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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
STF não é competente para julgar ação proposta por juiz federal pleiteando licença-prêmio
O art. 102, I, ‘n’, da CF/88 determina que a ação em que todos os membros da magistratura
sejam direta ou indiretamente interessados é de competência originária do STF.
Vale ressaltar, no entanto, que a causa não será da competência originária do STF se a matéria
discutida, além de ser do interesse de todos os membros da magistratura, for também do
interesse de outras carreiras de servidores públicos.
Além disso, para incidir o dispositivo, o texto constitucional preconiza que a matéria discutida
deverá interessar a todos os membros da magistratura e não apenas a parte dela.
Com base nesses argumentos, o STF decidiu que não é competente para julgar originariamente
ação intentada por juiz federal postulando a percepção de licença-prêmio com fundamento na
simetria existente entre a magistratura e o Ministério Público.
STF. 2ª Turma. AO 2126/PR, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em
21/2/2017 (Info 855).
Competência para julgar a causa que for de interesse da magistratura:
A fim de garantir a imparcialidade, a CF/88 determina que, se a causa for de interesse de todos os
membros da magistratura, ela deverá ser julgada originariamente pelo próprio STF:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I — processar e julgar, originariamente:
(...)
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela
em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou
indiretamente interessados;
Simetria entre a magistratura e o MP
A Constituição Federal previu para os membros do Ministério Público as mesmas garantias e vedações que
são aplicáveis aos magistrados.
Ademais, em alguns países do mundo a magistratura e o Ministério Público são uma só carreira, havendo
apenas a divisão interna das funções de julgar e acusar.
Em razão disso, diversos autores sustentam que existe entre uma espécie de simetria (equiparação) entre
a magistratura e o Ministério Público.
O CNJ já reconheceu, na Resolução 133/2011, a existência dessa simetria, que teria como fundamento
constitucional o § 4º do art. 129 da CF/88:
Art. 129 (...)
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (Redação dada pela EC 45/2004)
Licença-prêmio
A LC 75/93 (Estatuto do MPU) estabelece que os membros do Ministério Público da União, a cada 5 anos
de exercício da função, possuem direito a 3 meses de licença remunerada. Isso é chamado de licençaprêmio por tempo de serviço (art. 222, III e § 3º).
A LC 35/79 (Estatuto da Magistratura) não prevê direito à licença-prêmio para os magistrados.
Feitos estes esclarecimentos, imagine a seguinte situação adaptada:
João, juiz federal, propôs ação contra a União pedindo que fosse reconhecido que ele também possui
direito à licença-prêmio.
O argumento invocado foi a simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público.
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Essa causa é de competência originária do STF com base no art. 109, I, ‘n’, da CF/88?
NÃO.
O STF, ao interpretar essa previsão do art. 102, I, ‘n’, da CF/88, faz duas importantes restrições:
1) A causa não será da competência originária do STF se a matéria discutida, além de ser do interesse de
todos os membros da magistratura, for também do interesse de outras carreiras de servidores
públicos. Ex.: Pedro ajuíza ação pedindo que não incida a contribuição previdenciária sobre o valor de
seu terço de férias porque essa verba teria caráter indenizatório. Isso é de interesse de todos os
magistrados, mas também interessa a todos os demais servidores. Logo, a competência não será do
STF, mas sim da 1ª instância. Nesse sentido:
(...) A incidência da alínea ‘n’ do inciso I do art. 102 da CF, sob o ângulo do interesse da magistratura,
pressupõe exclusividade, não alcançando situação em que outros segmentos sejam destinatários da
norma. (...)
STF. Plenário. Rcl 5.256-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/10/2013.
2) Como o próprio texto constitucional preconiza, a causa deverá interessar a todos os membros da
magistratura. Dessa feita, caso seja de interesse de um grande número de magistrados, mas não de
todos, não haverá competência originária do STF.
Licença-prêmio interessa a outros agentes políticos e servidores públicos
No caso concreto, o STF entendeu que não era competente para julgar a ação considerando que o direito
de pedir para gozar de licença-prêmio por tempo de serviço interessa não apenas aos magistrados, mas
também a outros agentes políticos e servidores públicos. Isso porque este benefício pode estar previsto
em leis que regem outras carreiras.
Logo, não se trata de uma causa de interesse exclusivo dos membros da magistratura.
Além disso, o STF afirmou que não existe interesse da totalidade da magistratura nacional.
Resumindo:
O art. 102, I, ‘n’, da CF/88 determina que a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta
ou indiretamente interessados é de competência originária do STF.
Vale ressaltar, no entanto, que a causa não será da competência originária do STF se a matéria discutida,
além de ser do interesse de todos os membros da magistratura, for também do interesse de outras
carreiras de servidores públicos.
Além disso, para incidir o dispositivo, o texto constitucional preconiza que a matéria discutida deverá
interessar a todos os membros da magistratura e não apenas a parte dela.
Com base nesses argumentos, o STF decidiu que não é competente para julgar originariamente ação
intentada por juiz federal postulando a percepção de licença-prêmio com fundamento na simetria
existente entre a magistratura e o Ministério Público.
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DIREITO PENAL
LATROCÍNIO
Agente que participou do roubo pode responder por latrocínio
ainda que o disparo que matou a vítima tenha sido efetuado pelo corréu
Importante!!!
Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que
sua participação se revele de menor importância.
Ex: João e Pedro combinaram de roubar um carro utilizando arma de fogo. Eles abordaram,
então, Ricardo e Maria quando o casal entrava no veículo que estava estacionado. Os
assaltantes levaram as vítimas para um barraco no morro. Pedro ficou responsável por vigiar
o casal no cativeiro enquanto João realizaria outros crimes utilizando o carro subtraído.
Depois de João ter saído, Ricardo e Maria tentaram fugir e Pedro atirou nas vítimas, que
acabaram morrendo. João pretendia responder apenas por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e
II) alegando que não participou nem queria a morte das vítimas, devendo, portanto, ser
aplicado o art. 29, § 2º do CP. O STF, contudo, não acatou a tese. Isso porque João assumiu o
risco de produzir resultado mais grave, ciente de que atuava em crime de roubo, no qual as
vítimas foram mantidas em cárcere sob a mira de arma de fogo.
STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/2/2017 (Info 855).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João e Pedro combinaram de roubar um carro utilizando arma de fogo.
Eles abordaram, então, Ricardo e Maria quando o casal entrava no veículo que estava estacionado.
Os assaltantes levaram as vítimas para um barraco no morro.
Pedro ficou responsável por vigiar o casal no cativeiro enquanto João realizaria outros crimes utilizando o
carro subtraído.
Depois de João ter saído, Ricardo e Maria tentaram fugir e Pedro atirou nas vítimas, que acabaram morrendo.
Qual foi o crime praticado por Pedro?
Latrocínio (art. 157, § 3º, 2ª parte) em concurso com sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP):
Art. 157 (...)
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da
multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:
Pena - reclusão, de um a três anos.
João também foi denunciado por latrocínio, mas alegou em sua defesa que deveria responder apenas
por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II), considerando que não participou nem queria a morte das
vítimas, devendo, portanto, ser aplicado o art. 29, § 2º do CP. A tese de João foi aceita pelo STF?
NÃO. O art. 29, § 2º prevê:
§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste;
essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
No caso concreto, o juiz sentenciante julgou que o réu contribuiu ativamente para a realização do delito,
em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com pleno domínio do fato. O STF entendeu que a
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decisão do magistrado foi correta. Segundo decidiu a Corte:
Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele
de menor importância.
O agente assumiu o risco de produzir resultado mais grave, ciente de que atuava em crime de roubo, no
qual as vítimas foram mantidas em cárcere sob a mira de arma de fogo.
STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/2/2017 (Info 855).
No caso concreto, o magistrado sentenciante utilizou a seguinte argumentação:
No concurso de pessoas não é necessário que todos os agentes pratiquem os mesmos atos executivos,
sendo suficiente o encontro de vontades para a prática da infração penal.
Assim, embora não existam provas de que João tenha ordenado que o corréu Pedro matasse as vítimas,
não há dúvidas de que ele assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, pois, após terem juntos
praticado a subtração e mantido os ofendidos em cárcere, os deixou com seu comparsa enquanto levava o
veículo para a prática de outros crimes.
Assim, João tinha domínio do fato e sua conduta não pode ser considerada meramente acessória ou de
menor importância, estando ciente de que atuava em um roubo, no qual as vítimas era mantidas em
cárcere sob a mira de uma arma de fogo, tendo anuído e aderido à conduta violenta do corréu, sendo a
sua ação fundamental para a concretização da subtração do patrimônio visado.
Não tendo havido rompimento do liame subjetivo entre os agentes, não há que se falar em participação
de menor importância, tampouco em responsabilização por crime menos grave, pois em se tratando de
roubo, respondem pelo resultado morte todos aqueles que, mesmo não tendo de mão própria realizado o
ato letal, planejaram e executaram o tipo básico, assumindo o risco do resultado mais grave durante a
ação criminosa.

