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PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
Uma dúvida pertinente foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Seria possível haver execução provisória em penas restritivas de direito, quando aplicadas
em substituição às penas privativas de liberdade?
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por meio do HC n. 126.292/SP, não
considerou a possibilidade de se executar provisoriamente a pena restritiva de direitos, mas restringiu-se à reprimenda privativa de liberdade, na medida em que
dispôs tão somente sobre a prisão do acusado condenado em segundo grau, antes
do trânsito em julgado. Em vista da ausência de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de executar a reprimenda restritiva
de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, somado ao texto expresso
do art. 147 da Lei de Execução Penal, deve prevalecer o entendimento firmado no
acórdão embargado, com a impossibilidade de execução provisória da pena
restritiva de direito, considerada como tal aquela mantida em segundograu (redação nossa em grifo).
www.grancursosonline.com.br
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INTEIRO TEOR
TERCEIRA SEÇÃO

PROCESSO
RAMO DO
DIREITO
TEMA

EREsp 1.619.087-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Rel. para acórdão Min. Jorge Mussi, por maioria,
julgado em 14/6/2017, DJe 24/8/2017.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de
direitos. Execução provisória. Impossibilidade. Art. 147 da
Lei de Execução Penal. Proibição expressa. Ausência de
manifestação do STF.
DESTAQUE

Não é possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em
julgado da condenação.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A divergência tratada nos embargos envolve a possibilidade de se executar
provisoriamente penas restritivas de direito. O acórdão embargado da Quinta
Turma decidiu que, “nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória”. A tese paradigma foi apresentada
com base no entendimento firmado no AgRg no REsp 1.627.367-SP, segundo
o qual: “É cabível a determinação de execução provisória de pena privativa
de liberdade convertida em restritivas de direitos”. Sobre o tema, o STF já se
manifestara expressamente a respeito da impossibilidade da execução das
reprimendas restritivas de direitos antes do trânsito em julgado, por força na
norma prevista no art. 147 da LEP. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal
por meio do HC n. 126.292/SP, não considerou a possibilidade de se executar
provisoriamente a pena restritiva de direitos, mas restringiu-se à reprimenda
privativa de liberdade, na medida em que dispôs tão somente sobre a prisão
do acusado condenado em segundo grau, antes do trânsito em julgado. Em
vista da ausência de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
quanto à possibilidade de executar a reprimenda restritiva de direitos antes do
trânsito em julgado da condenação, somado ao texto expresso do art. 147 da
Lei de Execução Penal, deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão
embargado.
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Veja como esse assunto pode ser abordado em concurso para Delegado

Questão:
À luz do CPP e da jurisprudência do STJ, julgue o seguinte item, relativo à prisão,
aos recursos, aos atos e aos princípios processuais penais.
A possibilidade da execução provisória da pena privativa de liberdade é orientação
predominante na jurisprudência do STF e do STJ. Nesse cenário jurisprudencial,
entende-se que a Constituição brasileira não condiciona a prisão – mas sim a culpabilidade – ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Com o acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação esgotam-se as instâncias
ordinárias e a execução da pena passa a constituir, em regra, exigência de ordem
pública, necessária para assegurar a credibilidade do Poder Judiciário. Nessa lógica,
é possível a execução provisória não apenas de pena privativa de liberdade, como
também a execução provisória em penas restritivas de direito, quando aplicadas
em substituição às penas privativas de liberdade

Resposta: Errado.
Ao final da assertiva, o examinador informa ser possível execução provisória de pena restritiva de direito. Impossibilidade firmada pelo STJ, conforme EREsp 1.619.087-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel.
para acórdão Min. Jorge Mussi, por maioria, julgado em 14/6/2017, DJe
24/8/2017 (Informativo 609)
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TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO.
ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO
A Lei 11.719/2008 alterou dispositivos do Código de Processo Penal, dando nova
redação ao art. 400, in verbis:
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição
das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o
disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o
acusado (grifo nosso).

Essa alteração legislativa realçou a natureza do interrogatório, como meio de
defesa e não meio de prova.
Todavia, a Lei 11.343/2006 não foi alterada e, ao tratar de forma especial o procedimento, manteve o interrogatório no início da instrução e não ao final. Vejamos:
Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do
Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.

