
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg   no  RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.434 - RN  (2016/0141675-0)     
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE : RICARDO CABRAL ABREU 
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON  - SP065371 

 LUIZA A VASCONCELOS OLIVER  - SP235045 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DE 
RICARDO CABRAL ABREU. "OPERAÇÃO 
IMPACTO". CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO 
CP. AUSÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO DO 
PATRONO CONSTITUÍDO. INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS 
CONVERSAS MONITORADAS. FORMALIDADE 
DESNECESSÁRIA PARA A VALIDADE DA 
PROVA OBTIDA. NULIDADE RELATIVA. PAS DE 
NULLITÉ SANS GRIEF . PREJUÍZO NÃO 
DEMONSTRADO. INOBSERVÂNCIA DO RITO 
PREVISTO NO ART. 514 DO  CPP. SÚMULA/STJ 
330. VALOR DO DIA-MULTA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 
1025 DO NOVO CPC. INVIABILIDADE. RECURSO 
ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO ANTIGO 
CÓDIGO. ENUNCIADO N. 1/STJ. 

1. Cuida-se de investigação ministerial denominada 
"Operação Impacto", em que os acusados foram 
denunciados pela prática dos crimes de corrupção 
passiva e ativa contra a administração pública, 
notadamente porque, no curso do processo legislativo 
de elaboração de novo Plano Diretor do Município de 
Natal, aceitaram promessa de vantagem indevida, para 
que, no exercício dos mandatos de Vereador do referido 
município, votassem conforme os interesses de um 
grupo de empresários do ramo imobiliário e da 
construção civil.

2. O aresto impugnado encontra-se em conformidade 
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no 
sentido de que não há óbice na utilização de provas 
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obtidas por meio da quebra do sigilo de dados 
telefônicos, realizada com autorização judicial, 
mormente como no caso dos autos, em que não foi 
interceptada qualquer ligação entre o acusado e seu 
patrono, mas sim uma relação de números telefônicos 
discados e recebidos pelo envolvido, em que constava, 
dentre eles, o telefone do seu advogado. Assim, não 
tendo sido determinada a quebra do sigilo do patrono 
constituído, mas captada, incidentalmente, a existência 
de uma ligação telefônica entre cliente/investigado, não 
há falar em quebra do sigilo das comunicações do 
advogado no exercício lícito de sua profissão.

3. No que diz respeito à nulidade da prova obtida 
mediante interceptação telefônica, em razão da ausência 
de transcrição, nenhum reparo a fazer no acórdão 
recorrido, porquanto a questão foi decidida em 
conformidade com a jurisprudência desta Corte 
Superior firme no sentido da desnecessidade da 
transcrição integral do conteúdo das interceptações 
telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296/1996 não faz 
qualquer exigência nesse sentido, bastando que se 
confira às partes acesso aos diálogos interceptados, o 
que foi feito no presente caso, em que, conforme 
decidido pela Corte de origem, todos os réus, inclusive 
os recorrentes que aventaram esta preliminar, tiveram 
acesso integral aos áudios das interceptações 
telefônicas realizadas, já que as mesmas foram 
copiadas em sua integralidade e juntadas ao caderno 
processual, não restando caracterizada qualquer 
afronta a nenhum dos Princípios Constitucionais em 
comento  (e-STJ fl. 19.650).

4. Ademais, em tema de nulidade de ato processual, 
vigora o princípio pas de nulité sans grife , segundo o 
qual, o reconhecimento de nulidade exige a 
comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP e 
Súmula 523/STF). No presente caso, além de terem sido 
disponibilizados todos os áudios aos envolvidos, as 
transcrições dos principais trechos utilizados na 
sentença condenatória encontram-se na denúncia, não 
havendo qualquer prejuízo à defesa.  Assim, 
evidenciado que as partes tiveram acesso aos dados 
coletados nas interceptações telefônicas, sendo 
oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não há 
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se falar em nulidade na presente hipótese, pois a defesa 
não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízos aos 
recorrentes. Além disso, a condenação foi baseada na 
farta prova documental obtida nos autos (depoimentos 
testemunhais, quantias apreendidas e rastreamento de 
cheques, e tabela com o nome de cada vereador que 
votou contra ou a favor das emendas, registrando que a 
votação foi secreta, portanto, apenas a organização do 
esquema teria acesso aos votos dos outros vereadores), 
e não apenas nas interceptações.