LATROCÍNIO
O que fazer se foi atingido um único patrimônio, mas houve pluralidade de mortes?
Importante!!!
Carlos e Luiza estão entrando no carro quando são rendidos por João, assaltante armado, que
deseja subtrair o veículo. Carlos acaba reagindo e João atira contra ele e Luiza, matando o
casal. João foge levando o carro. Haverá dois crimes de latrocínio em concurso formal de ou
um único crime de latrocínio?
STJ: concurso formal impróprio.
STF e doutrina majoritária: um único crime de latrocínio.
STJ. 5ª Turma. HC 336.680/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/11/2015.
STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/2/2017 (Info 855).
Imagine a seguinte situação hipotética:
Carlos e Luiza, casal de namorados, estão entrando no carro quando são rendidos por João, assaltante
armado que deseja subtrair o veículo.
Carlos acaba reagindo e João atira contra ele e Luiza, matando o casal.
João foge levando o carro.
Repare que, na situação concreta, houve a subtração do patrimônio de uma única pessoa (carro de Carlos),
mas ocorreram duas mortes.
Diante disso, o Ministério Público alegou que João deveria responder por dois latrocínios em concurso
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formal. Além disso, para o Parquet, trata-se de concurso formal impróprio, uma vez que o agente teria
desígnios autônomos já que ele efetuou dois disparos de arma de fogo, um contra cada vítima.
A defesa, por sua vez, alegou que houve um único crime de latrocínio.
Qual das duas teses é acolhida pela jurisprudência? Se há uma única subtração patrimonial, mas com
dois resultados morte, haverá concurso formal de latrocínios ou um único crime de latrocínio?
STJ: concurso formal
É pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento
de que há concurso formal impróprio no latrocínio
quando ocorre uma única subtração e mais de um
resultado morte, uma vez que se trata de delito
complexo, cujos bens jurídicos tutelados são o
patrimônio e a vida.
STJ. 5ª Turma. HC 336.680/PR, Rel. Min. Jorge
Mussi, julgado em 17/11/2015.
Prevalece, no STJ, o entendimento no sentido de
que, nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos
bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -,
havendo uma subtração, porém mais de uma morte,
resta configurada hipótese de concurso formal
impróprio de crimes e não crime único.
STJ. 6ª Turma. HC 185.101/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, julgado em 07/04/2015.

STF e doutrina: um único crime de latrocínio
(...) 7. Caracterizada a prática de latrocínio
consumado, em razão do atingimento de
patrimônio único. 8. O número de vítimas deve ser
sopesado por ocasião da fixação da pena-base, na
fase do art. 59 do CP. (...)
STF. 2ª Turma. HC 109539, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 07/05/2013.
(...) Segundo entendimento acolhido por esta
Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela
violência no crime de roubo com resultado morte
ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado,
não altera a unidade do crime, devendo essa
circunstância ser sopesada na individualização da
pena (...)
STF. 2ª Turma. HC 96736, Rel. Min. Teori Zavascki,
julgado em 17/09/2013.

Em suma:
 STJ: ocorrendo uma única subtração, porém com duas ou mais mortes, haverá concurso formal
impróprio de latrocínios.
 STF: sendo atingido um único patrimônio, haverá apenas um crime de latrocínio, independentemente
do número de pessoas mortas. O número de vítimas deve ser levado em consideração na fixação da
pena-base (art. 59 do CP). É a posição também da doutrina majoritária.
Consumação do latrocínio
Sobre o latrocínio, é sempre bom relembrar em que momento ocorre a consumação:
O entendimento majoritário é o seguinte:
SUBTRAÇÃO
Consumada
Tentada
Consumada
Tentada

MORTE
Consumada
Tentada
Tentada
Consumada

LATROCÍNIO
Consumado
Tentado
Tentado
Consumado (Súmula 610-STF)

Súmula 610-STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o
agente a subtração de bens da vítima.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
Renovação das interceptações
A Lei nº 9.296/96 prevê que a interceptação telefônica "não poderá exceder o prazo de quinze
dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova."
(art. 5º).
A interceptação telefônica não pode exceder 15 dias. Contudo, pode ser renovada por igual
período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a
sua necessidade.
STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/2/2017 (Info 855).
Renovação da interceptação telefônica
A Lei nº 9.296/96, ao tratar sobre a decisão que decreta a interceptação telefônica, estabelece o seguinte:
Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da
diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez
comprovada a indispensabilidade do meio de prova.
É possível a prorrogação da interceptação por mais de uma vez?
SIM, é plenamente possível. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento segundo o qual
as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas, desde que devidamente fundamentadas pelo juízo
competente em relação à necessidade do prosseguimento das investigações, especialmente quando o
caso for complexo e a prova indispensável.
Entende-se que a redação deste art. 5º foi mal elaborada e que, quando fala em “renovável por igual
tempo” não está limitando a possibilidade de renovações sucessivas, mas tão somente dizendo que as
renovações não poderão exceder, cada uma delas, o prazo de 15 dias.
De igual modo, a expressão “uma vez”, presente no dispositivo legal, deve ser entendida como sinônima
de “desde que”, não significando que a renovação da interceptação somente ocorre “1 (uma) vez”.
Nesse sentido, confira recentes julgados:
RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO
QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA
DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO
– SUCESSSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR
A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
STF. 2ª Turma. RHC 117825 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/03/2016.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a interceptação telefônica não pode exceder
15 dias. Contudo, pode ser renovada por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes
para tal renovação, se comprovada a sua necessidade.
STJ. 5ª Turma. RHC 47.954/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 01/12/2016.
Não há mais dúvida de que o disposto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996 não limita a prorrogação da interceptação
telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renovações, e de que o prazo de 15 dias ali previsto
começa a correr da data em que a escuta é efetivamente iniciada, e não do despacho judicial.
STJ. 6ª Turma. RHC 72.706/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/10/2016.
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NULIDADES
"Denúncia anônima" e interceptação telefônica
Após receber diversas denúncias de fraudes em licitações realizadas no Município, o Ministério
Público Estadual promoveu diligências preliminares e instaurou Procedimento Investigativo.
Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, não há ilegalidade em iniciar investigações
preliminares com base em "denúncia anônima" a fim de se verificar a plausibilidade das
alegações contidas no documento apócrifo.
Após confirmar a plausibilidade das "denúncias", o MP requereu ao juízo a decretação da
interceptação telefônica dos investigados alegando que não havia outro meio senão a
utilização de tal medida, como forma de investigação dos supostos crimes.
O juiz acolheu o pedido.
O STJ e o STF entenderam que a decisão do magistrado foi correta considerando que a
decretação da interceptação telefônica não foi feita com base unicamente na "denúncia
anônima" e sim após a realização de diligências investigativas por parte do Ministério Público
e a constatação de que a interceptação era indispensável neste caso.
STJ. 6ª Turma. RHC 38.566/ES, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv. do TJ/SP), julgado em
19/11/2015.
STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/2/2017 (Info 855).
O que é a chamada "denúncia anônima"?
Denúncia anônima ocorre quando alguém, sem se identificar, relata para as autoridades (ex: Delegado de
Polícia, MP etc.) que determinada pessoa praticou um crime. É o caso, por exemplo, dos serviços
conhecidos como "disk-denúncia" ou, então, dos aplicativos de celular por meio dos quais se "denuncia" a
ocorrência de delitos.
O termo "denúncia anônima" não é tecnicamente correto porque em processo penal denúncia é o nome
dado para a peça inaugural da ação penal proposta pelo Ministério Público. Assim, a doutrina prefere falar
em "delação apócrifa", "notícia anônima" ou "notitia criminis inqualificada".
É possível decretar medida de busca e apreensão com base unicamente em “denúncia anônima”?
NÃO. A medida de busca e apreensão representa uma restrição ao direito à intimidade. Logo, para ser
decretada, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia anônima.
É possível decretar interceptação telefônica com base unicamente em “denúncia anônima”?
NÃO. A Lei n. 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica) estabelece:
Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das
seguintes hipóteses:
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
Desse modo, a doutrina defende que a interceptação telefônica deverá ser considerada a ultima ratio, ou
seja, trata-se de prova subsidiária.
Tendo como fundamento esse dispositivo legal, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ entende que é
ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base em “denúncia anônima”. Veja:
(...) 4. A jurisprudência desta Corte tem prestigiado a utilização de notícia anônima como elemento
desencadeador de procedimentos preliminares de averiguação, repelindo-a, contudo, como fundamento
propulsor à imediata instauração de inquérito policial ou à autorização de medida de interceptação telefônica.
5. Com efeito, uma forma de ponderar e tornar harmônicos valores constitucionais de tamanha
envergadura, a saber, a proteção contra o anonimato e a supremacia do interesse e segurança pública, é
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admitir a denúncia anônima em tema de persecução penal, desde que com reservas, ou seja, tomadas
medidas efetivas e prévias pelos órgãos de investigação no sentido de se colherem elementos e
informações que confirmem a plausibilidade das acusações.
6. Na versão dos autos, algumas pessoas - não se sabe quantas ou quais - compareceram perante
investigadores de uma Delegacia de Polícia e, pedindo para que seus nomes não fossem identificados,
passaram a narrar o suposto envolvimento de alguém em crime de lavagem de dinheiro. Sem indicarem,
sequer, o nome do delatado, os noticiantes limitaram-se a apontar o número de um celular.
7. A partir daí, sem qualquer outra diligência, autorizou-se a interceptação da linha telefônica.
8. Desse modo, a medida restritiva do direito fundamental à inviolabilidade das comunicações telefônicas
encontra-se maculada de nulidade absoluta desde a sua origem, visto que partiu unicamente de notícia
anônima.
9. A Lei nº 9.296/96, em consonância com a Constituição Federal, é precisa ao admitir a interceptação
telefônica, por decisão judicial, nas hipóteses em que houver indícios razoáveis de autoria criminosa.
Singela delação não pode gerar, só por si, a quebra do sigilo das comunicações. Adoção da medida mais
gravosa sem suficiente juízo de necessidade. (...)
STJ. 6ª Turma. HC 204.778/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/10/2012.
Logo, se a autoridade policial ou o Ministério Público recebe uma “denúncia anônima” (“delação apócrifa”)
contra determinada pessoa, não é possível que seja requerida, de imediato, a interceptação telefônica do
suspeito. Isso seria uma grave interferência na esfera privada da pessoa, sem que houvesse justificativa
idônea para isso.
É possível a propositura de ação penal com base unicamente em “denúncia anônima”?
NÃO. A propositura de ação penal exige indícios de autoria e prova de materialidade. Logo, não é possível
oferecimento de denúncia com base apenas em "denúncia anônima".
É possível instaurar investigação criminal (inquérito policial, investigação pelo MP etc.) com base em
“denúncia anônima”?
SIM, mas a jurisprudência afirma que, antes, a autoridade deverá realizar uma investigação prévia para
confirmar se a "denúncia anônima" possui um mínimo de plausibilidade. Veja o que diz Renato Brasileiro:
"Diante de uma denúncia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a
procedência e veracidade das informações por ela veiculadas. Recomenda-se, pois, que a autoridade policial,
de proceder à instauração formal do inquérito policial, realize uma investigação preliminar a fim de constatar a
plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado
única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a
necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal." (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 129).
Confira julgado recente que espelha este entendimento:
(...) As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou disciplinar),
apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que
o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração de
“persecutio criminis”.
– Nada impede que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote
medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e
discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo
de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo,
a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse
procedimento estatal em relação às peças apócrifas.
– Diligências prévias, promovidas por agentes policiais, reveladoras da preocupação da Polícia Judiciária
em observar, com cautela e discrição, notadamente em matéria de produção probatória, as diretrizes
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jurisprudenciais estabelecidas, em tema de delação anônima, pelo STF e pelo STJ. (...)
(STF. 2ª Turma. RHC 117988, Relator p/ Acórdão Min. Celso de Mello, julgado em 16/12/2014)
Segundo o STF, não é possível desprezar a utilidade da "denúncia anônima". Isso porque em um mundo no
qual o crime torna-se cada vez mais complexo e organizado, é natural que a pessoa comum tenha receio
de se expor ao comunicar a ocorrência de delito. Daí a admissibilidade de notícias crimes anônimas.
Procedimento a ser adotado pela autoridade policial em caso de “denúncia anônima”:
1) Realizar investigações preliminares para confirmar a credibilidade da “denúncia”;
2) Sendo confirmado que a “denúncia anônima” possui credibilidade (aparência mínima de procedência),
instaura-se inquérito policial (IP) ou procedimento de investigação criminal conduzida pelo Ministério
Público (PIC);
3) Instaurado o IP ou o PIC, a autoridade policial ou o MP deverá buscar outros meios de prova que não a
interceptação telefônica (como visto, esta é a ultima ratio). Se houver indícios concretos contra os
investigados, mas a interceptação se revelar imprescindível para provar o crime, poderá ser requerida a
quebra do sigilo telefônico ao magistrado.
Caso concreto julgado pelo STF:
Após receber diversas denúncias de fraudes em licitações realizadas no Município, o Ministério Público
Estadual promoveu diligências preliminares e instaurou Procedimento Investigativo.
Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, não há ilegalidade em iniciar investigações preliminares com
base em "denúncia anônima" a fim de se verificar a plausibilidade das alegações contidas no documento
apócrifo.
Após confirmar a plausibilidade das "denúncias", o MP requereu ao juízo a decretação da interceptação
telefônica dos investigados alegando que não havia outro meio senão a utilização de tal medida, como
forma de investigação dos supostos crimes.
O juiz acolheu o pedido.
O STJ e o STF entenderam que a decisão do magistrado foi correta considerando que a decretação da
interceptação telefônica não foi feita com base unicamente na "denúncia anônima" e sim após a
realização de diligências investigativas por parte do Ministério Público e a constatação de que a
interceptação era indispensável neste caso.
STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/2/2017 (Info 855).

