
 

 

Superior Tribunal de Justiça

 HABEAS CORPUS N° 18.206 - SP (2001/0101420-3)

RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
IMPETRANTE : ALBERTO ZACHARIAS TORON
IMPETRADO : QUINTA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE : MARIA DA GLÓRIA BAIRÃO DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS . CRIMINAL. CO-AUTORIA. RELAÇÃO DE 
CAUSALIDADE. ESPOSA DENUNCIADA POR EVENTUAIS DELITOS 
COMETIDOS PELO MARIDO.

1. O sistema criminal brasileiro, como ensina a unanimidade da 
doutrina. adota a teoria da equivalência dos antecedentes ou da condictio 
sine qua non (RENÉ ARIEL DOTTI), não distinguindo entre condição e causa, 
considerada esta como toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria 
ocorrido (ANÍBAL BRUNO). Nesta perspectiva, então, cabe verificar se o 
resultado (desvio de verbas) ocorreria do mesmo modo sem a intervenção da 
paciente, ou em outras palavras, como ensinado por este último autor, se entre 
o seu atuar e o resultado típico existe a necessária relação de causa e efeito.

2 . O fato de usufruir de bens adquiridos pelo marido, na constância da 
sociedade conjugal, não se insere em nenhum momento na cadeia causal, de 
modo a gerar qualquer figura delituosa típica. Tem-se, por evidente, neste 
caso, o vínculo conjugai (art. 266 do Código Civil) a determinar, impor e 
referendar o usufruto, decorrência simples e única da vida em comum que, em 
um segundo plano, dentro das regras de harmonia e convivência social, 
autoriza e consagra a recepção de pessoas em sua casa. Impõe-se ainda 
ressaltar que, abstração feita ao uso e gozo dos bens materiais adquiridos e o 
relacionamento social com os demais co-réus, os delitos de que são eles 
acusados, inclusive seu marido, teriam ocorrido da mesma forma. Não foram 
estes eventos causa eficiente, condictio sine qua non, do resultado. 
Eliminada a condição desapareceria o resultado (desvio)? Evidente que não, 
mesmo porque, segundo reconhece a própria denúncia, ela, há muito, já 
ocorria.

3. Na real verdade, ainda que se queira argumentar com a ciência dos 
fatos delituosos praticados por seu marido, a hipótese não configura a 
co-participação, porque a paciente não tinha o dever jurídico de impedir o 
resultado. O entendimento pretoriano destaca que a ciência ou mesmo a 
concordância difere da instigação punível. Houve, quando muito, conivência, 
sem prática de ato de execução apto a ensejar o reconhecimento da 
co-autoria. Em sua monografia sobre o Nexo Causal, Paulo José da Costa 
Junior, assinala que a pessoa não deve ser considerada "causa de um 
determinado evento só porque, operando, realiza uma condição qualquer 
necessária ao resultado", pois que, destarte, a responsabilidade atinge o 
infinito. E traz à colação exemplo constante da teoria de Von Buri, onde se 
indaga se devido considerar "causa da morte de alguém mim desastre 
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ferroviário o amigo que não o dissuadiu de empreender a viagem". Mostra 
também o ilustre Professor da USP, citando Antolisei, a hipótese de um 
convalescente, aconselhado pelo médico, a viajar a uma estação de águas, 
vindo a morrer de desastre de automóvel, por imprudência do motorista. Neste 
caso, seriam causas do falecimento o médico, o irmão que sugeriu 
determinada estrada, o amigo que o reteve para indagar de sua saúde e, 
também, quem conferiu a carteira de habilitação ao chofer. Em nenhum destes 
casos, a conduta inicial era idônea à produção do resultado final, como 
acontece com a paciente, sendo até aconselhável, em breve lance, o debate 
da questão sob o ângulo do concurso de agente que não se caracteriza, na 
hipótese de simples conivência quando ausente o dever jurídico de impedir o 
resultado.

4. Ordem concedida para trancar a ação penal em relação à paciente 
Maria da Glória Bairão dos Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem de habeas 
corpus . Os Ministros Hamilton Carvalhido. Fontes de Alencar e Vicente Leal 
votaram com o Ministro-Relator. Ausente, por motivo de licença, o Ministro 
Paulo Gallotti.

Brasília, 04 de dezembro de 2001 (data de julgamento).

