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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 75.324 - PE (2016/0229269-4)
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   ANTONIO FARIA DE FREITAS NETO  - PE019242D
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

  

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto por 

SAMUEL SEBASTIÃO NASCIMENTO DOS SANTOS (fls. 134/146), contra 

v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

(fls. 118/126), que denegou o habeas corpus lá impetrado. Eis a ementa do 

referido acórdão:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
PENAL. DESACATO. PLEITO DE TRANCAMENTO DO 
PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO EM DESFAVOR 
DO PACIENTE. APROFUNDADO REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA 
VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O trancamento de pleito criminal, antes mesmo de 

qualquer instrução processual, é medida excepcional. Tal 
decisão somente é cabível quando a inviabilidade do seu 
prosseguimento é patente, principalmente levando em 
consideração a estreita via cognitiva do writ;

2. A via estreita do habeas corpus não comporta o 
revolvimento do conjunto fálico-probatório, desta maneira a 
comprovação do dolo do Paciente é matéria cuja análise deve 
ocorrer no bojo da ação penai e não no âmbito do presente 
remédio constitucional;

3. Saliente-se, ademais, que a alegada imunidade 
profissional, não é garantia plena e irrestrita a ponto de 
acobertar-se eventuais comportamentos afrontosos à dignidade e 
à lei e, da leitura do disposto no artigo 7°, § 2°, da Lei n. 
8.906/1994, extrai-se que a imunidade dos advogados 
restringe-se aos crimes de injúria e difamação (ADIN 1.127-8), 
não abarcando o delito de desacato;

4. Ordem denegada. Decisão Unânime. (fl. 119)"

Daí o presente recurso ordinário, no qual busca o recorrente o 
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trancamento da ação penal movida em seu desfavor pela suposta prática do 

delito de desacato cometido contra membro do Ministério Público durante 

defesa realizada em Plenário do Tribunal do Júri.

Sustenta, para tanto, que "o acórdão ora combatido, não se 

coaduna com os fatos que dão supedâneo ao despropositado processo 

criminal, eis que pretende a persecução penal de advogado, no exercício da 

profissão, por conduta cuja análise pelos Tribunais, conforme reiterada 

jurisprudência encontra-se sem o mínimo pressuposto da justa causa" (fl. 

137).

Pretende, assim, o reconhecimento da ausência de justa causa 

para a ação penal, e o trancamento da ação na origem deflagrada em seu 

desfavor pela prática de desacato.

A liminar foi indeferida às fls. 172/173.

As informações foram prestadas às fls. 183/190, 194/209 e 

213/229.

O MPF, às fls. 230/235, manifestou-se pelo provimento do 

recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre frisar que o trancamento da ação penal 

constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de 

plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade 

da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de 

indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito 

inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de 

provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu 

recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe uma ilegalidade ou 

abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano. Neste 

sentido, trago à colação os seguintes precedentes do col. Pretório Excelso:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 

Documento: 73432562 Página  2 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE 
EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. ORDEM 
DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal em habeas corpus 
constitui medida excepcional, que só se justifica nos casos de 
manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de 
extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de 
plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
2. Não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de 
fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente. 3. O 
trancamento da ação penal em relação a outros corréus não 
permite, por si só, a conclusão de que estaria o Paciente sofrendo 
constrangimento ilegal, não se inferindo dos autos que exista 
uma identidade entre a situação deles e a do Paciente. 4. Habeas 
corpus denegado" (HC n. 115.116/RJ, Segunda Turma, Relª. 
Minª. Carmen Lúcia, DJe de 17/11/2014).

"HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. 
PECULATO-FURTO. CRIME MILITAR. MUNIÇÕES DE USO 
RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE 
PERMITE AO ACUSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 
RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.

1. O acórdão impugnado está em conformidade com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que 
“o trancamento da ação penal pela via restrita do habeas 
corpus é medida excepcional, somente admissível quando 
transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do 
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da 
punibilidade” (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A denúncia 
descreve suficientemente os fatos, ao menos em tese, 
caracterizadores do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do 
Código Penal Militar) e está embasada em elementos concretos 
colhidos no curso do inquérito policial militar. Peça inaugural 
que permite ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. 3. 
A subtração de munições de uso restrito, de propriedade das 
Forças Armadas, não permite a aplicação do princípio da 
insignificância penal. 4. Habeas Corpus indeferido" (HC n. 
108.168/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 
de 3/9/2014).