5. Em relação à violação do art. 514 do CPP, a 
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que 
é desnecessária a resposta preliminar de que trata o 
referido artigo, na ação penal instruída por inquérito 
policial. Inteligência da Súmula n. 330 do STJ. No 
presente caso, a ação penal em questão foi precedida de 
inquérito policial, o que afasta a necessidade de 
apresentação da defesa prévia. Sabe-se que tal 
posicionamento não é adotado pelo STF. Ocorre que a 
inobservância  do  rito retromencionado configura 
nulidade relativa, sendo necessária a demonstração do 
prejuízo suportado pela parte, já que  o art. 563 do CPP 
consagra o princípio pas de nullité sans grief . Assim, 
como o dano causado ao agravante não restou 
concretamente demonstrado, não deve ser reconhecida a 
nulidade do procedimento.

6. O tema referente ao valor do dia-multa não foi objeto 
de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o 
conhecimento do recurso especial por ausência de 
prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 282 
do STF e 211 do STJ.

7. Não é o caso do afastamento da Súmula n. 211/STJ e 
da aplicação do art. 1025 do novo CPC, haja vista a 
interposição do recurso especial ter ocorrido em 
25/6/2015, portanto, incide o enunciado 1, aprovado 
pelo Plenário desta Corte, dispondo que aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma 
nele prevista, com as interpretações dadas até então 
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . 

8. Agravo regimental não provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 
Aguardam os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi. 
Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília (DF), 20 de junho de 2017(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.434 - RN (2016/0141675-0)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE : RICARDO CABRAL ABREU 
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON  - SP065371    

LUIZA A VASCONCELOS OLIVER  - SP235045 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO CABRAL 

ABREU (e-STJ fls. 24021/24032) contra decisão monocrática de e-STJ fls. 

23568/23584, que deu provimento parcial ao seu recurso especial para excluir da 

dosimetria a valoração negativa das consequências do crime, mantendo-se a pena 

inalterada, em razão do provimento do recurso especial apresentado pelo Ministério 

Público. 

A parte agravante alega: (i) que não houve manifestação acerca da 

ocorrência de dissídio jurisprudencial sobre a necessidade de transcrição das conversas 

interceptadas e da fixação do valor do dia-multa; (ii) a ilegalidade da prova por 

violação do sigilo advogado-cliente; (iii) a ocorrência de nulidade em razão da 

ausência de transcrição integral das conversas interceptadas; (iv) negativa de vigência 

ao art. 514 do CPP por falta de notificação para a apresentação de defesa preliminar; 

(v) que a questão acerca da fixação do valor do dia-multa foi prequestionada, 

conforme dispõe o art. 1025 do novo CPC; (vi) a ilegalidade no valor do dia-multa 

fixado.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.

É o relatório.
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.434 - RN (2016/0141675-0)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

O agravo regimental não merece acolhida.

Primeiramente, não se pode falar em omissão acerca da análise da 

ocorrência de dissídio jurisprudencial sobre a necessidade de transcrição das conversas 

interceptadas e da fixação do valor do dia-multa, uma vez que tais pontos foram 

analisados na decisão agravada, a partir do estudo da violação dos dispositivos 

federais apontados no recurso especial, bem como dos precedentes tidos como 

divergentes do que foi decidido pela Corte de origem. 

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não 

trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou 

a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça sobre a matéria. 

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve 

ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Cuida-se de investigação ministerial denominada "Operação 

Impacto", em que os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de 

corrupção passiva e ativa contra a administração pública, notadamente porque, no 

curso do processo legislativo de elaboração de novo Plano Diretor do Município de 

Natal, aceitaram promessa de vantagem indevida, para que, no exercício dos mandatos 

de Vereador do referido município, votassem conforme os interesses de um grupo de 

empresários do ramo imobiliário e da construção civil.

Primeiramente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Norte, ao afastar a preliminar de nulidade da interceptação telefônica, assim 

fundamentou seu acórdão, in verbis  (e-STJ fls. 19.662/19.663):

Documento: 1613808 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/08/2017 Página  6 de 19



 

 

Superior Tribunal de Justiça

[...]

Pretende o apelante a decretação de nulidade da sentença, 
argumentando que a mesma se fundamentou em interceptação de 
comunicação telefônica entre o mesmo e o seu causídico.

Referido pleito não pode ser acolhido.

