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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA
HABEAS CORPUS No. 798 - RIO DE JANEIRO - (91.0012325-0)
RELATOR
IMPETRANTES
IMPETRADO
PACIENTES

o

SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS
PERICLES LAUOIER DE FARIA LIMA E OUTRO
OESEMBARGAOOR-RELATOR DA AÇIO PENAL 05/91 NO
DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EVANI CAVALCANTI PRAZERES
MARILSO LEON BLUM

TRIBUNAL

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. PECULATO. CONCURSO
MATERIAL.
DENúNCIA.
RECEBIMENTO. AÇIO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTiÇA.
- Hr.U.Ull!lllJlJUlll. FiéiS .os requisitos do art. 41 do CPP, incensuráveIs se mostram os termos da denúncia.
- Mll.:tlil".A,,11L.lLC.j~1a.. Prescinde-se da formalidade nos crimes i nafiançáveis, entendidos como tais 05 cometidos em cúmulo material que comine pena mfnlma superior a dois an05 de reclusão.
Precedentes ao S.T.F.

AC 6 R O I O
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima

cadas.

Indi-

Decide a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, indeferir o pedido, na forma do relatório e
notas
taqui-

gráfiCas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Custas, como de I e I.
Brasllla, 02 de setembro de

1991

(Data

do

JUlgamento).
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IMPETRANTES

PERICLES LAUDIER DE FARIA LIMA e OUTRO

IMPETRADO

DESEMBARGADOR-RELATOR DA AÇÃO PENAL 05/91 NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO 00 RIO DE JANEIRO

PACIENTES
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O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS:
Denunciados por quadrilha, peculato e apropriação
indébita, cometidos contra os cofres da

Previdência

Social,

em autoria multitudinária, inclusive de um Juiz de

Direito,

os ora pacientes, advogados de profissão, pedem habeas

~orpus

a fim de que: primeiro, seja-lhes assegurado o direito de sol
tos defenderem-se, fazendo-se cessar a ameaça da prisão
ventiva requerida pelo Ministério Público; segundo, para
se anule o recebimento da denúncia, acontecido sem

a

que

prévia

notificação estabelecida pelos arts. 513 e seguintes do C.P.P.,
indispensável em relação ao funcionário público,

aquele juiz

de direito, e, conseqüentemente, em relação aos

demais

-réus, então assemelhados ao peculatárioj terceiro, porque

coa

acusação de apropriação indébita imprescinde da indicação dos
eventuais lesados e não se compadece em

concurso

material

com o peculato, tal qual pretende a denúncia indevidamente re
cebidaj e quarto, para que seja a ação penal sobrestada
que se rescindam os julgamentos daquelas ações de

12.39.010.28146

até

acidente,
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em razão dos quais foram pagas as importâncias

Sl'

incriminadas.

Daí o pedido assim conclusivo:
"Deste modo, sendo os impetrantes primários,
de bons antecedentes, com endereço fixo e profis
são certa e considerando os argumentos ora expe~
didos, requerem:

A - Seja-lhes concedida a presente ordem, pre

ventivamente, para assegurar-lhes o direito de rés

ponderem ao processo em liberdade.
B - Seja excluída da denúncia a imputação de
infração no art. 168, parágrafo lº nº 111.
e - Seja declarada a nulidade do despacho de
recebimento da denúncia, determinando-se que se
observe o disposto no art. 513 e seguintes do C.P.
Penal.
O - Seja determinado o sobrestamento da ação
penal, produzida apenas a prova de urgência até
decisão final no juízo cível rescindendo,
tendo
em vista que o próprio órgão acusador, admite ge
nericamente a legitimidade parcial de alguns cre
ditos o que terá que ser definido rigorosamente~
e não por meras suposições. n fls. 05.
~-;
Indeferida a liminar pelo Sr.

Ministro

Patterson, então respondendo pela Presidência
nas férias forenses (fls. 30), vieram aos autos

do

William
Tribunal,

as

informa

ções do Sr. Qes. Dorestes Baptista, relator da Ação Penal

nº

5/91-TJRJ, asseverantes de já terem sido interrogados os pacl
entes, sem fato novo a recomendar-lhes a preventiva, pelo que,

si et in quantum, mostra-se infundado o receio manifestado
la inicial; por sua vez, a tratar-se de denúncia por crime

p~

in~

fiançável em função das penas cumuladas (5TF, RTJ, 102/624, e
DJ de 16/l0IBI), incabe a formalidade da notificação

prévia,

conforme mesmo a ressalva do art. 558, 11, do C.P.P.

fls.

