
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 167.910 - MG (2010/0059391-7)
  
IMPETRANTE : SANDRO TARCIANO DA COSTA 
ADVOGADO : ANDREA ABRITTA GARZON TONET - DEFENSOR PÚBLICO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : SANDRO TARCIANO DA COSTA 
ADVOGADO : ESDRAS DOS SANTOS CARVALHO - DEFENSOR PÚBLICO 

DA UNIÃO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

habeas corpus  impetrado pela Defensoria Pública em favor de SANDRO 

TARCIANO DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à Apelação Criminal nº 

1.0145.08.489911-4/001, mantendo as conclusões da sentença que condenou o 

paciente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao 

pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, 

caput , do Código Penal.

Afirma a impetrante que o paciente é alvo de constrangimento ilegal 

por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a atuação do Ministério Público no 2º grau de 

jurisdição não poderia ser considerada isenta, consubstanciando, na verdade, 

reforço de acusação. Diante disso, para garantia dos princípios citados, deveria ser 

oportunizada à Defesa manifestar-se sobre o parecer apresentado.

Pretende, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal e, no 

mérito, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade 

absoluta do feito, a partir da manifestação do Parquet , em segundo grau de 

jurisdição.

Instrui a inicial com alguns documentos (e-STJ fls. 8 a 42), sendo 

indeferida a tutela de urgência (e-STJ fls. 48 e 49) e prestadas as informações pela 

autoridade impetrada (e-STJ fls. 58), oportunidade em que acostou cópia da 

decisão vergastada (e-STJ fls. 59 a 66).
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A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pela denegação 

da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 167.910 - MG (2010/0059391-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Inicialmente, da 

detida análise dos autos, constata-se que o paciente foi condenado à pena de 5 

(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 

(quinze) dias-multa, por violação ao disposto no art. 157, caput,  do Código Penal.

Contra a mencionada decisão, a defesa interpôs recurso de apelação 

criminal, o qual foi parcialmente provido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais para conceder ao paciente a liberdade 

provisória e a isenção das custas processuais, mantendo, no mais, o édito 

repressivo.

Por meio do presente writ busca a impetrante a declaração de nulidade 

do acórdão objurgado ao argumento de que a atuação do Ministério Público, no 2º 

grau de jurisdição, não poderia ser considerada isenta, consubstanciando, na 

verdade, reforço de acusação. 

Entretanto, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento, na 

linha de precedentes do Pretório Excelso, no sentido de que após a manifestação 

ministerial como custos legis  no segundo grau de jurisdição não há contraditório a 

ser assegurado, tendo em vista que o Parquet  não atua como parte da relação 

processual.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 
11.343/2006, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 
N° 10.826/03. PARECER OFERECIDO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR 
FALTA DE VISTA POSTERIOR DOS AUTOS À DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. ART. 610 
DO CPP.
"Após a manifestação do Ministério Público que atua em segundo 
grau na condição de custos legis não há contraditório a ser 
assegurado, pois o parecer não possui natureza de ato da parte (cf. 
Pretório Excelso, HC 81.436/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Néri da 
Silveira, DJU de 22/02/2002).
"Ordem denegada".
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(HC nº 127.630/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 28/09/2009).

Trilhando idêntico rumo, cita-se:

"RHC. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. 
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52-STJ. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
(...).
"De igual modo, não importa em ofensa ao princípio do contraditório 
o parecer do Ministério Público ofertado na condição de fiscal da lei, 
que  se distingue da atuação do Órgão como parte." 
"Recurso desprovido.
(RHC nº 15.738/SP, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 290).

Como é cediço, o Ministério Público - instituição permanente prevista 

no art. 127 da Constituição Federal como essencial à função jurisdicional do Estado 

-, é o responsável pela manutenção da estabilidade jurídica da sociedade, sendo 

sua incumbência a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis.

E, no âmbito do Processo Penal, a atuação do Órgão Ministerial é 

regulada pelo art. 257 da Lei Penal Adjetiva, ao dispor que "ao Ministério Público 

cabe: I- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabecelecida 

neste Código; e  II- fiscalizar a execução da lei", demonstrando os dois pólos 

ocupados pelo parquet , quais sejam, a posição de sujeito da relação, efetivando o 

direito de punir do Estado; e o exercício de atividade como custos legis  no sentido 

de fiscalizar a correta aplicação das leis.

Sobre a diferença das duas funções exercidas pelo parquet , insta 

destacar o posicionamento doutrinário de Marcellus Polastri Lima, in verbis :

"Entretanto, não há como deixar de se reconhecer que o 
Ministério  Público não é parte no sentido material, já que 
age em nome do Estado, sem interesse particular, tendo 
antes, inclusive, interesse na busca da verdade real e 
realização da Justiça, agindo, em regra, imparcialmente.
Conforme salienta Hugo Nigro Mazzilli, 'ao contrário, 
como parte formal, é um dos sujeitos da relação 
processual, tendo ônus e faculdades processuais, tem 
direitos públicos subjetivos de disposição do conteúdo 
formal do processo-vista a ação como direito abstrato'.
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Entendemos que, conforme a fase ou ato a ser praticado, 
a posição do Ministério Público variará, acentuando-se às 
vezes a qualidade de parte e em outras a de custos legis, 
ou fiscal das leis. Portanto, a identificação da natureza da 
qualidade da intervenção do parquet pressupõe a 
verificação da fase da persecução penal em que atue." 
(Manual de Processo Penal . 2.ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p.456 e 457).

 Nessa ordem de ideias, in casu,  ao atuar em sede recursal opinando 

(e-STJ fls. 28 a 30), a Procuradoria-Geral de Justiça possui a função de custos 

legis , com a atribuição somente de assegurar a correta aplicação do direito, 

desempenhando atividade fiscalizadora do exato cumprimento da lei, de tal sorte 

que é dotada de imparcialidade, porquanto não está vinculada às contrarrazões 

oferecidas pela Promotoria de Justiça, esta sim, parte da relação processual.

Dessa forma, observa-se que, ao ofertar parecer em segundo grau, a 

participação do Parquet  é imparcial e opinativa - assegurada sempre a liberdade na 

sua elaboração -, sendo-lhe permitido, inclusive, opinar em benefício do acusado, 

motivo pelo qual não há que se falar em manifestação da defesa sobre o parecer 

apresentado.

Ademais, o fato de não ser oportunizado à defesa a manifestação 

sobre o parecer do Órgão Ministerial que atua no segundo grau de jurisdição não 

configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de 

armas, pois a sua atuação se dá no desempenho de atividade de fiscal da lei e não 

na qualidade de parte com interesse direto na relação processual, não se 

vislumbrando, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, denega-se a ordem.

É o voto.
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