Analisando o caderno processual, verifico que a peça inicial 
acusatória não faz nenhuma referência ao teor de conversas 
existentes entre o recorrente e o seu Advogado, até porque inexistiu 
qualquer interceptação em relação aos mesmos, contendo na 
realidade uma relação dos números telefônicos discados e recebidos 
por este apelante.

Neste sentido corretamente fundamentou o juízo sentenciante:

(...) Os documentos carreados aos autos pelo Ministério público 
apena visam demonstrar que, na oportunidade em que prestava 
depoimento à Polícia Civil o acusado se comunicou, através de 
telefonemas, com uma linha de telefonia registrada em nome do 
escritório Erick Pereira Advogados. Ao fazer alusão às 
referidas chamadas, o Parquet objetivou apontar uma suposta 
orquestração nos depoimentos prestados pelos acusados 
Ricardo Abreu, Joseilton Fonseca e João Hemandes, a fim de 
comprovar que os referidos tinham interesses comuns, sendo 
conhecedores da possível fraude contratual que ajudaria a 
encobrir pagamento de propinas aos vereadores acusados.

Em sendo assim, não tendo havido interceptação das 
comunicações feitas entre o acusado e os seus respectivos 
advogados, não merece prosperar a preliminar de nulidade 
absoluta anteriormente suscitada. Mostra-se oportuno ressaltar 
que existe uma distinção bastante nítida entre interceptação e 
quebra de sigilo de dados telefônicos. Enquanto a primeira diz 
respeito à captação de conversas, por intermédio de gravações 
ou escutas, a segunda corresponde à obtenção de registros 
referentes ás chamadas já realizadas. Assim, observa-se que a 
interceptação ocorre em momento situado no presente, na 
medida em que se processa durante o curso da ligação, ao 
contrário do que acontece com a quebra do sigilo dos dados 
telefônicos, que diz respeito a eventos passados, mais 
precisamente, às chamadas já realizadas. Com efeito, não 
sendo possível descobrir qual o teor das conversas travadas 
entre os interlocutores, não há que se falar em violação da 
intimidade tida como necessária ao exercício da advocacia 
(...)".

Da leitura do excerto supra, verifica-se que o aresto impugnado 

encontra-se em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no 
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sentido de que não há óbice na utilização de provas obtidas por meio da quebra do 

sigilo de dados telefônicos, realizada com autorização judicial, mormente como no 

caso dos autos, em que não foi interceptada qualquer ligação entre o acusado e seu 

patrono, mas sim uma relação de números telefônicos discados e recebidos pelo 

envolvido, em que constava, dentre eles, o telefone do seu advogado. Assim, não 

tendo sido determinada a quebra do sigilo do patrono constituído, mas captada, 

incidentalmente, a existência de uma ligação telefônica entre cliente/investigado, não 

há falar em quebra do sigilo das comunicações do advogado no exercício lícito de sua 

profissão.

Nessa linha, os seguintes julgados: 

[...] QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ADVOGADO. 
POSSIBILIDADE.  SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

2. Como se sabe, não existem direitos absolutos no ordenamento 
jurídico pátrio, motivo pelo qual a suspeita de que crimes estariam 
sendo cometidos por profissional da advocacia permite que o sigilo 
de suas comunicações telefônicas seja afastado, notadamente quando 
ausente a demonstração de que as conversas gravadas se refeririam 
exclusivamente ao patrocínio de determinado cliente.

3. Há que se considerar, ainda, que o exercício da advocacia não 
pode ser invocado com o objetivo de legitimar a prática delituosa, ou 
seja, caso os ilícitos sejam cometidos utilizando-se da qualidade de 
advogado, nada impede que os diálogos sejam gravados mediante 
autorização judicial e, posteriormente, utilizados como prova em 
ação penal, tal como sucedeu no caso dos autos. Precedentes do STJ 
e do STF.