Ministro Fernando Gonçalves
Presidente e Relator
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 HABEAS CORPUS N° 18.206 - SP (2001/0101420-3)

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:
Trata-se de ordem de habeas corpus  impetrada em favor de MARIA 

DA GLÓRIA BAIRÃO DOS SANTOS que estaria a sofrer indevido 
constrangimento em decorrência de acórdão da Quinta Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3a Região que, provendo recurso em sentido estrito 
interposto pelo Ministério Público Federal veio a receber denúncia por 
participação em crimes de estelionato contra entidade de direito público (art. 
171, § 3o, do Código Penal), peculato (art. 312, do Código Penal) e quadrilha ou 
bando (art. 288, do Código Penal).

Colhe-se do articulado vestibular, em resumo, ser a paciente esposa de 
Nicolau dos Santos Neto, e, nesta condição, juntamente com ele e outros 
acusados, foi denunciada pelos delitos em causa. Em primeiro grau de 
jurisdição a denúncia fora rejeitada e a Quinta Turma do Tribunal Regional 
Federal da 3a Região, em julgamento nulo, porque afrontoso ao princípio do 
devido processo legal, provendo o recurso, dá curso à ação penal, carente de 
justa causa. Isto porque, não obstante a referência às "fortes ligações entre os 
acusados" do chamado escândalo do Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo, nada existe de fato a vincular a paciente aos demais envolvidos, tanto 
que a acusação proclama que os outros cinco denunciados se associaram, e 
não ela. que somente disso teria conhecimento. Após desenvolver acerca do 
caráter autônomo do crime de quadrilha (RTJ 88/468), sustenta o impetrante 
que o simples conhecimento ou conivência com as supostas atividades 
criminosas do marido revelaria, quando muito, co-delinqüência em outros 
delitos e nunca participação na quadrilha. Aliás, o próprio acórdão delimita sua 
atuação como mera instigadora.

De outro lado, prosseguem as razões da petição inicial, o acórdão, no 
recebimento da denúncia insere conduta que dela não constava, na medida em 
que a torna partícipe na imaginada influência conducente à prática de crimes 
por outrem. Sustenta, outrossim, aquele julgado, no essencial, com base em 
depoimento prestado por terceiro na Comissão Parlamentar de Inquérito, 
perante o Senado Federal, que, em virtude de sua forte personalidade, a 
paciente tinha conhecimento dos "bastidores da obra do Fórum Trabalhista"; 
que ajudava seu marido a recepcionar os co-réus ligados ao Grupo Monteiro de 
Barros; que fazia exigências e pressionava o marido no atendimento de seus 
caprichos na aquisição de bens materiais e que sendo casada em comunhão 
de bens tem direito à metade do patrimônio, embora sabendo a origem espúria 
do dinheiro.

Expõe, então, o impetrante que a paciente, como dona-de-casa, não 
freqüentava o local de trabalho de seu marido, com pouquíssima familiaridade 
com coisas do tipo licitações, contratos, auditorias, etc. E mesmo que 
verdadeiros fossem estes fatos, não se erigem eles à condição de infração 
penal, vedada a incriminação devido ao casamento com comunhão de bens, 
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sob pena de consagração da responsabilidade objetiva. Também a cobiça, 
embora seja um dos pecados capitais, não é crime. Relata, ainda, sobre a 
aquisição de um apartamento em Miami e a compra de um carro, situações 
que não configuram estelionato, peculato ou formação de quadrilha. O que, na 
realidade houve, foi um "disfarçado aditamento" à denúncia pelo acórdão, 
quando afirma que a paciente instava o co-réu Nicolau a continuar na 
realização dos desvios. Ora. assinalam as razões, se a instigação era para que 
continuasse a ação reprovada, ela simplesmente não existe, porque, neste 
caso, o agente já estava determinado a praticar o delito. De mais a mais, a 
apregoada participação foi irrelevante, devendo ser trancada a ação penal.