DIREITO TRIBUTÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A imunidade tributária subjetiva é aplicada se a entidade imune for contribuinte de fato?
Importante!!!
A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de
direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante, para a verificação da
existência do beneplácito constitucional, a repercussão econômica do tributo envolvido.
• Se a entidade imune for contribuinte de direito: incide a imunidade subjetiva.
• Se a entidade imune for contribuinte de fato: não incide a imunidade subjetiva.
STF. Plenário. RE 608872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22 e 23/2/2017 (repercussão geral)
(Info 855).
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Imunidade tributária
Imunidade tributária consiste na determinação feita pela Constituição Federal de que certas atividades,
rendas, bens ou pessoas não poderão sofrer a incidência de tributos.
Trata-se de uma dispensa constitucional de tributo.
A imunidade é uma limitação ao poder de tributar, sendo sempre prevista na própria CF.
Imunidades subjetiva, objetiva e mista
Como vocês sabem, a doutrina adora criar classificações sobre os institutos jurídicos.
As imunidades também são classificadas segundo diversos critérios.
Uma das classificações diz que existem três espécies de imunidades:
a) SUBJETIVA (PESSOAL)
Ocorre quando a imunidade foi
instituída
em
razão
das
características
de
uma
determinada pessoa.
Ex: art. 150, VI, "a", "b" e "c", da
CF/88.
Assim, a imunidade que
beneficia
instituições
de
educação e de assistência social,
sem fins lucrativos é uma
imunidade
subjetiva,
considerando que foi criada em
função da condição pessoal
dessas instituições.

b) OBJETIVA (REAL)
c) MISTAS
Ocorre quando a imunidade foi Verifica-se quando ocorre uma
instituída
em
função
de combinação entre os dois
determinados fatos, bens ou critérios anteriores.
situações.
Ex: art. 150, VI, "d", da CF/88.
Ex: art. 153, § 4º, II, da CF/88.
A imunidade que recai sobre
livros, jornais, periódicos e o
papel destinado a sua impressão
é objetiva porque não interessa
quem seja a pessoa envolvida,
mas sim esta lista de bens.

A CF/88 prevê que o ITR não
incide sobre pequenas glebas
rurais, definidas em lei, quando
as explore o proprietário que
não possua outro imóvel.
"Tal imunidade é mista porque
depende de aspectos subjetivos (o
proprietário possuir apenas um
imóvel) e objetivos (a área da
pequena gleba estar dentro dos
limites da lei" (ALEXANDRE,
Ricardo. Direito Tributário, p. 206).

