados na Lei de Drogas determinou, expressamente, que as plantas integrantes da Lista E serão
incineradas, seria ilógico instituir sua apreensão e incineração, se
proscritas não fossem. Precedente citado do STF: HC 116.312-RS,
Primeira Turma, DJe 3/10/2013” (REsp 1.444.537/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/4/2016).
b) O fato de o agente se dedicar a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/06, ainda que ele exerça paralelamente atividade
profissional lícita: “De início, destaca-se que, para viabilizar a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º,
da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos
bons antecedentes do acusado, que este não integre organização
criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. De fato,
a razão de ser da mencionada minorante é justamente punir com
menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que
não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Nesse contexto,
o aludido § 4º do art. 33, ao prever que o acusado não deve se
dedicar a atividades criminosas, não exige, em nenhum momento, que essa dedicação seja exercida com exclusividade. Portanto,
a aplicação da minorante é obstada ainda que o agente exerça,
concomitantemente, atividade profissional lícita” (REsp 1.380.741/
MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/4/2016).
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c) É possível que a participação de criança ou adolescente
sirva para caracterizar o crime de associação para o tráfico e para
aumentar a pena do mesmo crime com base no art. 40, inciso VI,
da Lei nº 11.343/06: “De acordo com a Lei n. 11.343/2006: “Art. 40.
As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de
um sexto a dois terços, se: (...) VI – sua prática envolver ou visar
a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer
motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento
e determinação”. Assim, é cabível a aplicação da majorante se o
crime envolver ou visar a atingir criança ou adolescente em delito
de associação para o tráfico de drogas configurado pela associação
do agente com menor de idade. Precedentes citados: HC 237.782SP, Quinta Turma, DJe 21/8/2014; e REsp 1.027.109-SC, Quinta
Turma, DJe 16/2/2009” (HC 250.455/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe 5/2/2016).
d) O agente que recrutou menor de idade para a prática do
tráfico e ainda o retribuiu com drogas para incentivá-lo a permanecer cometendo o crime pode sofrer aumento de pena acima do
patamar mínimo estabelecido no art. 40 da Lei nº 11.343/06: “O
fato de o agente ter envolvido um menor na prática do tráfico e,
ainda, tê-lo retribuído com drogas, para incentivá-lo à traficância
ou ao consumo e dependência, justifica a aplicação, em patamar
superior ao mínimo, da causa de aumento de pena do art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/2006, ainda que haja fixação de pena-base no
mínimo legal. Isso porque a jurisprudência do STJ posiciona-se
no sentido de que a aplicação da causa de aumento em patamar
acima do mínimo é plenamente válida desde que fundamentada
na gravidade concreta do delito” (HC 250.455/RJ, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe 5/2/2016”.
e) Nas situações em que os crimes de tráfico e de associação
para o tráfico são cometidos envolvendo ou visando a atingir criança
ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída
ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, a
causa de aumento de pena pode atingir tanto o tráfico quanto a
associação: “A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n.
11.343/2006 pode ser aplicada tanto para agravar o crime de trá62
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fico de drogas (art. 33) quanto para agravar o de associação para
o tráfico (art. 35) praticados no mesmo contexto. Isso porque a
causa especial de aumento de pena incidiu sobre delitos diversos
e totalmente autônomos, com motivação e finalidades distintas.
Precedentes citados: HC 183.441-RJ, Quinta Turma, DJe 2/9/2011;
e AgRg no REsp 1.412.950-MG, Sexta Turma, DJe 3/11/2014” (HC
250.455/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 5/2/2016).

41. Súmulas editadas em 2016:
1) STJ
• Súmula 575: Constitui crime a conduta de permitir, confiar
ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não
seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente
da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na
condução do veículo.
• Súmula 574: Para a configuração do delito de violação de
direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é
suficiente a perícia realizada por amostragem do produto
apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem.
• Súmula 567: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior
de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível
a configuração do crime de furto.
• Súmula 562: É possível a remição de parte do tempo de
execução da pena quando o condenado, em regime fechado
ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que
extramuros.
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