Em suas informações (fls. 180/205) a autoridade apontada como 
coatora, após transcrição parcial da denúncia oferecida e rejeitada em primeiro 
grau, com fulcro na letra do art. 43, I, do Código de Processo Penal, afirma que 
os fatos nela descritos são adequados ao enunciado do tipo previsto em lei, por 
ter a paciente instado seu companheiro a adquirir diversos bens móveis e 
imóveis, expressos em carros, apartamento em Miami e Mansão no Guarujá, 
tudo pagando com verbas públicas desviadas da construção do Fórum 
Trabalhista. A exposição acusatória está lastreada em um mínimo de prova, 
capaz de subsidiá-la, como se infere das declarações de Marco Aurélio Gil de 
Oliveira, prestadas junto ao Senado Federal. O atuar da paciente, consignado 
na denúncia, tipifica conduta delituosa, mediante concurso, nos termos do art. 
29 do Código Penal.

A douta Subprocuradoria-Geral da República, por intermédio do Dr. Jair 
Brandão de Souza Meira, opina pela concessão da ordem, em parecer (fls. 
319/325) que guarda o seguinte enunciado:

"Habeas Corpus. A conivência ou ciência quanto à atuação criminal do 
marido não constitui co-autoria. Tampouco, a participação no produto do crime, após a 
sua efetiva consumação." (fls. 319)

Pelas razões expostas às fls. 316/316v foi indeferida a medida liminar.

É o relatório.
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 HABEAS CORPUS N° 18.206 - SP (2001/0101420-3)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR):
A denúncia, colacionada às fls. 21/61, após histórico dos fatos que 

deram origem ao processo criminal instaurado acerca da construção do Fórum 
Trabalhista de São Paulo, desde a publicação do Edital de Licitação, em 1992, 
quando ocupava a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 
Região, o então Juiz Nicolau dos Santos Neto, passando pela adjudicação do 
objeto da avença à empresa Incal Incorporações Ltda, bem como pelas duas 
auditorias promovidas pelo Tribunal de Contas da União (1992 e 1998), 
mencionando - ainda - relatórios reputados fraudulentos, emitidos pela 
Comissão de Obras, presidida pelo mesmo Nicolau dos Santos Neto, que 
deixara a Presidência da Corte Regional em setembro de 1992, até a rescisão 
contratual, com base em laudos técnicos, chega, por fim, em sua narrativa, ao 
superfaturamento da obra, com desvio de dinheiro público para paraísos 
fiscais, concluindo, então, com âncoras em depoimento prestado por Marco 
Aurélio Gil de Oliveira, ex-genro de Nicolau dos Santos Neto, pela 
responsabilidade, também, da paciente, consoante excerto seguinte:

"Marco Aurélio declarou à CPI (fls. 1222) que, até 1992 aproximadamente, 
NICOLAU e MARIA DA GLÓRIA tinham um padrão de vida até que mediano, onde a 
ostentação e os gastos não eram tão grandes. A exuberância e a crescente aquisição 
de carros, jóias e imóveis, além das inúmeras viagens que faziam ao Exterior (cerca 
de 4 ou cinco por ano), tiveram início com o exercício da Presidência da Comissão de 
Obras destinadas ao controle do empreendimento do Fórum Trabalhista. MARIA DA 
GLÓRIA, mulher de origem humilde, esposa e companheira de NICOLAU por 
décadas, revelou ter forte personalidade quando seu marido começou a enriquecer 
rápida e ilicitamente. Tinha conhecimento de absolutamente tudo o que se passava 
nos sórdidos bastidores da obra do Fórum trabalhista. Ajudava NICOLAU a 
recepcionar os co-réus ligados ao Grupo Monteiro de Barros para reuniões a portas 
fechadas em sua residência, fazia exigências e pressionava NICOLAU para que 
fossem atendidos todos os seus caprichos na aquisição de bens materiais. Casada em 
comunhão universal de bens e tendo, portanto, direito à metade de todo o patrimônio, 
MARIA DA GLÓRIA tinha plena ciência da origem espúria do dinheiro de seu marido, 
sem que isso a impedisse de, com prazer, também deleitar-se em esbanjar." (fls. 41)

Em relação ao apartamento em Miami narra a acusação que ela 
teimava em querer de qualquer jeito um imóvel naquela cidade e que não 
aceitaria um que já tivesse sido habitado. Foi, então, comprado por seu marido 
uma cobertura, que tinha como vizinho o tenor Plácido Domingos (fls. 42), e 
que custara - aproximadamente - um milhão de dólares. A decoração teve o 
custo de quatrocentos e setenta e seis mil dólares.