Tributos indiretos
Tributos indiretos são aqueles que permitem a transferência do seu encargo econômico para uma pessoa
diferente daquela definida em lei como sujeito passivo. Exemplos mais conhecidos: IPI, ICMS, ISS e IOF.
Assim, quando você recebe a conta de energia elétrica, por exemplo, vai ter um campo chamado
detalhamento da conta. Nele você irá encontrar a discriminação dos itens que você está pagando
enquanto consumidor:
Consumo: R$ xxx
ICMS: yyy
Total: xxx + yyy
Dessa forma, o "contribuinte de direito" ("pela lei") do ICMS é a empresa concessionária de energia
elétrica. No entanto, ela oficialmente está autorizada a repassar este tributo para o consumidor. Logo, o
consumidor final é quem acaba sendo o "contribuinte de fato".
Como explica Ricardo Alexandre:
"O ICMS é tributo indireto. Todo o seu ônus econômico-financeiro é transferido para o consumidor que, ao
pagar o preço da mercadoria, paga também o valor do imposto que naquele preço se acha embutido". (ob.
cit., p. 225).
Tributos diretos são aqueles que, oficialmente, não permitem tal transferência.
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Contribuinte de direito e contribuinte de fato
Assim, pode-se dizer que nos tributos indiretos surgem as figuras do contribuinte de direito e do
contribuinte de fato:
a) Contribuinte de direito: é a pessoa que realiza o fato gerador.
b) Contribuinte de fato: é a pessoa que paga efetivamente o imposto considerando que o contribuinte de
direito transferiu para ele este encargo.
QUANDO A ENTIDADE IMUNE É CONTRIBUINTE DE DIREITO, HAVERÁ IMUNIDADE?
Imagine a seguinte situação:
A CF/88 prevê que as entidades de assistência social, sem fins lucrativos, na forma da lei, gozam de
imunidade tributária (art. 150, VI, "c").
Imagine que determinada entidade de assistência social comercialize camisas. A venda de camisas está
sujeita, em tese, ao pagamento de ICMS.
Ocorre que esta entidade argumentou que não deveria incidir ICMS neste caso porque ela goza de
imunidade tributária.
O Fisco estadual, por sua vez, refutou o argumento afirmando que o ICMS é um tributo indireto e que esta
entidade iria repassar o encargo econômico do imposto para o consumidor final (contribuinte de fato). Logo,
para a Fazenda Pública, deveria sim incidir o imposto já que quem iria pagar não era a entidade imune.
Qual das duas teses foi acolhida pelo STF?
A tese das entidades imunes, ou seja, haverá imunidade neste caso.
E QUANDO A ENTIDADE IMUNE É CONTRIBUINTE DE FATO, HAVERÁ IMUNIDADE?
Vamos modificar o exemplo:
Determinada entidade de assistência social adquire na loja um forno para preparar comida para pessoas
carentes.
No momento de pagar o valor, ao conferir a nota fiscal, o diretor da entidade percebe que está sendo
cobrado dele o ICMS sobre a mercadoria vendida. Ele não se conforma e alega que não deverá pagar o
imposto porque a entidade é imune.
A tese da entidade foi acolhida pelo STF?
NÃO. Segundo entende o STF, mesmo que o comprador da mercadoria seja uma entidade que goza de
imunidade tributária, ainda assim deverá haver a normal incidência do imposto.
As imunidades deverão ser interpretadas sob o aspecto formal (e não econômico). Dessa forma, tem-se que:
 se a entidade imune for contribuinte de direito, o imposto não incidirá;
 se a entidade imune for apenas contribuinte de fato, o imposto incidirá normalmente.
O STF apreciou o tema sob a sistemática da repercussão geral e fixou a seguinte tese:
A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas
não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante, para a verificação da existência do
beneplácito constitucional, a repercussão econômica do tributo envolvido.
STF. Plenário. RE 608872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22 e 23/2/2017 (repercussão geral) (Info 855).
Assim, a imunidade tributária subjetiva aplica-se ao ente beneficiário se ele for o contribuinte de direito,
não importando discutir se o tributo em questão pode ou não ter repercussão econômica para terceiros.
Não se pode estender ao particular vendedor (contribuinte de direito) a imunidade tributária subjetiva que
detém o adquirente de mercadoria (contribuinte de fato).
O STF possui um enunciado antigo que transmite essa mesma ideia:
Súmula 591-STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor,
contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.
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Sobre o tema, já explicou Leandro Paulsen:
“Importa, para a verificação da existência ou não da imunidade, a posição de contribuinte, nos moldes do
raciocínio que inspirou a Súmula nº 591 do STF. Conforme orientação atual do STF, seguindo a linha da
referida súmula, descabe verificar se o ente imune é ou não contribuinte de fato, pois a repercussão
econômica não está em questão. Ora, se a Constituição diz que é vedado cobrar impostos das entidades
de assistência social, é porque nega competência para tanto, não sendo dado ao intérprete perquirir
quanto à repercussão econômica do tributo para efeito de decidir se é devido ou não." (PAULSEN,
Leandro. Curso de direito tributário. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 106).
No exemplo que demos acima em que a entidade beneficente compra o forno, tal pessoa jurídica irá
realmente arcar com o ônus financeiro dos impostos envolvidos nessa venda (IPI e ICMS) caso tenham sido
realmente transferidos pelo vendedor (contribuinte de direito). No entanto, este valor que será pago pela
entidade não possui natureza jurídica de tributo, mas sim de "preço", decorrente de uma relação
contratual. Em outras palavras, a entidade está pagando apenas o preço total no qual, obviamente, o
vendedor embutiu todos os seus custos (a fim de que ele possa ter lucro). Vale reiterar, porém, que o valor
pago pela entidade não é tributo, mas sim preço.
Hugo de Brito Machado trata sobre o tema com maestria, dando o exemplo de uma entidade do Poder
Público (que é imune, nos termos do art. 150, VI, "a") que compra uma mercadoria. Veja:
“O argumento de que o imposto sobre produtos industrializados (IPI) assim como o imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias (ICMS) não incidem na saída de mercadorias que o particular
(industrial, comerciante ou produtor) vende ao Poder Público, porque o ônus financeiro respectivo recai
sobre este, não tem qualquer fundamento jurídico. Pode ser válido no âmbito da Ciência das Finanças. Não
no Direito Tributário. A relação tributária instaura-se entre o industrial, ou comerciante, que vende, e por
isto assume a condição de contribuinte, e a Fazenda Pública, ou fisco, credor do tributo. Entre o Estado
comprador da mercadoria e o industrial, ou comerciante, que a fornece, instaura-se uma relação jurídica
inteiramente diversa, de natureza contratual. O Estado comprador paga simplesmente o preço da
mercadoria adquirida. Não o tributo. Este pode estar incluído no preço, mas neste também está incluído o
salário dos empregados do industrial, ou comerciante, e nem por isto se pode dizer que há no caso
pagamento de salários. Tal inclusão pode ocorrer, ou não. É circunstancial e independe de qualquer norma
jurídica. Em última análise, no preço de um produto poderão estar incluídos todos os seus custos, mas isto
não tem relevância para o Direito, no pertinente à questão de saber quem paga tais custos” (MACHADO,
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 286/287)
Resumindo:
 Se a entidade imune for contribuinte de direito: incide a imunidade subjetiva.
 Se a entidade imune for contribuinte de fato: não incide a imunidade subjetiva.
PAGAMENTO INDEVIDO DE ICMS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E LEGITIMIDADE PARA PEDIR A RESTITUIÇÃO
Como vimos acima, tributos indiretos são aqueles que permitem a transferência do seu encargo
econômico para uma pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo. Exemplos mais
conhecidos: IPI, ICMS, ISS e IOF.
Tributos diretos são aqueles que, oficialmente, não permitem tal transferência.
Se houver pagamento indevido de tributo, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo (art. 165 do CTN). A isso se dá o nome de repetição de
indébito.
Nos tributos diretos, a regra relativa às restituições é simples: quem pagou um valor indevido ou maior
que o devido tem direito à restituição.
Nos tributos indiretos, a questão é um pouco mais complexa.
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Se o contribuinte de direito repassou oficialmente o encargo econômico do tributo a um terceiro e, mais
tarde, percebeu-se que tal ônus não correspondia ao previsto na lei, havendo direito à restituição, seria
justo restituir o excesso ao primeiro? Em outras palavras, sendo o tributo indireto, quem detém a
legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito?
Trata-se de questão difícil e polêmica. O STJ estabeleceu a seguinte distinção:
1) REGRA GERAL: a legitimidade para pleitear a restituição é do CONTRIBUINTE DE DIREITO.
Argumento: o contribuinte de fato não integra a relação jurídica tributária.
Ex: no caso de pagamento indevido de IPI sobre a fabricação de bebidas, o STJ decidiu que a legitimidade
ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito é do fabricante de bebida (contribuinte de direito)
(REsp 903.394/AL, DJe de 26/04/2010).
2) No caso de tributos pagos indevidamente por CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA: a legitimidade
para pleitear a restituição é do CONTRIBUINTE DE FATO (consumidor).
Argumentos: a concessionária sempre evitará embates desgastantes com o Poder Público. Além disso, em
caso de aumento de tributos, poderá repassar esse valor nas tarifas. Logo, o STJ concluiu que não haveria
interesse das concessionárias em pleitear a restituição do indébito em caso de terem sido tributadas
indevidamente. Desse modo, o consumidor iria arcar com a repercussão econômica do tributo pago a
maior e, como a concessionária não iria pleitear a repetição do indébito, essa situação de abusividade na
cobrança iria se perpetuar, em prejuízo ao usuário dos serviços públicos.
Veja as palavras do Min. Cesar Asfor Rocha:
“Sem dúvida, no caso das concessionárias do serviço público, diante de tudo o que foi dito acima, entendo
que a legitimidade do consumidor final permanece. Decidir de forma diversa impede qualquer discussão,
por exemplo, sobre a ilegalidade – já reconhecida neste Tribunal Superior – da incidência do ICMS
sobre a demanda "contratada e não utilizada", contrariando as normas que disciplinam as relações
envolvidas nas concessões de serviço público. Isso porque, volto a afirmar, em casos como o
presente, inexiste conflito de interesses entre a Fazenda Pública, titular do tributo, e as concessionárias,
que apenas repassam o custo tributário à tarifa por força do art. 9º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.987/1995.
(...)
Situação diversa é a da fabricação e do comércio de bebidas, objeto do REsp 903.394/AL (repetitivo), não
aplicável ao caso em debate. Se o fabricante simplesmente repassar ao preço do seu produto de venda
o valor do ICMS cobrado indevidamente, as suas vendas poderão cair. Em virtude da concorrência no
setor privado – o que dificilmente ocorre no fornecimento de energia elétrica –, o distribuidor (adquirente
da bebida) poderá buscar outro fabricante, com produtos inferiores ou importados, com preços menores.
Para compensar o ICMS pago a mais e a fim de não reduzir as vendas, terá o fabricante que reduzir custos
e lucros, ao menos até que volte a dominar o mercado. Sem dúvida, portanto, nessa situação, há conflitos
de interesses entre o credor do tributo e o fabricante, o que viabiliza o ingresso de ações na Justiça por
parte deste.” (REsp 1.299.303/SC).
Este entendimento do STJ permanece válido mesmo com a decisão do STF acima explicada.
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Os requisitos para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar
Importante!!!
Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.
STF. Plenário. ADI 2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac.
Min. Rosa Weber, julgados em 23/2 e 2/3/2017 (Info 855).
STF. Plenário. RE 566622/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/2/2017 (Info 855).
Imunidade tributária
Imunidade tributária consiste na determinação feita pela Constituição Federal de que certas atividades,
rendas, bens ou pessoas não poderão sofrer a incidência de tributos.
Trata-se de uma dispensa constitucional de tributo.
A imunidade é uma limitação ao poder de tributar, sendo sempre prevista na própria CF.
As normas de imunidade tributária constantes da Constituição objetivam proteger valores políticos,
morais, culturais e sociais essenciais e não permitem que os entes tributem certas pessoas, bens, serviços
ou situações ligadas a esses valores.
Onde estão previstas as hipóteses de imunidade tributária?
Como já dito, a imunidade tributária deverá ser sempre prevista na Constituição Federal.
As hipóteses mais conhecidas estão listadas no art. 150, VI, da CF/88.
Existem, contudo, inúmeras outras imunidades previstas ao longo do texto constitucional. Veja alguns
exemplos:
 Art. 5º, XXXIV, “a” e “b”, LXXIII, LXXIV, LXXVI e LXXVII: imunidade que incide sobre “taxas”.
 Art. 149, § 2º, I: imunidade referente a “contribuições sociais” e CIDE.
 Art. 195, § 7º: imunidade incidente sobre “contribuições sociais”.
Imunidade para entidades beneficentes de assistência social
A Constituição Federal conferiu imunidade para as entidades beneficentes de assistência social afirmando
que elas estão dispensadas de pagar contribuições para a seguridade social. Veja:
Art. 195 (...)
§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Obs: apesar de a redação do parágrafo falar em “isentas”, a doutrina afirma que se trata, efetivamente, de
uma hipótese de imunidade. Não é um caso de “isenção”.
O § 7º do art. 195 da CF/88 traz dois requisitos para o gozo desta imunidade:
1) que se trate de pessoa jurídica que desempenhe atividades beneficentes de assistência social.
Obs: a assistência social é tratada no art. 203 da CF/88. O STF, contudo, confere um sentido mais amplo ao
e afirma que os objetivos da assistência social elencados nos incisos do art. 203 podem ser conseguidos
também por meio de serviços de saúde e educação. Assim, se a entidade prestar serviços de saúde ou
educação também poderá, em tese, ser classificada como de “assistência social”.
2) que esta entidade atenda a parâmetros previstos na lei.
A lei a que se refere o § 7º é lei complementar ou ordinária?
COMPLEMENTAR. Esse assunto era extremamente polêmico na doutrina e na jurisprudência, mas o STF
apreciou o tema sob a sistemática da repercussão geral e fixou a seguinte tese:
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Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.
STF. Plenário. RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2017 (repercussão geral) (Info .
Como vimos acima, as imunidades tributárias são classificadas juridicamente como “limitações
constitucionais ao poder de tributar” e a CF/88 exige que este tema seja tratado por meio de lei
complementar. Confira:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
Isso gera alguma confusão porque aprendemos, logo no início da faculdade, que, quando a Constituição
Federal fala apenas em "lei", sem especificar mais nada, ela está se referindo à lei ordinária. Ex: art. 5º,
XXXII ("o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor"). Trata-se do Código de Defesa do
Consumidor, uma lei ordinária (Lei nº 8.078/90).
Também aprendemos que a Constituição, quando quer exigir lei complementar, o faz expressamente. Ex:
art. 18, § 2º ("Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.").
O § 7º do art. 195, contudo, deve ser interpretado em conjunto com o art. 146, II. Assim, a Constituição
exigiu sim lei complementar, mas não diretamente no § 7º do art. 195 e sim na previsão geral do art. 146, II.
Além disso, o STF afirmou que a imunidade de contribuições sociais serve não apenas a propósitos fiscais,
mas também para a realização dos objetivos fundamentais da República, como a construção de uma
sociedade solidária e voltada para a erradicação da pobreza. Logo, esta espécie de imunidade não pode ficar
à mercê da vontade transitória de governos. As regras para gozar dessa imunidade devem ser respeitadas
por todos os governos, não sendo, portanto, correto que o regime jurídico das entidades beneficentes fique
sujeito a flutuações legislativas constantes, muitas vezes influenciadas pela vontade de arrecadar. Assim, um
tema tão sensível como esse não pode ser tratado por lei ordinário ou medida provisória.
Assim, diante da relevância das imunidades de contribuições sociais para a concretização de uma política de
Estado voltada à promoção do mínimo existencial, deve incidir nesse caso a reserva legal qualificada prevista
no art. 146, II, da CF/88 (lei complementar).
Existe alguma lei que preveja os requisitos que deverão ser atendidos pela entidade para gozar da
imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da CF/88?
SIM. Os requisitos legais exigidos na parte final do § 7º, enquanto não editada nova lei complementar
sobre a matéria, são somente aqueles previstos no art. 14 do CTN.
Assim, para gozarem da imunidade, as entidades devem obedecer às seguintes condições:
a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
b) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
Mas o CTN (Lei nº 5.172/66) é uma lei ordinária ou complementar?
O CTN foi editado em 1966 como sendo uma lei ordinária. No entanto, ele foi "recepcionado com força de
lei complementar pela Constituição Federal de 1967, e mantido tal status com o advento da Constituição
Federal de 1988, visto que, tanto esta quanto aquela Magna Carta reservavam à lei complementar a
veiculação das normas gerais em matéria tributária, a regulação das limitações ao poder de tributar e as
disposições sobre conflitos de competência." (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. Salvador:
Juspodivm, 2017, p. 249).
Em suma, atualmente, o CTN possui status de lei complementar e, portanto, atende o requisito do art.
146, II, da CF/88.
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Cuidado
Havia um precedente do STF em sentido contrário no qual se afirmava que o § 7º do art. 195 da CF/88 se
contentava com lei ordinária. Veja:
(...) 20. A Suprema Corte já decidiu que o artigo 195, § 7º, da Carta Magna, com relação às exigências a que
devem atender as entidades beneficentes de assistência social para gozarem da imunidade aí prevista,
determina apenas a existência de lei que as regule; o que implica dizer que a Carta Magna alude genericamente
à “lei” para estabelecer princípio de reserva legal, expressão que compreende tanto a legislação ordinária,
quanto a legislação complementar (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). (...)
STF. Plenário. RE 636941, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/02/2014 (Info 735).
Este argumento está superado. O que vale atualmente é o seguinte:
Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.
STF. Plenário. RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2017 (repercussão geral).
Observação:
Este entendimento do acima explicado (RE 566622) vale também para a imunidade prevista no art. 150, VI,
"c", da CF/88:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais
dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
Assim, a lei de que trata o art. 150, VI, "c", da CF/88 é uma lei complementar (atualmente, é o art. 14 do CTN).
Feitas estas considerações, veja o que decidiu o STF sobre uma lei que tratava a respeito do tema: a Lei
nº 9.732/98 alterou o art. 55 da Lei nº 8.212/91 criando requisitos mais rigorosos para que as entidades
beneficentes de assistência social pudessem gozar da imunidade tributária do § 7º do art. 195 da CF/88.
Esta Lei nº 9.732/98 (atualmente revogada) pode ser considerada constitucional? Os requisitos por ela
criados foram válidos?
NÃO. Como já explicado, os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar. A Lei nº 9.732/98 extrapolou os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN criando
obstáculos novos, adicionais aos já previstos na lei complementar, sendo, portanto, formalmente
inconstitucional por afronta ao art. 146, II, da CF/88.
STF. Plenário. ADI 2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min.
Rosa Weber, julgados em 23/2 e 2/3/2017 (Info 855).
Assim, as entidades beneficentes que preenchiam os requisitos do art. 14 do CTN, mas que não tiveram
direito à imunidade por conta das exigências mais rigorosas da Lei nº 9.732/98 ganharam no STF a
possibilidade de reaver o valor que pagaram a título de contribuições para a seguridade social.
Procedimento de habilitação das entidades pode ser estabelecido em lei ordinária
Vale ressaltar que o STF fez a seguinte distinção:
 Os requisitos (exigências, normas de regulação) para que a entidade goze da imunidade devem estar
previstos em lei complementar, com base no art. 195, § 7º c/c art. 146, II, da CF/88. Ex: como as entidades
deverão atuar para serem consideradas beneficentes, as contrapartidas que deverão oferecer etc.
 Por outro lado, as regras sobre o procedimento de habilitação dessas entidades nos órgãos da
Administração Pública poderão ser disciplinadas por meio de lei ordinária. Ex: previsão de que a
entidade deverá obter, junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, o Certificado e o Registro de
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Entidade de Fins Filantrópicos, renovado a cada três anos. Para o STF, esta norma trata de meros
aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da
regra de imunidade.
Nas palavras do saudoso Min. Teori Zavascki, “a reserva de lei complementar aplicada à regulamentação
da imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal (CF), limita-se à definição de
contrapartidas a serem observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas
entidades de assistência social, o que não impede seja o procedimento de habilitação dessas entidades
positivado em lei ordinária.”
Vale ressaltar que a lei ordinária somente poderá prever regras que não extrapolem as exigências
estabelecidas na lei complementar (atualmente, o art. 14 do CTN).

