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Edição 07 – março/2018 

 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA 

TERCEIRA SEÇÃO, DÁ PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DO MP/MS, JULGADO PELO RITO DE 

RECURSOS REPETITIVOS, PARA RECONHECER A 

DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA 

FIXAR INDENIZAÇÃO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 
 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 

continuidade ao julgamento iniciado no dia 13 de dezembro de 2017, após o relator votar pelo provimento, 

decidiu, no dia 28 de fevereiro de 2018, reformar acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso do Sul, proferido em sede de apelação (0021828-20.2015.8.12.0001), confirmando a sentença 

monocrática que, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixou valor mínimo 

para reparação dos danos morais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. 

Após parecer favorável do Ministério Público Federal, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, deu 

provimento ao Recurso Especial nº 1.643.051/MS, para restabelecer a indenização, a título de danos 

morais, à vítima de violência doméstica, estabelecendo a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a 

mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a 

título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não 

especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 

 

EDITORIAL 

É com imensa satisfação que a Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais apresenta a primeira edição 

do Boletim Informativo deste ano de 2018, com a notícia alvissareira do julgamento e provimento do Recurso 

Especial nº 1.643.051/MS, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a fixação de 

valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, nos crimes de violência contra a mulher, 

praticados no âmbito doméstico e familiar, independentemente de instrução específica. A proposta de afetação 

desse recurso para ser julgado pelo rito de recursos repetitivos, formulada pelo Ministro Rogerio Schietti 

Machado Cruz, e a aprovação unânime da Terceira Seção do STJ, são motivos de orgulho para o Ministério 

Público de Mato Grosso do Sul. Como é de conhecimento dos colegas, nos termos do artigo 1.036 do Código de 

Processo Civil, um recurso será afetado como repetitivo sempre que houver multiplicidade de recursos especiais 

com fundamento em idêntica controvérsia, podendo a análise de mérito ser feita por amostragem, mediante a 

seleção daqueles que contenham a argumentação mais abrangente e com maior diversidade de fundamentos a 

respeito da questão a ser decidida. Esse acontecimento demonstra o esforço empreendido por todos os 

Procuradores de Justiça Criminais que compõem a CRECrim, no sentido de atuarem com eficiência e 

competência, sempre com os olhos voltados à prestação de um serviço de excelência na área de recursos 

excepcionais junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Parabéns aos colegas que 

atuam com independência, pelo esforço e dedicação, observando os princípios da unidade, indivisibilidade e 

independência funcional. 

 

Para o aprimoramento, as sugestões, críticas, matérias a serem divulgadas e outros assuntos serão atendidos pelo 

e-mail crecursos@mpms.mp.br, ou por meio do telefone (67) 3318-3906. 

Boa leitura! 

 
 

 

 

RHC 70.141-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017. 

 
 
Lucienne Reis D’Avila - Coordenadora 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE 

DE O PODER JUDICIÁRIO EXERCER JUÍZO DE VALOR ACERCA DO 

PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR 

 
Em sede de agravo em recurso extraordinário (1.010.026/RS), em 

julgamento realizado no dia 7 de fevereiro de 2018, monocraticamente, o 

Ministro Marco Aurélio Mello decidiu ser impossível o Poder Judiciário 

exercer juízo de valor acerca do preceito secundário do tipo penal incriminador. Consta que o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul reformou parcialmente o entendimento do Juízo quanto à dosimetria da pena 

relativa ao delito de estupro de vulnerável. A despeito de observar a consumação do crime, aplicou a 

minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, assentando impor-se a redução da pena, 

presente o princípio da proporcionalidade, tendo em vista não haver distinção das sanções para as condutas 

tipificadas no artigo 217-A, resultando em apenação idêntica a quem pratica sexo ou ato libidinoso diverso 

de menor gravidade. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso LIV, da 

Constituição Federal, que, segundo alega, veicula o princípio da proporcionalidade. Conforme decidido, “O 

acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo, no qual assentada a 

impossibilidade de o Judiciário exercer juízo de valor acerca do preceito secundário do tipo penal 

incriminador, sob pena de afronta do princípio da separação de poderes”. Constam da decisão dois 

acórdãos de ambas as Turmas da Corte Suprema (HC nº 117.143/RS e Recurso Extraordinário nº 443.388). 