Após a aquisição do apartamento, foi comprada por Nicolau dos Santos 
Neto uma Mercedes E320 e simultaneamente um Porsche Biturbo. Aquela por 
quarenta e cinco mil dólares. Este por cento e vinte e sete mil dólares. Em 
nome da paciente foi adquirida uma Mercedes E280. Outro Porsche Biturbo foi 
comprado por ele, ao preço de trezentos e trinta mil dólares.

Diz ainda a peça de ingresso que Maria da Glória, impondo sua 
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vontade, deu azo à compra de uma mansão no Guarujá, mediante a venda de 
um terreno (oitocentos mil dólares) e um apartamento, também naquele 
balneário (trezentos mil dólares), sendo - ainda - completado o preço da 
luxuosa casa com mais oitocentos mil dólares, em dinheiro. No tocante a uma 
jóia para a paciente, diz a denúncia:

"De um bilhete assinado de próprio punho por NICOLAU e de 
correspondência enviada pelo joalheiro radicado em Miami Jacob Tuchman consta a 
clara intenção de adquirir, possivelmente para MARIA DA GLÓRIA, um anel de 
diamantes com 6. 4 quilates, lapidado com corte de esmeralda, com dois diamantes 
menores afilados em baguetes, montados sobre um conjunto de platina. A jóia teria o 
valor de US$ 320,000.00 (trezentos e vinte mil dólares, conforme documentos juntados 
às fls. 1190, 1220 e 1224 da CPI, este último uma correspondência da Joalheria 
YAMRON, nominada a NICOLAU e assinada por Jacob Tuchman, mencionando as 
especificações do referido anel.

Não há prova de que o anel tenha sido efetivamente adquirido, mas só se 
prestaria a manter contatos desse nível, inclusive telefonemas internacionais (v. fls. 
1221, da CPI) quem estivesse realmente com intenção de adquirir uma jóia. E 
pudesse bancar esse quilate." (fls. 46)

Com base nestes fatos, assevera a acusação a existência de uma 
associação para o fim de cometer crimes, formada por Nicolau, Fábio, José 
Eduardo, Antônio Carlos e Gilberto, este em menor grau, sendo que Maria da 
Glória, esposa de Nicolau, de tudo tinha conhecimento, "conivente com as 
práticas criminosas por delas tirar também suas vantagens" (fls. 49).

O MM. Juiz da 1a Vara Federal Criminal de São Paulo, Dr. CASEM 
MAZLOUM, ao rejeitar a denúncia formulada contra a paciente, faz consignar, 
verbis:

"Com referência a MARIA DA GLÓRIA BAIRÃO DOS SANTOS, a peça 
apresentada pelo MPF descreve condutas atípicas que não se enquadram nos tipos 
penais que lhe são imputados. O comportamento da mesma é narrado nos itens 73 a 
94 e 106 da denúncia. Esta afirma que a indigitada "revelou ter forte personalidade 
quando seu marido começou a enriquecer rápida e ilicitamente... "; "ajudava NICOLAU 
a recepcionar os co-réus ligados ao Grupo Monteiro de Barros para reuniões a portas 
fechadas em sua residência, fazia exigências e pressionava NICOLAU para que 
fossem atendidos todos os seus caprichos na aquisição de bens materiais. Casada em 
comunhão universal de bens e tendo, portanto, direito à metade de todo o patrimônio, 
MARIA DA GLÓRIA tinha plena ciência da origem espúria do dinheiro de seu marido, 
sem que isso a impedisse de, com prazer, também deleitar-se em esbanjar". A seguir, 
a denúncia detalha a forma como os bens foram sendo adquiridos por NICOLAU e 
usufruídos também pela denunciada, com a alusão a suposta compra de uma jóia para 
esta, no exterior, avaliada em US$ 320.000, aquisição esta que a própria denúncia 
revela carecer de prova. Termina concluindo que "MARIA DA GLÓRIA, esposa de 
NICOLAU, de tudo tinha conhecimento, sendo conivente com as práticas criminosas 
por delas tirar também suas vantagens". Evidencia-se claramente a atipicidade da 
conduta descrita na denúncia. Usufruir de bens adquiridos pelo marido com proveito 
de crimes e receber partícipes de delitos em sua residência ou exigir a compra de 
determinados bens não configura, nem de longe, participação na prática dos ilícitos 
penais, pois a lei exige nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Se a 
fruição de bens adquiridos com produto de crime fosse penalmente relevante, não só a 
esposa, mas também os filhos e outros parentes do autor da conduta criminosa 
poderiam ser igualmente responsabilizados, o que não encontra amparo na legislação 
brasileira em vigor. Assim, nos termos do disposto no art. 13 do Código Penal, "O 
resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria 
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ocorrido". De acordo com a doutrina, trata-se da adoção, pelo Código Penal, da teoria 
da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non, para a qual somente 
a causa eficaz para a consumação do crime é relevante.