ICMS
Constitucionalidade de regime tributário opcional com redução da base de cálculo
condicionada à renúncia ao regime de apuração normal de créditos e débitos
No Rio Grande do Sul foi editada uma lei prevendo que as empresas transportadoras teriam
duas opções de tributação do ICMS:
1ª) poderiam continuar com o sistema normal de créditos e débitos inerente ao ICMS;
2ª) poderiam aderir a um regime tributário opcional no qual teriam a redução da base de
cálculo para o percentual de 80%, condicionada ao abandono do regime de apuração normal
de créditos e débitos.
O STF entendeu que não é inconstitucional lei estadual que permita que o contribuinte opte
por um regime especial de tributação de ICMS com base de cálculo reduzida, mediante
expressa renúncia ao aproveitamento de créditos relativos ao imposto pago em operações
anteriores, ainda que proporcional. Esta norma não viola o princípio da não cumulatividade.
Assim, se a empresa contribuinte optar pelo sistema da base de cálculo reduzida, não terá
direito ao creditamento de ICMS.
STF. 1ª Turma. AI 765420 AgR-segundo/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Rosa
Weber, julgado em 21/2/2017 (Info 855).
ICMS
O ICMS é um imposto estadual previsto no art. 155, II, da CF e na LC 87/96:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II — operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
Principais características do imposto:
 plurifásico: incide sobre o valor agregado, obedecendo-se ao princípio da não-cumulatividade;
 real: as condições da pessoa são irrelevantes;
 proporcional: não é progressivo;
 fiscal: tem como função principal a arrecadação.
Fatos geradores
Eduardo Sabbag afirma que, resumidamente, o ICMS pode ter os seguintes fatos geradores (Manual de
Direito Tributário. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1061):
 circulação de mercadorias;
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prestação de serviços de transporte intermunicipal;
prestação de serviços de transporte interestadual;
prestação de serviços de comunicação.