Por essa razão, parcela considerável da doutrina entendia que, a despeito da
Lei 11.719/2008, o interrogatório, em casos de ações penais envolvendo tráfico de
drogas, continuaria sendo realizado na abertura da audiência.
Nesse sentido, observe questão da Banca FGV em Exame de Ordem de 2014:
QUESTÃO DESATUALIZADA

Questão:
Matheus foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (Art. 35, caput da
Lei nº 11.343/2006), em concurso material. Quando da realização da audiência de
www.grancursosonline.com.br
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instrução e julgamento, o advogado de defesa pleiteou que o réu fosse interrogado
após a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, como determina o Código
de Processo Penal (Art. 400 do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008), o
que seria mais benéfico à defesa. O juiz singular indeferiu a inversão do interrogatório, sob a alegação de que a norma aplicável à espécie seria a Lei nº 11.343/2006,
a qual prevê, em seu Art. 57, que o réu deverá ser ouvido no início da instrução.
Nesse caso,
a) o juiz não agiu corretamente, pois o interrogatório do acusado, de acordo com
o Código de Processo Penal, é o último ato a ser realizado
b) o juiz agiu corretamente, eis que o interrogatório, em razão do princípio da especialidade, deve ser o primeiro ato da instrução nas ações penais instauradas para
a persecução dos crimes previstos na Lei de Drogas.
c) o juiz não agiu corretamente, pois é cabível a inversão do interrogatório, devendo ser automaticamente reconhecida a nulidade em razão da adoção de procedimento incorreto
d) o juiz agiu corretamente, já que, independentemente do procedimento adotado,
não há uma ordem a ser seguida em relação ao momento da realização do interrogatório do acusado.

Resposta: letra “b”

Obs.:
questão elaborada pela FGV

Tal entendimento, porém, não ficou a salvo de críticas. Nos últimos dias, o
Superior Tribunal de Justiça julgou o HC 397.382-SC, consolidando novo entendimento sobre o assunto. Doravante, o interrogatório passa a ser o último ato da
instrução, sendo que a Lei n. 11.719/2008, geral e posterior, prepondera sobre as
disposições em contrário presentes em leis especiais.
www.grancursosonline.com.br

6 de 14

INFORMATIVO 609 STJ – PENAL E PROCESSO PENAL COMENTADO

INTEIRO TEOR
SEXTA TURMA

PROCESSO
RAMO DO
DIREITO
TEMA

HC 397.382-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Tráfico de entorpecentes. Momento do interrogatório. Último ato da instrução.
Novo entendimento firmado pelo Excelso no bojo do HC 127.900/AM. Modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Acusado interrogado no início
da instrução.

DESTAQUE
Os procedimentos regidos por leis especiais devem observar, a partir da publicação da ata de julgamento
do HC 127.900/AM do STF (11.03.2016), a regra disposta no art. 400 do CPP, cujo conteúdo determina
ser o interrogatório o último ato da instrução criminal.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A controvérsia jurídica cinge-se a analisar suposta nulidade na realização do interrogatório, como primeiro ato da instrução processual, de acusado pela prática de cometer crime de tráfico de drogas. Há
longa data, o Superior Tribunal de Justiça, com o aval da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, vinha
entendendo, com assento no princípio da especialidade, que a nova sistemática estabelecida pelo art.
400 do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 11.719/2008 – que transpôs a oitiva do acusado para
o fim da audiência –, não se aplicaria ao procedimento próprio descrito nos arts. 54 a 59 da Lei de
Drogas, segundo a qual o interrogatório ocorreria em momento anterior à oitiva das testemunhas, na
forma como preconiza o art. 57 do referido diploma legal. Ocorre que, no julgamento do HC n. 127.900/
AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2016, a Suprema Corte, por seu Plenário, realizou uma releitura do
artigo 400 do CPP, à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla
defesa. Naquela assentada, reconheceu-se, em razão de mostrar-se mais compatível com os postulados
que informam o estatuto constitucional do direito de defesa, uma evolução normativa sobre a matéria,
de forma que, por ser mais favorável ao réu e por se revelar mais consentânea com as novas exigências do processo penal democrático, a norma contida no art. 400 do CPP, na redação dada pela Lei n.
11.719/08, deveria irradiar efeitos sobre todo o sistema processual penal, ramificando-se e afastando
disposições em sentido contrário, mesmo em procedimentos regidos por leis especiais. Arredou-se,
pois, o consagrado critério de resolução de antinomias – princípio da especialidade –, em favor de uma
interpretação teleológica em sintonia com o sistema acusatório constitucional, sem que tenha havido,
no entanto, declaração de inconstitucionalidade das regras em sentido contrário predispostas em leis
especiais ou mesmo da redação originária do art. 400 do CPP. Em conclusão: o interrogatório passa a
ser o último ato da instrução, sendo que a Lei n. 11.719/2008, geral e posterior, prepondera sobre as
disposições em contrário presentes em leis especiais. Por fim, importante ressaltar que, em atenção ao
princípio da segurança jurídica, foi realizada a modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema, pelo
que a nova interpretação dada somente teria aplicabilidade a partir da publicação da ata daquele julgamento, ocorrida em 11.03.2016 (DJe n. 46, divulgado em 10/3/2016). A partir desse marco, portanto,
incorreriam em nulidade os processos em que o interrogatório fosse o primeiro ato da instrução.
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Veja como esse assunto pode ser abordado em concurso para Delegado
Com a mudança de entendimento, a questão acima pode ser alterada, conforme
exemplo abaixo:

QUESTÃO ATUALIZADA

Questão:
Matheus foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (Art. 35, caput da
Lei nº 11.343/2006), em concurso material. Quando da realização da audiência de
instrução e julgamento, o advogado de defesa pleiteou que o réu fosse interrogado
após a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, como determina o Código
de Processo Penal (Art. 400 do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008), o
que seria mais benéfico à defesa. O juiz singular indeferiu a inversão do interrogatório, sob a alegação de que a norma aplicável à espécie seria a Lei nº 11.343/2006,
a qual prevê, em seu Art. 57, que o réu deverá ser ouvido no início da instrução.
Nesse caso,
a) o juiz não agiu corretamente, pois o interrogatório do acusado, de acordo com
o Código de Processo Penal, sempre foi o último ato a ser realizado.
b) o juiz agiu corretamente, eis que o interrogatório, em razão do princípio da especialidade, deve ser o primeiro ato da instrução nas ações penais instauradas para
a persecução dos crimes previstos na Lei de Drogas.
c) o juiz não agiu corretamente, pois o interrogatório do acusado, após a Lei n.
11.719/2008, passou a ser o último ato de instrução, devendo essa alteração prevalecer sobre as disposições em contrário presentes em leis especiais, conforme
novo entendimento do STJ.
www.grancursosonline.com.br
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d) o juiz agiu corretamente, já que, independentemente do procedimento adotado,
não há uma ordem a ser seguida em relação ao momento da realização do interrogatório do acusado.
Resposta: letra “c”

Obs.:
adaptação de questão elaborada pela FGV

Recurso em Habeas Corpus. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica familiar.

ART. 129, § 9º, DO CP. BRIGA ENTRE IRMÃOS. AMBIENTE DE TRABALHO.
IRRELEVÂNCIA. VÍNCULO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CARACTERIZADA.
Com a Lei 11.340/2006, foram inseridos parágrafos importantes no art. 129 do
Código Penal (Violência Doméstica):
§ 9º Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem
conviva ou tenha convivido, ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a
3 (três) anos

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a
3o deste artigo, se as circunstâncias
são as indicadas no § 9o deste artigo,
aumenta-se a pena em 1/3 (um terço)

Aplicável à lesão leve.

Aplicável às Lesões Corporais Grave,
Gravíssima e Seguida de Morte

A violência doméstica pode ser caracterizada de diversas formas, não se reservando às hipóteses que reclamam coabitação:
• HIPÓTESE I - violência no âmbito da unidade doméstica, compreendida
como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
www.grancursosonline.com.br

9 de 14

INFORMATIVO 609 STJ – PENAL E PROCESSO PENAL COMENTADO

• HIPÓTESE II - violência no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
• HIPÓTESE III - violência em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.

Nesse sentido, o STJ entendeu ser “dispensável a coabitação entre o autor e a
vítima, bastando existir a referida relação parental”, para fins de caracterização da
violência doméstica, conforme hipótese II acima.

INTEIRO TEOR

QUINTA TURMA[

PROCESSO
RAMO DO
DIREITO

TEMA

RHC 50.026-PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por
unanimidade, julgado em 3/8/2017, DJe 16/8/2017.
DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL
Recurso em Habeas Corpus. Trancamento da ação penal.
Inépcia da denúncia. Lesão corporal leve qualificada pela
violência doméstica familiar. Art. 129, § 9º, do CP. Briga
entre irmãos. Ambiente de trabalho. Irrelevância. Vínculo
familiar. Violência doméstica caracterizada.
DESTAQUE

Não é inepta a denúncia que se fundamenta no art. 129, § 9º, do CP – lesão
corporal leve –, qualificada pela violência doméstica, tão somente em razão de
o crime não ter ocorrido no ambiente familiar.
www.grancursosonline.com.br
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A controvérsia de que trata o habeas corpus envolve discussão a respeito do
trancamento da ação penal, em razão de alegada inépcia da denúncia fundamentada no art. 129, § 9º, do Código Penal. Isso porque, a conduta estabelecida no tipo penal não se amoldaria às hipóteses em que a agressão física,
ainda que entre irmãos, tenha ocorrido na sede da empresa em que o autor
e a vítima trabalhavam. Com efeito, da simples leitura do artigo mencionado,
verifica-se que a lesão corporal qualificada pela violência doméstica não exige
que as agressões ocorram em contexto familiar de forma peremptória, apresentando, em verdade, diversos núcleos alternativos. Portanto, cuidando-se
de lesões corporais praticadas contra irmão, a conduta já se encontra devidamente subsumida ao tipo penal tratado, o qual não exige que a lesão seja
contra familiar e também em contexto familiar, sendo suficiente a configuração da primeira elementar. De acordo com a doutrina, nesses casos, é "dispensável a coabitação entre o autor e a vítima, bastando existir a referida relação
parental. Assim, se numa confraternização de família, que há muito não se
reunia, um irmão, vindo de Estado longínquo, agride o outro, ferindo-o na sua
saúde física ou mental, terá praticado o crime de violência doméstica".