4. Importante gizar também que "Não determinada a quebra do sigilo 
do patrono constituído, mas captado, incidentalmente, seus diálogos 
com o cliente/investigado, não há falar em quebra do sigilo das 
comunicações do advogado no exercício lícito de sua profissão. (RHC 
26704/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta 
Turma, DJe 06/02/2012) 5. Logo, estando o aresto impugnado em 
conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, 
incide, ao caso, o teor da Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece 
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", 
aplicável, igualmente, aos recursos interpostos pela alínea "a" do 
permissivo constitucional.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 438.300/SC, 
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Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
04/11/2014, DJe 12/11/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. CAPTAÇÃO 
FORTUITA DE DIÁLOGOS ENTRE INVESTIGADO E SEU 
DEFENSOR. QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES DO 
ADVOGADO NO EXERCÍCIO LÍCITO DE SUA PROFISSÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO INCIDENTAL. MERA 
IRREGULARIDADE JÁ DECOTADA DOS ELEMENTOS DE 
PROVA. DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO DAS 
DILIGÊNCIAS. 2. NULIDADE DA DENÚNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. TRECHOS ELIMINADOS QUE NÃO 
ESVAZIAM O CONTEÚDO DA PEÇA ACUSATÓRIA. 3. NULIDADE 
DO DECRETO PRISIONAL. SUBSISTÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. NOVOS ELEMENTOS. TÍTULO PRISIONAL 
AUTÔNOMO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não determinada a quebra do sigilo do patrono constituído, mas 
captado, incidentalmente, seus diálogos com o cliente/investigado, 
não há falar em quebra do sigilo das comunicações do advogado no 
exercício lícito de sua profissão.

(...)

6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. 
(RHC 26704/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 06/02/2012)

No que diz respeito à nulidade da prova obtida mediante interceptação 

telefônica, em razão da ausência de transcrição, nenhum reparo a fazer no acórdão 

recorrido, porquanto a questão foi decidida em conformidade com a jurisprudência 

desta Corte Superior firme no sentido da desnecessidade da transcrição integral do 

conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296/1996 não faz 

qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos 

diálogos interceptados, o que foi feito no presente caso, em que, conforme decidido 

pela Corte de origem, todos os réus, inclusive os recorrentes que aventaram esta 

preliminar, tiveram acesso integral aos áudios das interceptações telefônicas 

realizadas, já que as mesmas foram copiadas em sua integralidade e juntadas ao 
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caderno processual, não restando caracterizada qualquer afronta a nenhum dos 

Princípios Constitucionais em comento  (e-STJ fl. 19.650).

Nessa linha, os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. 
DESNECESSIDADE. PRAZO DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. DEFESA PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRISÃO 
PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. 
AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS 
DENEGADO.

1. É entendimento assente na Corte que desnecessária a transcrição 
integral do conteúdo das interceptações telefônicas, sendo suficiente 
o acesso das partes ao teor dos diálogos interceptados.

[...]

6. Habeas corpus denegado.  (HC 378.244/SP, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 
04/04/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO    TELEFÔNICA.    
ENCONTRO    FORTUITO    DE    PROVAS (SERENDIPIDADE).    
POSSIBILIDADE.    TRANSCRIÇÃO    INTEGRAL    DAS 
DEGRAVAÇÕES.  DESNECESSIDADE.  UTILIZAÇÃO  DE 
CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO  QUINQUÊNIO  
DEPURADOR  COMO  MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 
REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO 
DESPROVIDO.

[...]

II. É assente   nesta   Corte   o  entendimento  de  ser  desnecessária  
a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, 
uma vez  que  a Lei 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse 
sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos 
interceptados.

[...]

V. Agravo regimental a que se nega provimento.  (AgRg no AREsp 
981.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

[...] INTERCEPTAÇÕES   TELEFÔNICAS.  TRANSCRIÇÃO  
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INTEGRAL  DAS  CONVERSAS MONITORADAS.  FORMALIDADE  
DESNECESSÁRIA  PARA  A  VALIDADE DA PROVA OBTIDA.

O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido 
da desnecessidade  de  transcrição  integral  do  conteúdo da quebra 
do sigilo  das  comunicações  telefônicas,  bastando  que se confira às 
partes  acesso  aos  diálogos interceptados. Precedentes do STJ e do 
STF.

[...]

4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida de ofício para 
suspender  a  execução  provisória da pena imposta ao paciente até o 
esgotamento da jurisdição ordinária. (HC 371.240/SP, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 
21/02/2017)

[...] INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO 
INTEGRAL DAS CONVERSAS MONITORADAS. FORMALIDADE 
DESNECESSÁRIA PARA A VALIDADE DA PROVA OBTIDA.

1. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no 
sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da 
quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se 
confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do 
STJ e do STF.

INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 1º DA LEI 9.296/1996. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS 
ABSOLUTOS. POSSIBILIDADE.

1. O sigilo da comunicação de dados por meios informáticos, assim 
como os demais direitos individuais, não é absoluto, podendo ser 
afastado para a apuração de crime por meio de decisão judicial 
devidamente fundamentada, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, 
da Lei n. 9.296/96. Doutrina. Jurisprudência.