Regra da não cumulatividade
O art. 155, § 2º, I, da CF/88 determina que o ICMS “será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”.
Ricardo Alexandre explica a regra da não cumulatividade:
“A cada aquisição tributada de mercadoria, o adquirente registra como crédito o valor incidente na
operação. Tal valor é um “direito” do contribuinte (“ICMS a recuperar”), que pode ser abatido do
montante incidente nas operações subsequentes.
A cada alienação tributada de produto, o alienante registra como débito o valor incidente na operação. Tal
valor é uma obrigação do contribuinte, consistente no dever de recolher o valor devido aos cofres públicos
estaduais (ou distritais) ou compensá-los com os créditos obtidos nas operações anteriores (trata-se do
“ICMS a recolher”).
Periodicamente, faz-se uma comparação entre os débitos e créditos. Caso os débitos sejam superiores aos
créditos, o contribuinte deve recolher a diferença aos cofres públicos. Caso os créditos sejam maiores, a
diferença pode ser compensada posteriormente ou mesmo, cumpridos determinados requisitos, ser
objeto de ressarcimento.” (Direito Tributário esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 580).
Feitos estes esclarecimentos, imagine a seguinte situação:
No Rio Grande do Sul foi editada uma lei prevendo que as empresas transportadoras teriam duas opções
de tributação do ICMS:
1ª) poderiam continuar com o sistema normal de créditos e débitos acima explicado;
2ª) poderiam aderir a um regime tributário opcional, no qual teriam a redução da base de cálculo para o
percentual de 80%, condicionada ao abandono do regime de apuração normal de créditos e débitos. Neste
segundo caso é como se a lei concedesse um "desconto" do ICMS mas, em contrapartida, a empresa não
poderia se utilizar do sistema de créditos e débitos.
Ocorre que uma determinada empresa transportadora optou pelo regime de base de cálculo reduzida (2ª
opção), mas também pediu na Justiça o creditamento do ICMS, mesmo que seja proporcional, alegando
que a lei não poderia negar essa possibilidade já que a Constituição Federal prevê que o ICMS será não
cumulativo, "compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo
Distrito Federal” (art. 155, § 2º, I).
Assim, a tese era a de que a norma do RS que veda o aproveitamento dos créditos do ICMS seria
inconstitucional por violar o princípio da não cumulatividade.
O STF concordou com o pedido da empresa contribuinte?
NÃO.
Não é inconstitucional lei estadual que permita que o contribuinte opte por um regime especial de
tributação de ICMS com base de cálculo reduzida, mediante expressa renúncia ao aproveitamento de
créditos relativos ao imposto pago em operações anteriores, ainda que proporcional.
Esta norma não viola o princípio da não cumulatividade.
Se a empresa contribuinte optar pelo sistema da base de cálculo reduzida, não terá direito ao
creditamento de ICMS.
STF. 1ª Turma. AI 765420 AgR-segundo/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber,
julgado em 21/2/2017 (Info 855).
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da
magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. ( )
2) O STF é competente para julgar originariamente ação intentada por juiz federal postulando a percepção de licençaprêmio com base na simetria existente entre a magistratura e o Ministério Público considerando que essa demanda
interessa, direta ou indiretamente, todos os membros da magistratura. ( )
3) (Defensor DPE-RN 2015 CESPE - adaptada) Plínio praticou um crime de latrocínio (previsto no art. 157, § 3.º, parte
final, do CP) no qual houve uma única subtração patrimonial, com desígnios autônomos e com dois resultados
mortes (vítimas). Nessa situação, segundo o entendimento do STJ, Plínio praticou o crime de latrocínio em concurso
formal impróprio, disposto no art. 70, caput, parte final, do CP, no qual se aplica a regra do concurso material, de
forma que as penas devem ser aplicadas cumulativamente. ( )
4) (Juiz TJDFT 2016 CESPE) Ainda que o agente não subtraia bens da vítima, configura-se o crime de latrocínio
quando o homicídio se consuma. ( )
5) (Juiz TJAM 2016 CESPE) Diz-se tentado o latrocínio quando não se realiza plenamente a subtração da coisa, mas
ocorre a morte da vítima. ( )
6) Se há uma única subtração patrimonial, mas com dois resultados morte, haverá concurso formal de latrocínios ou
um único crime de latrocínio?
7) (Juiz TJAM 2016 CESPE) De acordo com o STJ, o prazo de quinze dias é contado a partir da data da decisão judicial
que autoriza a interceptação telefônica e pode ser prorrogado sucessivas vezes pelo tempo necessário,
especialmente quando o caso for complexo e a prova, indispensável. ( )
8) (Juiz TJ/ES 2015 FCC) O prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando
a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão devidamente fundamentada. ( )
9) (Juiz TJAM 2016 CESPE) A interceptação telefônica é medida subsidiária e excepcional, só podendo ser
determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, sendo ilegal quando for
determinada apenas com base em notícia anônima, sem investigação preliminar. ( )
10) (Advogado da União AGU 2015 CESPE) Ao receber uma denúncia anônima por telefone, a autoridade policial
realizou diligências investigatórias prévias à instauração do inquérito policial com a finalidade de obter elementos
que confirmassem a veracidade da informação. Confirmados os indícios da ocorrência de crime de extorsão, o
inquérito foi instaurado, tendo o delegado requerido à companhia telefônica o envio de lista com o registro de
ligações telefônicas efetuadas pelo suspeito para a vítima. Prosseguindo na investigação, o delegado, sem
autorização judicial, determinou a instalação de grampo telefônico no telefone do suspeito, o que revelou, sem
nenhuma dúvida, a materialidade e a autoria delitivas. O inquérito foi relatado, com o indiciamento do suspeito, e
enviado ao MP. Nessa situação hipotética, considerando as normas relativas à investigação criminal, são nulos os
atos de investigação realizados antes da instauração do inquérito policial, pois violam o princípio da publicidade
do procedimento investigatório, bem como a obrigação de documentação dos atos policiais. ( )
11) (DPE/MG 2014) A denúncia anônima não é por si só idônea a embasar a decisão que determina a interceptação
telefônica. ( )
12) A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na
de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante, para a verificação da existência do beneplácito constitucional,
a repercussão econômica do tributo envolvido. ( )
13) (Juiz TRF1 2015 CESPE) Todas as entidades beneficentes são isentas de contribuição para a seguridade social. ( )
14) Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. ( )
15) (Juiz Federal TRF4 2014) Compete à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. ( )
Gabarito
1. C
2. E
6. 7. E
11. C 12. C