Com esse entendimento, o Ministro conheceu o agravo em recurso extraordinário interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a ele deu provimento para, reformando em parte o 

acórdão proferido, restabelecer a sentença relativamente à redução da pena realizada na terceira fase da 

dosimetria. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VALIDA ALGEMA EM RÉU DE 60 ANOS, 

DURANTE AUDIÊNCIA, SEM FUNDAMENTAÇÃO 
 

Recentemente (20.2.2018), em sede da Reclamação nº 19.501, por maioria, a 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que, a 

despeito de a Corte Suprema ter súmula vinculante com limites para uso de 

algemas, o texto é genérico e não foi editado para levar à nulidade 

processual, considerando, por via de consequência, válida a ordem de 

algemar um réu de 60 anos durante interrogatório. Consta que o Juízo da 1ª Vara Criminal de São Caetano 

do Sul (SP) aplicou a medida em audiência de instrução, sem qualquer justificativa. Primário e com bons 

antecedentes, o homem estava sendo escoltado por dois policiais armados dentro da sala. Baseada na 

Súmula Vinculante nº 11, a defesa pediu, em reclamação ao STF, que o ato processual fosse anulado e 

ocorresse novamente, sob o argumento de que, “Em nenhum momento, durante a audiência, foi apresentada 

pelo juízo fundamentação em sua decisão”. Contudo, para o relator, Ministro Alexandre de Moraes, não 

houve prejuízo ao acusado, porquanto respondeu às perguntas durante a audiência mesmo podendo ficar 

em silêncio, caso pretendesse. “Ausência de prejuízo impossibilita a anulação de ato processual”, asseverou 

o Ministro. Alexandre de Moraes criticou ainda a “forma genérica” da redação da súmula, que, segundo 

ele, se aplica tanto ao policial que precisa algemar alguém “às 4 horas da manhã” como para situações 

enfrentadas por juízes, como no presente caso. “Fui promotor no interior paulista e sei das dificuldades de 

segurança. É muito difícil para nós, do STF, enxergarmos esse problema. Independente disso, a súmula está 

em vigor, mas não foi editada para buscar nulidade processual”, declarou o relator, que foi acompanhado 

pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. O Ministro Marco Aurélio votou pela renovação do 

interrogatório por entender que o uso das algemas prejudicou o envolvido. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000402487&base=baseMonocraticas
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDE PELA ILEGALIDADE DE 

PROVAS OBTIDAS NO CELULAR, SEM A OBSERVÂNCIA DA 

INVIOLABILIDADE DO SIGILO TELEFÔNICO 
 

Em sede de recurso extraordinário (RE nº 1.048.340) interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, recentemente 

(14.2.2018), em decisão monocrática, o Ministro Gilmar Mendes negou 

seguimento ao recurso. Segundo o Relator, “Deveria a autoridade policial ou o Ministério Público ter tido o 

cuidado de requerer prévia autorização judicial para a quebra do sigilo das informações constantes no 

aparelho apreendido, sejam referentes aos dados telefônicos, mensagens de texto, fotografias, ou o que quer 

que estivesse nele armazenado, para efeito da instrução processual penal”. Consta que o recorrido já havia 

sido preso em flagrante e somente após sua prisão as autoridades policiais tiveram acesso ao seu aparelho 

celular. Em sede de Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 67.379/RN, o STJ julgou-o arcialmente 

provido, tão somente para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas no celular do recorrente e determinar 

o seu desentranhamento dos autos, porquanto “O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade 

do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários 

e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida 

de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por Juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), 

sob pena de nulidade”, decisão esta que provocou a interposição de recurso extraordinário pelo Ministério 

Público potiguar. 

TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APROVA NOVA SÚMULA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

No dia 28.2.2018, a 3ª Seção do STJ aprovou nova súmula, relacionada à atribuição de efeito suspensivo a 

recurso criminal do Ministério Público. Como sabido, a súmula é um resumo de 

entendimentos consolidados nos julgamentos e serve de orientação para toda a 

comunidade jurídica sobre a jurisprudência do tribunal. Nos termos da Súmula nº 

604, “Mandado de Segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso 

criminal interposto pelo Ministério Público”. 

 
 

CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS TÓXICOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS. ARTIGO 56, 

 

QUINTA TURMA RECONHECE QUE A INCOERCIBILIDADE PESSOAL PREVISTA 

NO ARTIGO 53, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL É APLICÁVEL SOMENTE A 

DEPUTADOS E SENADORES E, POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, A 

DEPUTADOS ESTADUAIS 

 

Esse entendimento foi externado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do RHC nº 88.804-

RN (7.11.2017), de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que reconheceu ser possível que 

o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares municipais as medidas cautelares 

de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa à Casa respectiva para deliberação. 

Assim, tornou-se sem efeito decisão tomada pela Câmara de Vereadores em sessão realizada no dia 

25.10.2017, na qual se votou pelo retorno imediato de Vereador então afastado aos cargos que ocupava, 

alegando seus pares a incidência do entendimento externado pelo STF na ADI nº 5.526-DF.  
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SEXTA TURMA NÃO RECONHECE ILEGALIDADE EM BUSCA 

RESIDENCIAL APÓS POLICIAIS SENTIREM CHEIRO DE 

MACONHA 
 

Em sede de habeas corpus (423.838), a Sexta Turma do STJ 

negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão 

que não reconheceu como invasão de domicílio a atuação de 

policiais que, após sentirem forte cheiro de maconha em uma 

residência, realizaram busca no interior do imóvel. Após a 

abordagem policial de um cidadão que caminhava na rua, este 

informou que não estava de posse de seus documentos pessoais, mas se prontificou a buscá-los em casa. Ao 

chegarem na residência, os policiais sentiram forte cheiro de maconha, circunstância que, somada ao 

nervosismo demonstrado, levou-os a fazer a busca dentro do imóvel, onde apreenderam grande quantidade 

de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Em decisão monocrática, o relator, Ministro Sebastião Reis 

Júnior, aplicou o entendimento – já sedimentado no STJ – de que, “em se tratando de crimes permanentes, 

é despicienda a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial 

ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não estando caracterizada a 

ilicitude da prova obtida”. Segundo o Ministro, o relato da desconfiança dos policiais, decorrente do 

nervosismo apresentado pelo suspeito e do forte odor de droga no interior da residência, demonstraram 

fundadas razões que justificavam a busca no imóvel, fatores suficientes para afastar o alegado 

constrangimento ilegal. 

 

 

QUINTA TURMA CONSIDERA LEGAL GRAVAÇÃO EM QUE 

DEFENSOR PÚBLICO COBROU PARA ATUAR EM PROCESSO 
 

Ao conhecer e julgar o Recurso Especial nº 1.689.365, com base no 

entendimento de que a gravação ambiental produzida por um dos 

interlocutores, na condição de vítima de um crime, com o objetivo de 

assegurar o seu direito, independe de autorização judicial, sendo ainda 

irrelevante a propriedade do aparelho utilizado, a Quinta Turma do STJ, 

em sede de habeas corpus (423.838), considerou legal a gravação feita 

pela vítima de um Defensor Público condenado por solicitar pagamento de R$ 8 mil a ela e à sua filha para 

defender esta última em processo criminal por tráfico de drogas. De acordo com o Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, relator do recurso, no crime de corrupção passiva “o sujeito ativo é somente o 

funcionário público, sendo o sujeito passivo o Estado ou, especificamente, a administração pública e, 

secundariamente, a pessoa constrangida pelo agente público, desde que não tenha praticado o crime de 

corrupção ativa”. Segundo o Ministro, o fato de a polícia ter fornecido o equipamento para a gravação 