Sob esse prisma, conclui-se, pois, que o comportamento de MARIA DA 
GLÓRIA BAIRÃO DOS SANTOS, nos moldes descritos na peça inicial acusatória, não 
se ajusta a nenhum dos tipos penais que lhe são atribuídos, quais sejam, estelionato, 
formação de quadrilha e peculato, pois aquele não constitui causa eficaz para a 
consumação destes. " (65/66)

Colhe-se, Outrossim, da ementa do acórdão, no que interessa ao 
desate do busílis:

"V. No concurso de pessoas, optou o legislador por adotar a chamada teoria 
monística, cuja doutrina partindo da equivalência das condições necessárias à 
produção do resultado, não tece nenhuma distinção entre autor, co-autor e partícipe, 
para efeito de declará-los incursos em um determinado tipo penal, havendo, 
tão-somente, uma valoração diferenciada, no que concerne à dosagem da pena, de 
acordo com o grau de participação e culpabilidade de cada um dos agentes, sendo 
nesse sentido o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do mencionado artigo 29, 
do Código Penal.

VI. A participação, ao contrário da autoria, necessariamente é acessória, 
sendo que uma das formas pelas quais se concretiza é através da instigação, que 
consiste, segundo os doutrinadores, em atuar sobre a vontade do agente, fazendo 
nascer a decisão de praticar o crime.

VII. A participação imputada à recorrida, na denúncia, consiste no fato de ter 
contribuído, em tese, para a consecução dos crimes realizados por um dos co-réus, 
mediante instigação, dado constar que atuava sobre a vontade do marido no sentido 
de que este efetuasse o desvio de mais verbas públicas, justamente para atender a 
sua exigência de compra de bens, orçados em milhões de dólares.

VIII. Tem-se, assim, que a contribuição prestada não estaria a decorrer, por 
si só, de sua condição de cônjuge, nem mesmo o fato de ser a recorrida casada 
segundo o regime de comunhão de bens, nem tampouco possuir declaração de 
Imposto de Renda conjunta com seu marido e, muito menos, o fato de não ter 
denunciado o seu companheiro às autoridades, de modo a ter sido conivente, posto 
que, na qualidade de esposa, jamais teria essa obrigação, além do que a simples 
conivência não se apresenta punível, mas, descreve a denúncia, isto sim, que houve 
uma influência no sentido de levar a que outrem praticasse os crimes." (fls. 169)

Aprofundando o debate, após reconhecer o preenchimento pela 
denúncia dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, o acórdão, 
com apoio em depoimento colhido pela Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Senado Federal, tomado de empréstimo, firma a tese da prática dos delitos 
estampados na peça de acusação em decorrência da ascensão que tinha a 
paciente sobre a personalidade de seu marido, Nicolau dos Santos Neto, 
influenciando-o a trilhar este caminho, circunstância atrativa da incidência da 
disposição contida no art. 29 do Código Penal, consoante se colhe, v. g., do 
seguinte excerto:  "E é justamente essa participação que está sendo imputada à recorrida na 
denúncia, no sentido de ter contribuído para a consecução dos crimes realizados, prima facie, 
pelo co-réu Nicolau dos Santos Neto, conduta essa que teria ocorrido mediante a forma de 
instigação, nos moldes supracitados, caracterizando, assim, o concurso de pessoas, pois, 
consoante magistério de Heleno Cláudio Fragoso:

"Como já vimos, a participação é necessariamente acessória 
(Bockelman), porque está em função da conduta típica realizada por outrem. 
Em si mesma, a participação se realiza através de conduta penalmente 
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irrelevante, que acede ao fato principal, adquirindo relevância somente 
quando, pelo menos, o autor inicia a execução. Em nosso direito, não há 
tentativa de participação. A participação é, pois, contribuição ao crime 
realizado por outrem, apresentando-se sob forma de instigação ou 
cumplicidade."