3. C
8. C
13. E

4. C
9. C
14. C

5. E
10. E
15. C
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JULGADOS NÃO COMENTADOS
Valor Adicionado Fiscal: forma de cálculo e questão infraconstitucional
A matéria referente à forma de cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) não ostenta natureza
constitucional.
Com essa orientação, o Tribunal, por maioria, negou provimento a embargos de divergência opostos contra
acórdão da Segunda Turma nos quais se sustentava divergência em relação ao acórdão proferido pela
Primeira Turma no RE 136.189/SP (DJU de 22.5.1992).
Nos termos do voto condutor do acórdão paradigma, o ponto essencial à regência da repartição de receitas
entre Estados-Membros e Municípios — alçados os últimos, no federalismo brasileiro, ao “status” de
entidade política autônoma, a concretização dos caracteres essenciais da definição do “valor adicionado”
seria um problema nacional: se a própria Constituição não lhe delegou o deslinde — como o fazia
explicitamente o art. 23, § 8º, até a EC 17/1980, e o faz hoje, explicitamente, o art. 161, I, do texto de 1988
—, seria na Constituição mesma que se haveria de buscar, até onde por possível, a densificação do conceito
necessário.
O Tribunal, preliminarmente e também por maioria, conheceu dos embargos de divergência por reputar
preenchidos todos os pressupostos processuais. Asseverou haver controvérsia entre os órgãos fracionários
do STF em relação à índole constitucional ou infraconstitucional da forma de cálculo do VAF do ICM, sob a
vigência da EC 1/1969, após a promulgação da EC 17/1980, para fins de seguimento de recurso
extraordinário. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que não conheciam
dos embargos.
Quanto ao mérito, prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin que, ao se referir ao acórdão paradigma,
entendeu que o fato de a matéria ser de abrangência nacional não implica dizer que, por isso, também é
necessariamente constitucional.
Asseverou que, no caso, verifica-se apenas que o poder constituinte derivado decidiu excluir da esfera da
política ordinária uma decisão fundamental para o federalismo fiscal, isto é, os critérios de partilha das
receitas do ICM pertencentes ao Estado por meio da constitucionalização desses critérios. No entanto,
estaria claro que não se extrairia um conceito de VAF do que positivado na Constituição, sendo necessária a
concretização normativa do Poder Público nos âmbitos legislativo e administrativo para regular a vontade
do constituinte.
Acrescentou que o VAF é um critério econômico contábil que se pauta simplificadamente na diferença
entre notas fiscais de venda e notas fiscais de compra na espacialidade do município.
Vencidos os ministros Dias Toffoli (relator) e Roberto Barroso, que davam parcial provimento ao recurso.
RE 296178 AgR-ED-Edv/MG, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em
23.2.2017. (RE-296178)
Condenação em segundo grau e execução da pena
A Primeira Turma declarou prejudicada a impetração de “habeas corpus” no qual se buscavam o
conhecimento de apelação interposta perante tribunal de justiça e a revogação de prisão preventiva a fim
de que o paciente — condenado pelo tribunal do júri — pudesse aguardar o julgamento do recurso de
apelação em liberdade.
No caso, sobreveio o julgamento da apelação da defesa com a redução da pena privativa de liberdade e a
expedição de nova ordem prisional, por conta da exequibilidade de penas após condenação em segundo
grau.
A Turma entendeu que acarreta prejuízo da impetração o superveniente julgamento do mérito de “habeas
corpus” pelo STJ, a determinar o conhecimento da apelação, assim como a mudança no título prisional.
Além disso, consignou que a ordem não poderia ser concedida de ofício porquanto a jurisprudência do STF
é no sentido da exequibilidade da pena depois das decisões de segunda instância.
Vencido, nesse ponto, o ministro Marco Aurélio (relator), que concedia a ordem de ofício por entender
existir ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade.
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HC 129295/SC, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 21.2.2017.
(HC-129295)
Inquérito e compartilhamento de peças
A Segunda Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental interposto contra decisão que
determinou o compartilhamento de peças de investigação com a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que
apura crimes praticados no âmbito da Transpetro e ligados a suposta organização criminosa investigada na
Operação Lava Jato.
No caso, depoimentos de colaborador apontam para a responsabilidade conjunta de cinco membros de
partido político por supostos atos de corrupção que envolveriam a manutenção do delator na chefia da
Transpetro, mediante pagamento de vantagem indevida, desviada de contratos da companhia. Daqueles,
quatro são atualmente senadores. O agravante era senador na época dos atos mencionados, mas hoje não
ocupa cargo eletivo.
A Turma afirmou que a decisão agravada, embora não seja expressa nesse sentido, deixa margem para a
interpretação de que teria ocorrido uma cisão subjetiva das investigações em relação ao agravante.
Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal (STF) supervisiona investigações pelos mesmos fatos contra
outros investigados, e por fato conexo contra o agravante.
Por outro lado, suscitou haver dúvida objetiva e fundada sobre qual juízo supervisionaria as investigações
contra o agravante pela suposta corrupção no âmbito da Transpetro.
Sublinhou que, na hipótese dos autos, em que quatro dos cinco investigados têm prerrogativa de foro,
haveria risco de o compartilhamento de dados com a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR acarretar em
investigação de personagens sob a jurisdição do STF, o que poderia gerar anulação processual.
Vencido o ministro Edson Fachin (relator), que mantinha a decisão agravada. Pontuava que o
compartilhamento não significaria declinação nem afirmação de competência. Frisava que os mesmos
documentos e anexos remetidos para Curitiba, à guisa de compartilhamento, foram juntados em inquérito
que tramita na Suprema Corte.
Pet 6138 AgR-segundo/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgamento em
21.2.2017. (Pet-6138)
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CLIPPING DA R E P E R C U S S Ã O G E R A L
DJe de 20 de fevereiro a 3 de março de 2017
REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 944.245-SP
RELATOR: MIN. EDSON FACHIN
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. DESLOCAMENTO ENTRE PORTARIA E LOCAL DE REGISTRO DE ENTRADA NA
EMPRESA. LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Não se reconhece repercussão geral da discussão acerca do cômputo como horas in itinere do tempo gasto pelo trabalhador para
deslocar-se da portaria até o local do registro de sua entrada na empresa ou no seu efetivo posto de trabalho.
2. Em que pese o estatuto constitucional do princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) e da repartição de competências afetas aos Poderes
Legislativo e Judiciário (44, 48, 49, XI, 96 e seguintes, e 103, § 1º, CF), constata-se que o apelo extremo fundamenta-se em argumentos genéricos,
demonstrando inconformismo com o deslinde legal da questão suscitada, fundado em normas trabalhistas (especialmente o art. 4º da Consolidação
das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional.
3. Ausência de repercussão geral do tema.
REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 828.075-BA
REDATOR P/ O ACÓRDÃO: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR
ACIDENTE DE TRABALHO. TEORIA DO RISCO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
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1. O acórdão recorrido entendeu que é objetiva a responsabilidade de empresa prestadora de serviços públicos por dano moral ou material
causado ao empregado no exercício da função de operador de subestação em companhia distribuidora de energia elétrica, em razão do risco
inerente à atividade profissional.
2. A revisão dessa conclusão pressupõe a análise de legislação infraconstitucional atinente à responsabilidade civil objetiva nas hipóteses
de exercício de atividade empresarial de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, o que revela o caráter infraconstitucional da
discussão.
3. Afirmação da seguinte tese: “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à natureza da responsabilidade civil de empresa
prestadora de serviços públicos por dano moral ou material causado ao empregado em virtude do exercício de atividade profissional de risco”.
4. Recurso não conhecido.
REPERCUSSÃO GERAL EM ARE N. 875.958-GO
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das
contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos
princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
2. Repercussão geral reconhecida.