INTERCEPTAÇÃO DOS E-MAILS DOS RECORRENTES. 
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO POLICIAL. MATÉRIA NÃO 
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO 
COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA.

1. Inviável a apreciação diretamente por esta Corte Superior de 
Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de atuar em 
indevida supressão de instância, da alegada interceptação dos 
e-mails dos recorrentes sem que tenha havido requerimento policial, 
tendo em vista que tal questão não foi analisada pelo Tribunal 
impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 
(RHC 44.971/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA 
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), 
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QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEMILLA. 
PRETENSÃO LIBERATÓRIA DECORRENTE DO 
RECONHECIMENTO DE NULIDADES. [...] (3) INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. (A) NULIDADE QUE SE PRETENDE VER 
RECONHECIDA EM ANTERIOR OPERAÇÃO DA POLÍCIA 
FEDERAL. FEITO EM QUE O PACIENTE NÃO FOI 
INVESTIGADO. PRETENSÃO DE TUTELA DO BEM JURÍDICO 
PRIVACIDADE DE OUTREM. ILEGITIMIDADE. DEFICIÊNCIA 
NA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. (B) 
PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS 
DIÁLOGOS. PRESCINDIBILIDADE. PLEITO DE 
DESENTRANHAMENTO DE CONVERSAS EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE, ABERTA PELO JUIZ, DE 
EVENTUAL PEDIDO DA DEFESA DE TRADUÇÃO DOS 
DIÁLOGOS. (4) NULIDADES NÃO RECONHECIDA. 
INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO 
LIBERATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

[...]

4. É pacífico o entendimento nos tribunais superiores no sentido de 
que é prescindível a transcrição integral do conteúdo da quebra do 
sigilo das comunicações telefônicas, somente sendo necessária, a fim 
de se assegurar o exercício da garantia constitucional da ampla 
defesa, a transcrição dos excertos das escutas que serviram de 
substrato para o oferecimento da denúncia. Por outro lado, não 
desponta constrangimento na negativa de desentranhamento de 
diálogos concretizados em língua estrangeira, com a possibilidade 
aberta pelo juiz de haver o requerimento das partes para que se 
realizasse a tradução.

5. Ausente o reconhecimento nulidades, não é viável o atendimento da 
pretensão liberatória.

6. Ordem denegada. (HC 266.089/SP, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
18/12/2014, DJe 04/02/2015)

Ademais, em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio 

pas de nulité sans grife , segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a 

comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, desse 

modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular n. 523, que assim 

dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
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Nessa linha, a demonstração do prejuízo sofrido pela defesa é 

reconhecida pela jurisprudência atual como imprescindível tanto para a nulidade 

relativa quanto para a absoluta, consoante retratam os seguintes julgados do Supremo 

Tribunal Federal: ARE 868516 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 

Turma, julgado em 26/5/2015, acórdão eletrônico DJe-121, divulgado em 22/6/2015, 

publicado em 23/6/2015; RHC 123890 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda 

Turma, julgado em 5/5/2015, processo eletrônico DJe-091, divulgado em 15/5/2015, 

publicado em 18/5/2015.  

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior 

de Justiça: HC 317.220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 28/8/2015; HC 294.955/SP, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 10/3/2015; HC 

287.139/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, 

DJe 2/9/2014.

No presente caso, além de terem sido disponibilizados todos os áudios 

aos envolvidos, as transcrições dos principais trechos utilizados na sentença 

condenatória encontram-se na denúncia, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 

Assim, evidenciado que as partes tiveram acesso aos dados coletados 

nas interceptações telefônicas, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa, 

não há se falar em nulidade na presente hipótese, pois a defesa não logrou demonstrar 

a ocorrência de prejuízos aos recorrentes.

Além disso, a condenação foi baseada na farta prova documental 

obtida nos autos (depoimentos testemunhais, quantias apreendidas e rastreamento de 

cheques, e tabela com o nome de cada vereador que votou contra ou a favor das 

emendas, registrando que a votação foi secreta, portanto, apenas a organização do 

esquema teria acesso aos votos dos outros vereadores), e não apenas nas 

interceptações.

Em relação à violação do art. 514 do CPP, a jurisprudência desta 
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Corte Superior é no sentido de que é desnecessária a resposta preliminar de que trata o 

referido artigo, na ação penal instruída por inquérito policial. Inteligência da Súmula 

n. 330 do STJ.