Nesta instância, o Ministério Público Federal
nifestou-se nestes termos:

12.39.010.28146

ma

- 3 -

HC 798-RJ
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

t'l. Invocam os impetrantes, para subsidiar
suas pretensões, inépcia da denúncia e de seu Te
cebimento, ao fundamento de que não se observou o
procedimento previsto no art. 514 do CPP, no que
tange à notificação para apresentação prévia de

resposta por escrito.
2. Não procede, entretanto, a inconformação.
A formalidade vindicada não comporta no processo
a que os impetrantes se submetem. Isto porque a
medida processual tem oportunidade apenas nos pro
cessos da competência dos juízes de direito, con
soante art. 513, nunca nas ações perante os Tribu
nais. Outrossim, porque em ambos os casos, desca
be a providência quando o crime ou o cúmulo mate
rial resulta inafiançável, consoante a disposição
do art. 514 e inc. 11 do art. 558, ambos do Códi
go de Processo Penal.
3. A outra assertiva, de inépcia da denúncia,
por deficiência de definição também não prospera.
A denúncia de cópia anexa (fls. 08/17) é minuden
te na narração do evento. Os requisitos que os im
petrantes mencionam como ausentes não são, segun
do o entendimento pacificado nos Tribunais SuperT -(",JI
ores, suficientes para nulificar a peça acusatõ
ria. A validade da denúncia se circunscreve aos
requisitos do art. 41, cujo concurso afasta outras
exigências.
4. Finalmente o pleito para sobrestamento da
ação até julgamento de questão prejudicial impli
ca em incursão sobre fatos, incompossível na via
estreita do habeas corpus.
Por tudo quanto exposto, manifesta-se o Mi
nistério Público Federal no sentido da denegação
da ordem.
Brasília, 21 de agosto de 1991
Edinaldo de Holanda
Subprocurador-Geral da República"
fls.
41/42.
Relatei.

v O T O
O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS (RELATOR): Senhor
sidente, do receio de virem a ser preventivamente

presos

pacientes, creia-se na palavra do digno impetrado, ao

Pre
os

reputá-lo
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"1. Invocam os impetrantes, para subsidiar
suas pretensões, :népcia da denúncia e de seu re
cebimento, 80 fundamento de aue n§o se observou o
prccedimento previsto no art. 514 do CPP, no que
tange à notificaç§o para apresentação prÉvia de
resposta por escrito.
2. Não procede, entretantc, a inconformação.
A formalidade vindicada não comporta no processo
a que os impetrantes se submetem. Isto porque a
medida processual tem oportunidade apenas nos pro
cessos da competência dos juízes de direito, con
soante art. 513, nunca nas ações perante os Tribu
nais. Outrossim, porque em ambos os casos, desca
be a providência quando o crime ou o cúmulo mate
rial resulta i~afianç~vel, consoante a disposiçã~
do art. 514 e inc. 11 do art. 558, ambos do Códi
go de Processo Penal.
3. A outra assertiva, de inépcia da den~ncia,
por deficiência de definição ~ambém não prospera.
A den~ncia de cópia anexa (fls. 08/17) é minuden
te na narração do evento. Os requisitos que os im
petrantes mencionam como ausentes não são, segun
do o entendimento pacificado nos Tribunais Super}
ores, suficientes para nulificar a peça acusatõ
ria. A validade da denúncia se circunscreve aos
requisitos do art. 41, cujo concurso afasta outras
exigências.
4. Finalmente o pleito para sobrestamento da
ação até julgamento de questão prejudicial impli
ca em incursão sobre fatos, incompossível na via
estreita do habeas corpus.
Por tudo quanto exposto, manifesta-se o Mi
nistério P~blico Federal no sentido da denegação
da ordem.
Brasília, 21 de agosto de 1991
Edinaldo de Holanda
Subprocurador-Geral da RepGblica"
fls.
41/42.

Relatei.

v O T O
091001230
025031500
000079850

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS (RELATOR): Senhor
sidente, do receio de virem a ser preventivamente

presos

pacientes, creia-se na palavra do digno impetrado, ao

Pre
os

reputá-lo

j-
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infundado, o que se confirma pela passagem de quase dois meses
desde a impetração, sem que se concretizasse tal temor.
A seu tempo, é de convir-se na assertiva de

que,

a teor mesmo do invocado art. 514 do C.P.P., ou que se remeta
o caso para seu art. 558, lI, que regula a ação penal

ria nos Tribunais de Justiça, de qualquer forma, a

origin~

reclamada

notificação somente se impõe quanto aos crimes afiançáveis. E
nesse particular, atente-se para o acerto do recente preceden
te proferido pelo Órgão Especial do Tribunal a guo,