Pois bem. Acerca do tema versado nos presentes autos, deve-se 
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asseverar, em primeiro lugar, que a Terceira Seção desta Corte, em recente 

julgado, sedimentou a questão sobre a possível descriminalização do delito de 

desacato, entendendo que o delito previsto no art. 311 do Código Penal 

continua em vigência no ordenamento jurídico pátrio, não havendo se falar em 

contrariedade ao disposto no Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil 

é signatário (HC 379.269/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, Rel. para o acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 

24/05/2017, ainda pendente de publicação).

Contudo, não obstante a recente decisão da Terceira Seção, 

entendo que, na hipótese, não está configurado o referido delito.

Com efeito, na espécie, o fato supostamente praticado pelo 

recorrente não teria ultrapassado desentendimento que, no calor dos debates 

em sessão do Júri, evoluiu para algo que, embora reprovável, não poderia 

implicar o deslinde de uma ação penal em seu desfavor.

É que deve se ter mente, neste caso, os princípios norteadores da 

intervenção mínima e fragmentariedade do Direito Penal. 

Luiz Regis Prado, quanto aos referidos princípios, assevera que 

"a intervenção da lei penal só poderá ocorrer quando for absolutamente 

necessária para a sobrevivência da comunidade - como última ratio legis -, 

ficando reduzida a um mínimo imprescindível".

Complementa o autor afirmando que, "Como princípio 

informador do Direito Penal dotado de grande carga ética, filosófica e 

jurídico-política, apresenta-se como verdadeiro sustentáculo da ciência dos 

direitos e das penas", e que "o uso excessivo da sanção criminal (inflação 

penal) não garante uma maior proteção de bens; ao contrário, condena o 

sistema penal a uma função meramente simbólica negativa" (Prado, Regis 

Luiz, Curso de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral e Parte Especial, 14ª 

edição, Revista dos Tribunais, pg. 117).

Tal orientação, a meu ver, deve nortear o exame da presente 

controvérsia, em relação à qual, por esgotar a quaestio, adota-se como razões 
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de decidir o bem lançado parecer do Ministério Público Federal, in verbis:

"Consta da cópia da Ata da Sessão do Tribunal do Júri Popular 
da Comarca de Condado/PE – na qual foi julgado o réu Josivaldo do 
Nascimento Pereira, nos autos do processo n. 0000218-17.2014.8.17.0510 –, 
que, no dia 24 de março de 2016, o defensor, ora recorrente, quando fazia uso 
da palavra, foi aparteado pela acusação.

Por ocasião desse aparte, solicitado pelo Promotor de Justiça, 
iniciou-se uma discussão entre o representante do Ministério Público e o 
advogado, que se referiu ao Promotor de Justiça como "esse rapaz". Nesse 
momento, o Promotor pediu respeito, tendo o advogado perguntado ao 
promotor se ele era 'um rapaz ou uma moça', momento em que o membro do 
Parquet pediu a suspensão da sessão, por se sentir desacatado.

Depois de uma reunião entre a Juíza, o Promotor e o Advogado, 
em prol da celeridade processual, todos se comprometeram a retornar ao 
julgamento, que foi reiniciado, com a devolução do prazo à Defesa.

O trancamento da ação penal, pela via estreita do writ, é medida 
excepcionalíssima, possível apenas diante de inequívoca atipicidade da 
conduta, de causa de extinção da punibilidade ou por ausência de indícios de 
autoria ou de materialidade do delito.

A configuração do crime de desacato requer o dolo, consistente 
na vontade firme, direta, de ofender, menoscabar autoridade no exercício de 
sua função ou em razão dela.

Na definição de Nelson Hungria, desacato é 'a grosseira falta de 
acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou 
caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos 
agudos etc' (Comentários ao Código Penal, 1959, v. IX, p. 424).

Embora o habeas corpus caracterize-se como um remédio 
jurídico que não comporta dilação probatória, neste caso, especificamente, 
nota-se que as expressões utilizadas pelo defensor, após ser aparteado pela 
acusação, não sugerem a carga dolosa do tipo penal ao Promotor de Justiça.