Veja como esse assunto pode ser abordado em concurso para Delegado
Esse assunto pode ser abordado das mais variadas formas. Observe um exemplo:

Questão:
Após agredir sua irmã, por questões envolvendo herança, causando-lhe lesões leves, Leonardo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde alegou, entre outros argumentos, não coabitar com a agredida. Considerando o que foi acima destacado,
você, como Delegado (a ), irá considerar:
a) o crime em tese praticado ostenta a natureza de infração de menor potencial
ofensivo.
b) a violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha abrange qualquer relação íntima de afeto, sendo indispensável a coabitação.
c) a agressão do irmão, mesmo não existindo coabitação, caracteriza a violência
doméstica e autoriza a incidência da Lei nº 11.340/06.
www.grancursosonline.com.br
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d) ao contrário da transação penal, em tese se mostra possível a suspensão condicional do processo na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha.

Resposta: letra “c”

Obs.:
adaptação de questão elaborada pela FGV

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FRUSTRAÇÃO NA
REALIZAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE
SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

Consoante dispõe a Lei 12.850/2013, no instituto da colaboração premiada, o
juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até
2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação
e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos
seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles
praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa;

Estabeleceu, ainda, a norma ora em apreço que as partes podem retratar-se da
proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador
não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.
www.grancursosonline.com.br
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Nesse contexto, entre várias controvérsias, uma foi objeto de julgamento pelo
STF: a frustração na realização de acordo de delação premiada consistiria em fundamentação apta a justificar a imposição de prisão preventiva?
Entendeu, acertadamente, o STF que não. O entendimento contrário, como sublinha o julgado, seria estabelecer uma moeda de troca com a prisão preventiva,
que somente pode ser decretada, se presentes os específicos requisitos autorizadores.

INTEIRO TEOR
PROCESSO
RAMO DO
DIREITO
TEMA

HC 396.658-SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, por unanimidade,
julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Prisão Preventiva. Fundamentação deficiente. Frustração na realização
de delação premiada não autoriza a imposição de segregação cautelar.

DESTAQUE
O descumprimento de acordo de delação premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, não autoriza a imposição da segregação cautelar.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
A questão controvertida consiste em analisar se a frustração na realização de acordo de delação premiada consiste em fundamentação apta a justificar a imposição de prisão preventiva.
Inicialmente, vale destacar que a decretação da prisão preventiva, em qualquer hipótese,
deve observar a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.
A prisão provisória, por esse motivo, somente pode ser imposta se for necessária para garantir
a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por outro lado, o simples fato de ter sido frustrado acordo de
colaboração premiada, ou mesmo o seu descumprimento, por si só, não justifica a imposição
do cárcere (Nesse sentido: HC 138.207, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin). Em outras palavras, a prisão provisória não pode ser utilizada como "moeda de troca" ou punição antecipada àquele que, réu em processo penal, celebra ou está em vias de celebrar o mencionado
acordo. Outrossim, como se depreende do julgado da Suprema Corte, A Lei n. 12.850/2013
não apresenta a revogação da prisão preventiva como benefício previsto pela realização de
acordo de colaboração premiada. Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Portanto,
a celebração de acordo de colaboração premiada não é, por si só, motivo para revogação de
prisão preventiva.

www.grancursosonline.com.br

13 de 14
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Veja como esse assunto pode ser abordado em concurso para Delegado

Questão:
Assinale a opção verdadeira sobre o instituto da Colaboração Premiada (Lei n.º
12.850/2013):
a) A colaboração posterior à sentença não aproveita ao agente colaborador em
quaisquer circunstâncias.
b) A Frustração na realização de delação premiada não autoriza, por si só, a imposição de segregação cautelar.
c) A sentença condenatória poderá ser proferida com fundamento exclusivo nas
declarações de agente colaborador.
d) O juiz participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do

acordo de colaboração.

Resposta: letra “b”

Obs.:
Adaptação de questão elaborada pela VUNESP
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