transcri

to nas informações deste modo:
"Relativamente à alegação de que se teria omitido
formalidade essencial, qual a notificação préVia
dos acusados para que apresentassem resposta es- ~7
crita, cumpre observar que, de acordo com o pró- U
prio art. 558, da lei processual, são excetuados
os casos de delitos inafiançáveis (art. 558, 11).
Os acusados respondem pela prática do delito
de
peculato em concurso material com o de quadrilha
(arts. 312 e 288, clc art. 69 do Cód. Penal), tra
tando, ainda, a den~ncia, como crimes continuado~
a repetição, em cadeia, das numerosas
infrações
penais.
O E. Supremo Tribunal Federal já teve ocasião de
apreciar hipótese em que se pretendia prestar fi
ança em processo que apurava crimes praticados em
concurso material, quando assim expendeu o seu en
tendimento:
'Fiança. Concurso material de crimes.
Art.
323, I, do CPP.
Não autoriza a prestação de fiança a pena i
soladamente cominada a crimes em conCurso ma
terial e sim a soma delas I
"No corpo do aresto, o relator, Min. Oscar Corrêa,
teve ocasião de assinalar:
'Aberra, portanto, de sua natureza e de
sua
finalidade - que é a de manter o réu solto,
mas em condições de controle pela
Justiça,
atendendo-lhe ao chamamento - concedê-la
a
réus que, pela continuidade delituosa, demons
tram intensidade de dolo e, assim, não fazem
jus ao benefício que lhes autorizaria a per
manência no meio social, ao qual se mostram
desajustados e hostis .

.............. -._-

- 5 -

HC 798-RJ
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

'O concurso material de crimes representa a
demonstração evidente daquela intensidade de
dolo, que reitera a prática delituosa 8, co

mo tal, não se compadece com o

benefício da

fiança, que só se constitui em direito quan
do sua concessão é imposta pela relativa gra
vidade da afronta ao meio e à ordem social~
que o direito preserva' (RTJ, 102/624).
"No mesmo acórdão o eminente Ministro cita prece
dente em que a Corte, igualmente, considerara, pa
ra efeito de prestação de fiança, o cúmulo de pe
nas resultante do concurso material de delitos (RHC
59.102, DJ 16 10 81, reI. Min. Oécio Miranda),

HEm síntese:
- O CPP, com a redação da Lei nº 6.416, de 24 05
77, não permite a fiança 'nos crimes
punidos

com reclusão em que a pena mínima cominada for
superior a dois anos';
- os denunciados, ora argüentes, respondem
pela
prática de sucessivos crimes de peculato (puni
do com reclusão de 2 a 12 anos) e de quadrilha
(apenado com reclusão de 1 a 3 anos), em concur
50 material e em continuação.
"O c~mulo material levaria a pena mlnlma a três
anos, à qual ainda se somaria um sexto pela conti
nuação.
denunciados,
"Assim, a pena mínima, no caso dos
ora argüentes, não seria inferior a três anos e
seis meses de reclusão, quantum que a fastar ia, por
sem dúvida, a concessão de fIança.
"E a formalidade prévia da notificação, antes da
den~ncia e aqui reclamada, somente é cabível
nos
crimes afiançáveis, conforme estabelece
o art.
558,11, do diploma processual"." fls. 45/47.
Por fim, no mais que os impetrantes reclamam
tra as formalidades da denúncia, reporto-me à

con

perfectibilid~

de de seus próprios termos descritivos, visualizados em plena
consonância com os requisitos do art. 41 do C.P.P.,

conforme

assim reputados pela parecer transcrito no relatório (lê).
Pelo exposto, indefiro o pedido.
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EXTRATO DA MINUTA

HC 798-RJ (91.0012325-0) - Relator: O Sr. Ministro José

tas.

do:

Impetrantes: Perlcles Laud/er de faria lima e outro.

Desembargador-Relator da Ação Penal

05/91

no Trl bunal

Dan-

Impetra-

de

Jus-

tIça do Estado do Rio de Janeiro. Pacientes: Evanl Cavalcanti Pra-

z.eres e Mar/Iso Leon Blum.

Decisão: A Turma, por unanimidade,

02/09/91

-

5a.

Turma).

Indeferiu

o

pedido

(Em

Votaram de acordo os Srs. Ministros AssIs Toledo, Edson V/dlgal e COsta Lima. Ausente o Sr. Ministro Flaquer Scartezzlnl. Presidiu o jUlgamento o Exmo. Sr. Ministro COSTA LIMA.

1i\J"",- Oo<v~l j À~v:P

MARLANE CARVALHO DE ARAÚJO~
Oflclala de Gabinete