Decisão Publicada: 3

CLIPPING

DO

D JE

20 de fevereiro a 3 de março de 2017
HC N. 136.896-MS
RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de
estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à
vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de
reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos
pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida.
1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
19/11/04).
2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de
ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias
referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos.
3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo
Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de
habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro
Roberto Barroso).
4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do
princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu
qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada.
5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já
sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº
94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10).
6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser
contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do
postulado da bagatela.
7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o
paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Acórdãos Publicados: 382
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Com a finalidade de proporcionar aos leitores do INFORMATIVO STF uma compreensão mais
aprofundada do pensamento do Tribunal, divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham
despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica.
Interceptação telefônica - Prorrogação - Decisão não fundamentada - Invalidade - Prova ilícita (Transcrições)
HC 129.646-MC-RCON/SP*
RELATOR: Ministro Celso de Mello
EMENTA: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, PORÉM,
DE A DECISÃO QUE AS AUTORIZA POSSUIR FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA, SOB PENA DE NULIDADE.
IMPRESTABILIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE, DESPROVIDO DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA, RESUME-SE A FÓRMULAS
ESTEREOTIPADAS CONSUBSTANCIADAS EM TEXTOS PADRONIZADOS REVESTIDOS DE CONTEÚDO GENÉRICO. AUSÊNCIA
DE EFICÁCIA PROBANTE DAS INFORMAÇÕES RESULTANTES DE PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
AUTORIZADA POR DECISÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL. PRECEDENTES. A QUESTÃO DA
ILICITUDE DA PROVA: TEMA IMPREGNADO DE ALTO RELEVO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE
QUALQUER PESSOA DE NÃO SER INVESTIGADA, ACUSADA, PROCESSADA OU CONDENADA COM BASE EM PROVAS ILÍCITAS
(HC 93.050/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO – RHC 90.376/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.). INADMISSIBILIDADE DA
SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER. DISCUSSÃO EM TORNO DA ILICITUDE POR
DERIVAÇÃO (“FRUITS OF THE POISONOUS TREE”). DOUTRINA. PRECEDENTES. RELEVO JURÍDICO DA PRETENSÃO
CAUTELAR. CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE “PERICULUM IN MORA”. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
DECISÃO: Ao denegar a concessão, na espécie, de medida cautelar, apoiei-me em 2 (dois) fundamentos: (1) aparente legitimidade do
comportamento da autoridade policial, que teria agido, no caso, de modo compatível com a diretriz jurisprudencial desta Corte em tema de
“delação anônima”, procedendo a diligências investigatórias prévias cujo resultado teria justificado, em um primeiro momento, a decretação
judicial de interceptação telefônica; e (2) ausência de risco imediato ao “status libertatis” dos pacientes.
Deixei de examinar, contudo, um outro fundamento cuja análise tenho por relevante, pois concerne à alegada inviabilidade das
sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, autorizadas em decisões estereotipadas, consubstanciadas em texto claramente padronizado,
no qual há equivocada referência ao “tráfico de entorpecentes”, muito embora os delitos motivadores da “persecutio criminis” refiram-se, no
caso, à suposta prática de ilícitos tipificados no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e nos arts. 288 e 299, ambos do Código Penal.
Os aspectos enfatizados no pedido de reconsideração foram muito bem destacados nos votos vencidos que proferiram os eminentes
Ministros SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e ROGERIO SCHIETTI CRUZ no julgamento do pedido de “habeas corpus” de que resultou o acórdão ora
impugnado nesta sede processual.
Enfatizou-se, então, em referidos pronunciamentos, que, ressalvada a quebra inicial, todas as demais decisões de prorrogação das
interceptações telefônicas “são ilegais, tendo em vista a falta de fundamentação” (Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), considerada a
circunstância de que mencionados atos decisórios, de conteúdo estereotipado, revelam-se incapazes – consoante advertiu o Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ – “de singularizar o caso examinado”, o que torna tais decisões “inválidas, porquanto servem para todos os casos e, assim, não servem para
[caso] nenhum”.
Todos sabemos que esta Suprema Corte tem admitido a possibilidade de o procedimento probatório da interceptação de conversações
telefônicas sofrer sucessivas prorrogações, desde que demonstrada, no entanto, em cada renovação, mediante fundamentação juridicamente
idônea, a indispensabilidade de tal diligência (HC 83.515/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM – RHC 85.575/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA –
RHC 88.371/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), o que parece não ter ocorrido no caso ora em exame.
Cabe assinalar, neste ponto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – tratando-se de medidas restritivas da esfera jurídica de
pessoas sob investigação penal do Estado (interceptação telefônica, quebra de sigilo, busca e apreensão, v.g.) ou cuidando-se de decretação de
prisão cautelar – mostra-se severa, pois exige que a decisão judicial que ordena quaisquer dessas providências, sempre excepcionais, apoie-se em
fundamentação substancial, sob pena de nulidade do próprio ato decisório (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 116.491/SP, Rel.
Min. GILMAR MENDES – HC 121.250/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 130.723/SP, Rel. Min. ROSA WEBER , v.g.).
Nesse contexto, vale relembrar que esta Corte Suprema, em inúmeros precedentes (HC 121.929/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO –
HC 129.554/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 134.939/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 95.311/SP, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.), não
tem admitido decisões que, impregnadas de motivação genérica ou abstrata (destituídas, portanto, de suporte fundado em elementos concretos),
traduzam “fórmulas de estilo, genéricas, aplicáveis a todo e qualquer caso, sem indicar os elementos fáticos concretos que pudessem autorizar a
medida” ( HC 130.038/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI):
“‘Habeas corpus’. 2. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06). 3. Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 4. Conversão da prisão em flagrante em preventiva por meio de formulário préformatado. Ausência de fundamentação lastreada em elementos concretos a justificar a prisão cautelar. 5. Excepcionalidade da prisão.
Possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. Art. 319 do CPP. 6. Ordem concedida, confirmada a liminar para suspender os
efeitos da ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 7. Extensão da decisão ao corréu em razão da identidade da situação
processual (art. 580 do CPP).”
(HC 128.880/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
Os argumentos que venho de expor, todos eles amparados em precedentes do Supremo Tribunal Federal, conferem, a meu juízo, densa
plausibilidade jurídica à pretensão cautelar ora deduzida pela parte impetrante, ainda mais se se considerar que medidas de restrição à esfera
jurídica das pessoas, como as sucessivas prorrogações de interceptação telefônica, quando determinadas em decisões desprovidas de
fundamentação juridicamente idônea, qualificam-se, quanto à sua eficácia probatória, como provas ilícitas, que, repudiadas pela própria ordem
constitucional, reputam-se inadmissíveis em juízo (CF, art. 5º LVI), tal como adverte o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
firmado em diversos precedentes (RTJ 163/682 – RTJ 163/709 – HC 72.588/PB, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO
DE MELLO – HC 93.050/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
“ILICITUDE DA PROVA – INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER
INSTÂNCIA DE PODER) – INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DA TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME
CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS.
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– A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade,
não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do ‘due process of law’, que
tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema
de direito positivo.
– A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os
postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público,
derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de
violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento normativo
brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do ‘male captum, bene retentum’. Doutrina. Precedentes.
A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (‘FRUITS OF THE POISONOUS TREE’): A
QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.
– Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude
originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento
subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária.
– A exclusão da prova originariamente ilícita – ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação – representa um dos meios mais
expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do ‘due process of law’ e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente
obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina.
Precedentes.
– A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos ‘frutos da árvore envenenada’) repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os
meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo)
da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados
probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes da
persecução penal, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
– Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da
persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes
estatais, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz
significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos.
– Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma
fonte autônoma de prova – que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não
mantendo vinculação causal –, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da
ilicitude originária.
– A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA (‘AN INDEPENDENT SOURCE’) E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL
DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JURISPRUDÊNCIA
COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS ‘SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED
STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)’, v.g..”
(RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Essa mesma percepção do tema tem sido revelada por doutrinadores eminentes (VÂNIA SICILIANO AIETA, “A Garantia da Intimidade
como Direito Fundamental”, p. 191, item n. 4.4.6.4, 1999, Lumen Juris; LUIS ROBERTO BARROSO e ANA PAULA DE BARCELLOS, “A
Viagem Redonda: ‘Habeas Data’, Direitos Constitucionais e as Provas Ilícitas” “in” RDA 213/149-1; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O
Direito à Defesa na Constituição”, p. 54/56, item n. 5.9, 1994, Saraiva; GUILHERME SILVA BARBOSA FREGAPANI, “Prova Ilícita no Direito
Pátrio e no Direito Comparado”, “in” Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nº 6/231-235;
ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, “Proibição das Provas Ilícitas na Constituição de 1988”, p. 249/266, “in” “Os 10 Anos da
Constituição Federal”, coordenação de Alexandre de Moraes, 1999, Atlas; FERNANDO CAPEZ, “Curso de Processo Penal”, p. 304, item n.
17.2.4.5, 13ª ed., 2006, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 401, item n. 155.4, 7ª ed., 2000,
Atlas; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, p. 386, item n. 5.102, 6ª ed., 2006, Atlas;
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA, “Provas Ilícitas: Limites à Licitude Probatória”, p. 78, item n. 3.1, 2ª ed., 2004, Lumen
Juris; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 340/341, item n. 5, 4ª ed., 2005, RT; ROGÉRIO LAURIA
TUCCI, “Ordem Judicial de Busca e Apreensão e Ilicitude da Prova dela Extrapolante”, “in” RT 848/457-470, 468-469; LENIO LUIZ
STRECK, “As Interceptações Telefônicas e os Direitos Fundamentais”, p. 92, item n. 13.2, 1997, Livraria do Advogado; FERNANDO DA
COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. 1/474-476, 9ª ed., 2005, Saraiva, v.g.), valendo destacar, ante o
relevo de suas observações, a lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER (“Liberdades Públicas e Processo Penal”, p. 151, itens ns. 7 e 8, 2ª ed.,
1982, RT):
“A inadmissibilidade processual da prova ilícita torna-se absoluta, sempre que a ilicitude consista na violação de uma norma
constitucional, em prejuízo das partes ou de terceiros.
Nesses casos, é irrelevante indagar se o ilícito foi cometido por agente público ou por particulares, porque, em ambos os casos, a
prova terá sido obtida com infringência aos princípios constitucionais que garantem os direitos da personalidade. Será também irrelevante
indagar-se a respeito do momento em que a ilicitude se caracterizou (antes e fora do processo ou no curso do mesmo); será irrelevante
indagar-se se o ato ilícito foi cumprido contra a parte ou contra terceiro, desde que tenha importado em violação a direitos fundamentais; e
será, por fim, irrelevante indagar-se se o processo no qual se utilizaria prova ilícita deste jaez é de natureza penal ou civil.
......................................................................................................
Nesta colocação, não parece aceitável (embora sugestivo) o critério de ‘razoabilidade’ do direito norte-americano, correspondente ao
princípio de ‘proporcionalidade’ do direito alemão, por tratar-se de critérios subjetivos, que podem induzir a interpretações perigosas,
fugindo dos parâmetros de proteção da inviolabilidade da pessoa humana.” (grifei)
Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro o pedido de reconsideração, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”,
suspender, cautelarmente, a realização dos interrogatórios judiciais dos ora pacientes nos autos da Ação Penal nº 0008772-16.2013.8.26.0189
(Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP).
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (RHC 43.037/SP), ao E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 0089768-83.2013.8.26.0000) e ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de
Fernandópolis/SP (Ação Penal nº 0008772-16.2013.8.26.0189).
Publique-se.
Brasília, 06 de março de 2017 (22h20).
Ministro CELSO DE MELLO
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