Nessa linha, os seguintes julgados: 

PROCESSO  PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA  VIA ELEITA. PECULATO. 
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 514 DO  CPP. 
DELITO FUNCIONAL TÍPICO. SÚMULA/STJ 330. NULIDADE 
RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TRANCAMENTO DO 
PROCESSO-CRIME. INÉPCIA DA DENÚNCIA.  ART.  41  DO  
CPP.  WRIT  NÃO  CONHECIDO  E HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO DE OFÍCIO.

[...]

3.  Nos moldes da Súmula/STJ 330, quando a denúncia for precedida 
de inquérito  policial,  hipótese  dos  autos,  mostra-se despicienda a 
observância  do  procedimento  do art. 514 do CPP. Por certo, 
embora tal posicionamento não seja adotado pelo Supremo Tribunal 
Federal, é pacífico  no  âmbito  das  Cortes Superiores o 
entendimento de que a inobservância  do  rito retromencionado 
configura nulidade relativa, cuja  arguição  deve ser feita 
oportunamente, sob pena de preclusão, exigindo, ainda, a 
demonstração do prejuízo suportado pela parte, já que  o art. 563 do 
Código de Processo Penal consagra o princípio pas de nullité sans 
grief. In concreto, malgrado a inobservância do rito legal  tenha  sido 
aventada na primeira oportunidade em que a defesa manifestou-se  
nos  autos, já em sede de resposta à acusação, o dano causado ao 
paciente não restou concretamente demonstrado, razão pela qual não 
deve ser reconhecida a nulidade do procedimento.

[...]

11.  Writ  não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, a fim 
de  trancar  a  Ação Penal 0002273-42.2013.4.01.3100, em curso na 
4ª Vara  Federal  da  Seção Judiciária do Amapá, em relação ao 
paciente Antonio  Ildegardo Gomes de Alencar, sem prejuízo do 
oferecimento de nova denúncia, desde que atendidos os requisitos do 
art. 41 de CPP.  (HC 369.182/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)

RECURSO  ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 317, C/C OS 
ARTS. 29 E 30, TODOS  DO  CP.  TRANCAMENTO  DO  
PROCESSO.  AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA  
DE  SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. 
CRIME PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ART. 514 
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DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. AÇÃO  PENAL  PRECEDIDA  DE 
INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA N. 330 DO STJ. PREJUÍZO  
NÃO  DEMONSTRADO.  MANIFESTO  CONSTRANGIMENTO  
ILEGAL  NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2.  A  notificação do funcionário público, nos termos do art. 514 do 
Código  de  Processo Penal, não é necessária quando a ação penal 
for precedida de inquérito policial. Súmula n. 330 do STJ.

[...]

4. Recurso ordinário não provido.  (RHC 32.524/PR, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
04/10/2016, DJe 17/10/2016)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE 
IDEOLÓGICA. DEFESA PRELIMINAR PREVISTA NO ARTIGO 514 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICABILIDADE 
RESTRITA AOS CRIMES FUNCIONAIS TÍPICOS. AÇÃO PENAL 
PRECEDIDA DE INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO PARA A 
APURAÇÃO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. MÁCULA INEXISTENTE. 
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.  A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que a defesa 
preliminar prevista no procedimento dos crimes de responsabilidade 
dos funcionários públicos só se aplica quando a denúncia versa sobre 
os delitos funcionais típicos previstos nos artigos 312 a 326 do 
Código Penal.

2. No caso dos autos, o recorrente foi acusado de praticar o crime de 
falsidade ideológica, que não se qualifica como funcional próprio, 
circunstância que, por si só, dispensa a observância ao procedimento 
previsto nos artigos 513 a 526 do Código de Processo Penal, como 
visto.

3. Consoante as peças processuais que acompanham o presente 
reclamo, a ação penal em apreço foi precedida de inquérito policial, 
peculiaridade que também afasta a necessidade de apresentação da 
defesa prévia estabelecida no artigo 514 da Lei Penal Adjetiva, nos 
termos do enunciado 330 da Súmula deste Sodalício.

4. Recurso desprovido. (RHC 57.524/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO 
DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015)

No presente caso, a ação penal em questão, conforme consignado pela 
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Corte de origem (e-STJ fl. 19.669), foi precedida de inquérito policial, o que afasta a 

necessidade de apresentação da defesa prévia estabelecida no artigo 514 do CPP, nos 

termos do enunciado 330 da Súmula deste Sodalício.