E continua:

"Instigar é determinar a prática do delito, atuando sobre a vontade 
do agente. O instigador faz nascer a decisão de praticar o crime em pessoa 
capaz de executá-lo com consciência e vontade." (in Lições de Direito Penal, 
A Nova Parte Geral, 9a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1985, p. 267/268).

Portanto, não é a sua condição, por si só, de cônjuge, que está a delimitar a 
apontada participação nos crimes em epígrafe, nem mesmo o fato de ser casada 
segundo o regime de comunhão de bens, nem tampouco possuir declaração de 
Imposto de Renda conjunta com seu marido e, muito menos, o fato de não ter 
denunciado o seu companheiro às autoridades, de modo a ter sido conivente, posto 
que, na condição de sua esposa, jamais teria essa obrigação, além do que a simples 
conivência não se apresenta punível.

Não, na verdade, o comportamento penalmente punível atribuído à recorrida 
vai além dessas questões, passando, destarte, conforme mencionado, pelo campo da 
instigação, que, consoante exposição contida na exordial acusatória, teve o condão de 
fazer com que o co-réu Nicolau dos Santos Neto efetuasse o desvio de mais verbas 
públicas destinadas à Construção do Fórum Trabalhista justamente para atender a 
compra de bens, orçados em milhões de dólares. Portanto, também quanto à recorrida 
Maria da Glória Bairão dos Santos, não vislumbro dos autos a alegada inépcia da 
denúncia ofertada pelo órgão Ministerial, nem mesmo que as condutas ali expressas 
não se ajustariam a nenhum dos tipos penais que lhe foram imputados, de modo a não 
se constituir em causa eficaz para a consumação dos ilícitos penais apontados." (fl.s 
147/149)

Este o tema central da controvérsia, cujo deslinde se apresenta 
perfeitamente adequado em sede de habeas corpus, haja vista, inclusive, 
diante do trecho transcrito, a inexigibilidade de investigação probatória. 
Verifica-se, outrossim, ter o acórdão, em plena harmonia com a denúncia, 
como certo para a continuidade dos desvios financeiros a instigação exercida 
pela paciente sobre seu marido, não sendo curial o desatrelamento daquela 
forma de persuasão da sua condição de cônjuge, em última análise beneficiária 
dos bens adquiridos. Não há dúvida, sendo princípio assente, que a instigação, 
como preleciona DE PLÁCIDO E SILVA, quando orientada para o mal ou para 
a prática de um delito constitui crime, "colocando o instigador na posição de 
co-auto r".

A rejeição da denúncia em primeiro grau teve apoio na letra do art. 13 
do Código Penal, ao fundamento de não tipificar crime o fato de (a) usufruir 
bens adquiridos pelo marido com proveito de crime (b) receber partícipes em 
sua residência e (c) exigir a compra de determinados bens. Não haveria nexo 
de causalidade entre a conduta e o resultado.

O sistema criminal brasileiro, como ensina a unanimidade da doutrina, 
adota a teoria da equivalência dos antecedentes ou da condictio sine qua 
non (RENÉ ARIEL DOTTI), não distinguindo entre condição e causa, 
considerada esta como toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria 
ocorrido (ANÍBAL BRUNO). Nesta perspectiva, então, cabe verificar se o 
resultado (desvio de verbas) ocorreria do mesmo modo sem a intervenção da 
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paciente, ou em outras palavras, como ensinado por este último autor, se entre 
o seu atuar e o resultado típico existe a necessária relação de causa e efeito. O 
fato de usufruir de bens adquiridos pelo marido, na constância da sociedade 
conjugal, não se insere em nenhum momento na cadeia causal, de modo a 
gerar qualquer figura delituosa típica. Tem-se, por evidente, neste caso, o 
vínculo conjugal (art. 266 do Código Civil) a determinar, impor e referendar o 
usufruto, decorrência simples e única da vida em comum que, em um segundo 
plano, dentro das regras de harmonia e convivência social, autoriza e consagra 
a recepção de pessoas em sua casa. Impõe-se ainda ressaltar que, abstração 
feita ao uso e gozo dos bens materiais adquiridos e o relacionamento social 
com os demais co-réus, os delitos de que são eles acusados, inclusive seu 
marido, teriam ocorrido da mesma forma. Não foram estes eventos causa 
eficiente, condictio  sine  qua  non , do resultado. Eliminada a condição 
desapareceria o resultado (desvio)? Evidente que não, mesmo porque, 
segundo reconhece a própria denúncia, ela, há muito, já ocorria. O parecer 
ministerial, abordando a matéria sob o ângulo da co-autoria, com inteiro acerto, 
delucida a questão:

"Não há dúvidas de que o próprio acórdão recorrido reconhece que a 
simples conivência não se apresenta punível, mas, a denúncia narra que quatro 
acusados associaram-se  para o fim de cometer os crimes e que MARIA DA GLÓRIA, 
esposa de NICOLAU, de tudo tinha conhecimento sendo conivente com as práticas 
criminosas da quadrilha por delas tirar também vantagens.

Ora, tal assertiva, por si só, basta para afastar a participação no delito do art. 
288 do Código Penal, já que conivência ou ciência quanto à atuação criminal do 
marido não constitui co-autoria.

Por seu turno, a denúncia não contém a ilação do acórdão de que a paciente 
tenha instigado o marido a continuar a realização dos desvios, mas, a cada passo, 
refere-se à aquisição de carros, jóias e imóveis, que custaram milhões de dólares pelo 
casal.

A instigação. ensina Damásio E. de Jesus (Direito Penal, 13a ed. vol. I, 1988, 
p. 370) é o ato de incitar, reforçar, acoroçoar, ou estimular a preexistente resolução 
delituosa. Modalidades de determinação ou instigação são: a ordem, a coação, o 
conselho e a sociedade.

No caso, o próprio depoimento do genro da paciente, no qual se lastreou o 
acórdão para emitir aquela assertiva, e que não passa de um juízo de valor, refere-se 
a uma genérica influencia para o crime, que não induz à co-autoria:

"Nessas operações todas, o lado pessoal dela, a influência sobre 
Nicolau, a ascensão que ela tinha sobre ele, influenciou-o muito para esse 
caminho que ele foi".

A descrição da denúncia, ao par de dar relevância à conivência, está a 
indicar a participação posterior à consumação, no que diz respeito a usufruir o produto 
do crime. Contudo, o art. 29 do Código Penal não inclui a participação posterior como 
co-autoria.

No caso dos autos, embora se trate de crime multitudinário, em que não se 
exige minudência do comportamento pessoal de cada um dos envolvidos, a denúncia 
narrou, em relação à paciente, formas atípicas de conduta: a conivência e o fato de 
usufruir do produto do crime cometido pelo marido." (fls. 325/326)

Na real verdade, ainda que se queira argumentar com a ciência dos 
fatos delituosos praticados por seu marido, a hipótese não configura a 
co-participação, porque a paciente não tinha o dever jurídico de impedir o 
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resultado. O entendimento pretoriano destaca que a ciência ou mesmo a 
concordância difere da instigação punível. Houve, quando muito, conivência, 
sem prática de ato de execução apto a ensejar o reconhecimento da 
co-autoria. Em sua monografia sobre o Nexo Causal, Paulo José da Costa 
Junior, assinala que a pessoa não deve ser considerada "causa de um 
determinado evento só porque, operando, realiza uma condição qualquer 
necessária ao resultado", pois que, destarte, a responsabilidade atinge o 
infinito. E traz à colação exemplo constante da teoria de Von Buri, onde se 
indaga se devido considerar "causa da morte de alguém num desastre 
ferroviário o amigo que não o dissuadiu de empreender a viagem". Mostra 
também o ilustre Professor da USP, citando Antolisei, a hipótese de um 
convalescente, aconselhado pelo médico, a viajar a uma estação de águas, 
vindo a morrer de desastre de automóvel, por imprudência do motorista. Neste 
caso, seriam causas do falecimento o médico, o irmão que sugeriu 
determinada estrada, o amigo que o reteve para indagar de sua saúde e, 
também, quem conferiu a carteira de habilitação ao chofer. Em nenhum destes 
casos, a conduta inicial era idônea à produção do resultado final, como 
acontece com a paciente, sendo até aconselhável, em breve lance, o debate 
da questão sob o ângulo do concurso de agente que não se caracteriza, na 
hipótese de simples conivência quando ausente o dever jurídico de impedir o 
resultado.