O Promotor de Justiça participava de um Júri no qual o suposto 
autor do desacato exercia o múnus público da defesa. Em meio a um pedido de 
aparte feito pela acusação, no calor do debate, houve altercação entre as 
partes. O ora paciente dirigiu-se ao Promotor de forma evidentemente 
deselegante, descabida, mas não a ponto de configurar conduta penalmente 
relevante.
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Como bem asseverado na manifestação do Parquet à fl. 111, 'as 
expressões foram proferidas em meio à ardência e desejo de suplantar, em 
plenário, a argumentação da parte contrária. Conforme se constata da Ata da 
Sessão, a defesa estava com a palavra, foi aparteada e concedeu o aparte. Os 
ânimos, como é certo, acirram-se, as emoções afloram e podem explodir 
expressões infelizes, inoportunas. Acredita-se que tenha sido esse o caso. Pela 
leitura da Ata da Sessão não se conclui pela prática de desacato. Tal 
inferência não exige minudente apreciação da prova, o que não seria razoável 
esquadrinhar por esta via eleita pela defesa. A conclusão surge imediata, sem 
perquirir a fundo questão imantada no mérito'.

As informações encaminhadas pelo Juízo de Primeiro Grau, 
mormente a Ata da Sessão na qual teria sido praticado o delito do art. 331 do 
Código Penal, evidenciam a atipicidade do comportamento do advogado, 
indelicado, descortês, sem dúvida, mas que não caracteriza o crime de 
desacato.

Ademais, 'as informações prestadas pela apontada autoridade 
coatora, conduzem ao entendimento de que faltou o necessário dolo à conduta 
imputada ao paciente. Este, como se viu, atuou na defesa de réu em plenário. 
Foi aparteado, concedeu aparte e, em meio a uma altercação, emitiu, é certo, 
uma expressão desairosa. Entretanto, há que se ter em mira os efeitos de um 
desequilíbrio entre as forças, as partes que travam o debate. Como se viu, o 
promotor de justiça requereu à presidência do Júri a suspensão da Sessão de 
Julgamento. Foi atendido nesse pleito.

Todos foram conversar em sala reservada e, ao fim, 
equacionaram a situação, entendendo ser o interesse mais relevante a 
ultimação do julgamento de um réu pelo Tribunal Popular, cuja reunião 
reclama uma logística, custos com lanches ou mesmo almoços para as 
partes, juiz e jurados. Enfim, tudo poderia ter se exaurido com tal 
equacionamento.

Pedido de escusas pela infeliz expressão. Todavia, imputar a um 
jovem advogado crime, mesmo que tenha se exaltado e quebrado o dever de 
urbanidade, durante defesa no plenário do Júri, não se coaduna, ao que 
parece, com o princípio da proporcionalidade que inspira o Direito Penal' 
(fl. 112).

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. DESACATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
DE ELEMENTAR DO TIPO. IMUNIDADE MATERIAL DOS 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ORDEM 
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CONCEDIDA.
I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal 

Federal, bem como desta eg. Corte, há muito já se firmaram no 
sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas 
corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada 
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da 
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou 
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a 
materialidade do delito.

II - No caso, a paciente teve recebida contra si a 
denúncia pelo Tribunal a quo, pela suposta prática do crime de 
desacato, por ter pronunciado a frase "eu nunca ouvi tanta 
besteira", direcionada ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público do Estado da Paraíba.

III - Não obstante a paciente tenha faltado com os 
deveres de urbanidade ao se dirigir à vítima, o fato é que a 
conduta não se amolda ao tipo penal descrito na exordial. Não se 
evidencia dos autos o claro intuito de ofender ou menosprezar a 
vítima, mas sim demonstrar, de maneira descortês, ressalte-se, 
intensa insatisfação com a temática debatida no evento interno 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.

IV - Ademais, imperioso ressaltar que incide para o 
caso o art. 41, inciso V, da Lei n. 8.625/93, que confere ao 
membro do Ministério Público Estadual a prerrogativa da 
imunidade material, sendo ele inviolável pelas opiniões que 
externar, nos limites da sua independência funcional.

Ordem concedida para trancar a ação penal n. 
2002298-83.2013.815.0000, em trâmite perante o eg. Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba. (HC 305.141/PB, Rel. Ministro 
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 
18/02/2015)" (fls. 232/235)

Não há, portanto, justa causa para o prosseguimento da ação 

penal na origem.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para 

trancar a ação penal deflagrada em desfavor do ora recorrente na origem.

P. e I.
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Brasília (DF), 07 de junho de 2017.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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