Sabe-se que tal posicionamento não é adotado pelo STF. Ocorre que, 

como já visto acima, a inobservância  do  rito retromencionado configura nulidade 

relativa, sendo necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte, já que  o 

art. 563 do CPP consagra o princípio pas de nullité sans grief . Assim, como o dano 

causado ao agravante não ficou concretamente demonstrado, não deve ser reconhecida 

a nulidade do procedimento.

Por fim, o tema referente ao valor do dia-multa não foi objeto de 

debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial 

por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 

do STJ.

Salienta-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, não é o caso 

do afastamento da Súmula n. 211/STJ e da aplicação do art. 1025 do novo CPC, haja 

vista a interposição do recurso especial ter ocorrido em 25/6/2015 (e-STJ fl. 21033), 

portanto, incide o enunciado 1, aprovado pelo Plenário desta Corte, dispondo que aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça . 

Dessa maneira, não se mostra pertinente a alegação de aplicação da 

citada norma processual por fato ocorrido em momento anterior ao de sua efetiva 

vigência. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator

Documento: 1613808 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/08/2017 Página  1 7 de 19



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
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Número Registro: 2016/0141675-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.604.434 / RN
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  02147115020078200001  20120081636  2147115020078200001

PAUTA: 20/06/2017 JULGADO: 20/06/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EDIVAN MARTINS TEIXEIRA 
ADVOGADOS : ERICK WILSON PEREIRA  - RN002723 

 MARÍLIA CASTELLANO PEREIRA DE SOUZA YURTDAS E OUTRO(S) - 
RN007210 

RECORRENTE : FRANCISCO SALES DE AQUINO NETO 
RECORRENTE : ADAO ERIDAN DE ANDRADE 
ADVOGADO : ARMANDO ROBERTO HOLANDA LEITE  - RN000532 
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS JESUS DOS SANTOS 
ADVOGADO : THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS  - RN004650 
RECORRENTE : ADENUBIO DE MELO GONZAGA 
RECORRENTE : EDSON SIQUEIRA DE LIMA 
RECORRENTE : SALATIEL MACIEL DE SOUZA 
RECORRENTE : EMILSON MEDEIROS DOS SANTOS 
ADVOGADO : FLAVIANO DA GAMA FERNANDES E OUTRO(S) - RN003623 
RECORRENTE : DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS 
RECORRENTE : HERMES SOARES DA FONSECA 
ADVOGADO : ADRIANO SILVA DANTAS  - RN006577 
RECORRENTE : ALUISIO MACHADO CUNHA 
ADVOGADO : ARMANDO ROBERTO HOLANDA LEITE  - RN000532 
RECORRENTE : KLAUS CHARLIE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO 
ADVOGADO : ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA E OUTRO(S) - RN002768 
RECORRENTE : JULIO HENRIQUE NUNES PROTASIO DA SILVA 
ADVOGADO : FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO E OUTRO(S) - RN004030 
RECORRENTE : RICARDO CABRAL ABREU 
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON  - SP065371 

 LUIZA A VASCONCELOS OLIVER  - SP235045 
 DANIEL GERSTLER  - SP314199 

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : TIRSO RENATO DANTAS 
ADVOGADOS : THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO  - RN007079 
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 SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE  - RN009191 
RECORRIDO : GERALDO RAMOS DOS SANTOS NETO 
ADVOGADO : PAULO DE TARSO PEREIRA FERNANDES  - RN001022 
RECORRIDO : SID MARQUES FONSECA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
RECORRIDO : FRANCISCO DE ASSIS JORGE SOUSA 
ADVOGADO : BRUNO MACEDO DANTAS  - RN004448 
RECORRIDO : CRISTIANE BARRETO AMARAL ABREU 
ADVOGADO : ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(S) - SP065371 
RECORRIDO : JOSE CABRAL PEREIRA FAGUNDES 
ADVOGADO : BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA  - RN007835 
RECORRIDO : JOAO FRANCISCO GARCIA HERNANDES 
RECORRIDO : JOSEILTON FONSECA DA SILVA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em 
Geral - Corrupção passiva

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : RICARDO CABRAL ABREU 
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON  - SP065371 

 LUIZA A VASCONCELOS OLIVER  - SP235045 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Aguardam os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi. 
Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
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