“também não macula o procedimento, porque a lei não exige autorização judicial para a gravação 

ambiental, realizada por um dos interlocutores, na condição de vítima, a fim de resguardar direito próprio”, 

sendo “irrelevante a propriedade do gravador”. 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1672988&num_registro=201702889166&data=20180219&formato=PDF
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É VÁLIDO LAUDO CRIMINOLÓGICO FEITO APENAS 

POR PSICÓLOGO, DECIDE SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 
 

O entendimento é da Sexta Turma do STJ, em julgamento 

do Habeas Corpus nº 371.602, contra decisão que negou 

progressão para o regime semiaberto baseada em exame 

criminológico feito apenas por psicólogo, sem avaliação 

de médico psiquiatra. Para a defesa, o exame 

criminológico deveria ser declarado nulo. De acordo com 

a decisão, a despeito de apenas o psiquiatra poder receitar 

remédios psicotrópicos, a avaliação psicológica, por ser 

procedimento pericial, pode ser feita por ambos os profissionais. O relator do habeas corpus, Ministro Nefi 

Cordeiro, confirmou o entendimento, lembrando que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, desde a 

Lei nº 10.793/03, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, foi abolida a 

obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, mas, 

segundo destacou, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento 

do pedido de progressão. De acordo com Nefi Cordeiro, “mesmo que inexigível, uma vez realizado o 

exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o 

indeferimento do pedido de progressão de regime”, ainda que no parecer psicossocial não conste assinatura 

de médico psiquiatra. 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECE A 

POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES 

MEDIANTE CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL 

LOCAL 

 
Em decisão recente (1º.2.2018), a Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, integrante da Sexta Turma do STJ, deu provimento ao 

Recurso Especial nº 1.687.872/MS, interposto pelo Ministério 

Público Estadual em face do acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de embargos de declaração, que não admitiu a possibilidade de 

aferição de condenações do embargado em sede apelatória, sob pena de inovação das provas constantes nos 

autos. Consta da decisão monocrática, ser “firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido da possibilidade de comprovação dos maus antecedentes por meio de informações 

extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como complemento à certidão de antecedentes”. Com esse 

entendimento, deu provimento ao recurso especial “para reconhecer os maus antecedentes como vetor 

negativo na primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena em 6 anos e 560 dias-multa, mantido, no 

mais, o acórdão impugnado”. 
 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1671165&num_registro=201602449079&data=20180215&formato=PDF
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                           Procuradores de Justiça: 
Gilberto Robalinho da Silva - Coordenador 

João Albino Cardoso Filho 

Lucienne Reis D’Avila 
Esther Sousa de Oliveira 

Luis Alberto Safraider 

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 

Silasneiton Gonçalves 

Alexandre Lima Raslan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS 

                        Janeiro e fevereiro/2018 

 
Classe Quantidade 

Recurso Especial        11 

Agravo em Recurso Especial         7 

Agravo Interno em Recurso 

Especial 
        1      

     

 

 

       RECURSOS 

       PROVIDOS 

Janeiro e fevereiro/2018 

  
REsp 1.687.872 /MS 

REsp 1.701.498/MS 

REsp 1.717.766/MS 

REsp 1.687.658/MS 

REsp 1.708.592/MS 

REsp 1.704.262/MS 

REsp 1.632.060/MS 

REsp 1.718.336/MS 

REsp 1.708.594/MS 

REsp 1.643.051/MS 

 

            Apoio: Procuradoria-Geral de Justiça 

            Revisão: Assessoria de Revisão 

            Seleção de conteúdo: Guilherme Sarian 

            (Assessor Jurídico) 

            Coordenação Geral: 

            Gilberto Robalinho da Silva 

            Edição e formatação: Juliana Teixeira dos Santos 

            (Assessora Jurídica) 

 

E-mail: crecursos@mpms.mp.br 

Telefone: (67) 3318-8905 
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