A denúncia, ao contrário do acórdão que, isoladamente, fala em 
"instigação", se utiliza de expressões como "teimasse" (fls. 41), "instar" (fls. 45), 
"atendendo a exigências de sua esposa" (fls. 45) e "impor sua vontade" (fls. 
45), nenhuma delas indicativas de instigação ao desvio de dinheiro. No 
contexto em que posicionadas, ligam-se a eventuais fatos exagerados 
(esbanjamento, ut denúncia) mas, não à prática de qualquer delito, até porque, 
do contrário, resvalaríamos para a tese repudiada do versari in re ilicita, 
responsabilizando a mulher pelos gastos do marido pelo simples fato do 
casamento. Não há neste procedimento nenhum delito. Neste sentido, 
adequado o acórdão do Supremo Tribunal Federal (RTJ 116/149), verbis:

"Denúncia. Inépcia. Co-autoria. Denúncia que narra conduta atípica sob a 
ótica do concurso de agentes. O ter conhecimento prévio do crime e se omitir na 
prática de atos tendentes a impedir o resultado não configura qualquer das formas de 
participação mencionadas no art. 29, do Cód. Penal. " (fls. 96)

Cabe ainda enfatizar que tanto a denúncia como o acórdão, no objetivo 
de atribuir à paciente a genérica influência sobre seu marido, louva-se em 
depoimento colhido pela Comissão Parlamentar de Inquérito que, antes de 
tudo, reflete simples juízo de valor, sem ministrar qualquer fato ou mesmo 
qualquer prova. É uma simples opinião. Ademais, como anota o Min. LUIZ 
VICENTE CERNICCHIARO, está superado o período da responsabilidade pelo 
fato de outrem. A responsabilidade objetiva está erradicada do direito penal 
contemporâneo.

Em face do exposto, concedo a ordem para trancar a ação penal em 
relação à paciente Maria da Glória Bairão dos Santos (art. 43, I, do CPP).
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 HABEAS CORPUS N°: 18206/SP

VOTO

O SR. MINISTRO VICENTE LEAL: Sr. Presidente, estou de pleno 
acordo com o voto de V. Exa. e subscrevo, por inteiro, as preciosas anotações 
registradas no voto vogai do Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.

Concedo a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal.
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 HABEAS CORPUS N° 18.206 - SP

VOTO

O SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO:
Senhor Presidente, pelo que pude apreender do relatório, da 

sustentação oral e do voto, sempre douto, de V. Exa, ficou evidente que se trata 
de uma denúncia manifestamente inepta, que inibe, de maneira absoluta, o 
exercício do direito de defesa, sob qualquer aspecto.

O que se depreende, no caso concreto, é de uma narração que não 
possui forma nem figura de denúncia. A participação precisa ficar definida, ou 
seja, se houve reuniões, onde ocorreram e se se constituíram em participação 
anterior ou posterior à prática desse certo e determinado crime, que precisa ser 
definido com todas as letras e todos os pontos.

Acompanho o voto de V. Exa concedendo a ordem de habeas corpus  
para trancar a ação penal, por entender que a denúncia não imputa, 
validamente, qualquer fato criminoso à paciente.

É o meu voto. 
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 HABEAS CORPUS N°: 18206/SP

VOTO

O SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR:
Sr. Presidente, acompanho, por inteiro, o voto de V. Exa.

Concedo a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal.
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 CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2001/0101420-3 HC 18206 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

NÚMEROS ORIGEM: 200061810011981 200061810032741

EM MESA  JULGADO: 04/12/2001

Relator
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. IRENE COIFMAN BRANCHTEIN

Secretário
Bel ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : ALBERTO ZACHARIAS TORON
IMPETRADO : QUINTA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A 

REGIÃO
PACIENTE : MARIA DA GLÓRIA BAIRÃO DOS SANTOS

ASSUNTO : Penal - Crimes contra a Paz Pública (art. 286 a 288)

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente o Dr. Alberto Zacharias Toron pela paciente.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA ao apreciar o processo em epígrafe, 
em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos 
do voto do Sr. Ministro-Relator."

Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido, Fontes de Alencar e Vicente Leal 
votaram com o Sr. Ministro-Relator.

Ausente, por motivo de licença, o Sr. Ministro Paulo Gailotti.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 04 de dezembro de 2001

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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