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Crimes Praticados contra a Administração da Justiça

 � O caráter subsidiário do crime de fraude processual (art. 347 do CP) impõe sua 
absorção pelo crime mais grave, nos casos em que, da prática dos atos delitivos, 
sobrevier conduta tipificada por dispositivo penal específico.
[HC 121.592 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 24-11-2015, 2ª T, DJE de 7-12-2015.]
 � O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração, 

que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser 
inocente, a prática de fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a 
conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade 
competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos.
[Inq 3.133, rel. min. Luiz Fux, j. 5-8-2014, 1ª T, DJE de 11-9-2014.]
 � Patrocínio infiel simultâneo ou tergiversação. Os tipos do art. 355 do CP pressu-

põem o instrumento de mandato — a procuração — outorgado ao profissional da 
advocacia ou, no processo-crime, o fato de o acusado o haver indicado por ocasião 
do interrogatório, constando essa circunstância da ata respectiva — art. 266 do 
CPP. Ordem implementada de ofício para trancar a ação penal ante informações 
do juízo da causa sobre a inexistência do credenciamento nas duas formas referidas.
[HC 110.196, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-5-2013, 1ª T, DJE de 7-8-2013.]
 � (...) o bem jurídico tutelado, tanto pelo art. 345 do CP como pelo art. 346 do CP, 

é a administração da justiça, e não o patrimônio, não havendo que se falar, portanto, 
de uma suposta inconstitucionalidade em razão de indevida prisão civil por dívida. 
Trata a figura prevista no art. 346 do CP de espécie peculiar de exercício arbitrário 
das próprias razões (CP, art. 345), caracterizada pelo fato de o objeto material estar 
em poder de terceiro por determinação judicial ou prévia convenção, tendo por 
escopo, como afirmado, colocar a salvo a administração da justiça, atividade exerci-
da sob o monopólio estatal. Quer se evitar, com isso, que o agente substitua-se ao 
Estado-juiz, decidindo de acordo com a sua pretensão.
[HC 100.459, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 25-
5-2012.]
 � Processo. Retenção. Implica o tipo do art. 356 do CP postura de profissional 

da advocacia que, atuando em causa própria, deixa de devolver o processo para 
procrastinar o normal andamento.
[HC 104.290, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-11-2011, 1ª T, DJE de 1º-2-2012.]
 � O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da denunciação caluniosa é a administra-

ção da justiça que foi indevidamente acionada e atingida por eventuais falsas impu-
tações que originaram a instauração de investigação, inquérito ou processo judicial.
[HC 101.013, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 7-6-2011, 2ª T, DJE de 21-6-2011.]
 � Crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP). Alegação de inépcia da 

denúncia. (...) Inexistência, no caso concreto, de ato praticado pelo paciente que possa 
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estar subsumido ao tipo penal do art. 344 do CP. Dos fatos narrados, não se vislumbra 
a ocorrência de violência ou grave ameaça, elemento fundamental da figura típica.
[HC 101.893, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 20-4-2010, 1ª T, DJE de 28-5-2010.]
Vide HC 87.711, rel. min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009
 � Não configura crime de coação no curso do processo o simples contato de fami-

liares do réu com testemunhas arroladas no processo criminal, inexistindo violência 
ou grave ameaça, sobretudo quando a testemunha rejeita, expressamente, ter-se 
sentido ameaçada.
[HC 87.711, rel. min. Cezar Peluso, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 16-10-2009.]
Vide HC 101.893, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 20-4-2010, 1ª T, DJE de 28-5-2010
 � A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório 

mínimo, no sentido de demostrar que a instauração de investigação policial, pro-
cesso judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 
administrativa teve por única motivação o interesse de atribuir crime a uma pessoa 
que se sabe ser inocente.
[RHC 85.023, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 8-5-2007, 2ª T, DJE de 1º-2-2008.]

 = Inq 3.133, rel. min. Luiz Fux, j. 5-8-2014, 1ª T, DJE de 11-9-2014
 � Crime de fraude processual. (...) O art. 347 do CP contém duas normas autô-

nomas: a do caput, que pune artifício tendente a produzir efeitos em processo civil 
ou procedimento administrativo já em curso; e a do parágrafo único, que pune 
ato voltado a produzir efeitos em processo criminal, ainda que não iniciado. (...) 
Interpretação conjugada dos arts. 211 e 347, parágrafo único, do CP. O suposto 
homicida que, para ocultar o cadáver, apaga ou elimina vestígios de sangue, não 
pode ser denunciado pela prática, em concurso, dos crimes de fraude processual 
penal e ocultação de cadáver, senão apenas deste, do qual aquele constitui mero 
ato executório.
[HC 88.733, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 17-10-2006, 2ª T, DJ de 15-12-2006.]
 � Crime de promoção ou facilitação de fuga de pessoa legalmente presa ou sub-

metida a medida de segurança detentiva. (...) A violência exercida contra pessoa, 
prevista no § 2º do art. 351 do CP, é punível a título de concurso material com o 
crime descrito no caput do artigo, por constituir figura delitiva autônoma. Descabe 
considerá-la como agravante ou circunstância judicial.
[HC 86.566, rel. min. Eros Grau, j. 25-10-2005, 1ª T, DJ de 17-2-2006.]
 � Ainda em curso o inquérito policial instaurado a partir de notitia criminis apresen-

tada pelo paciente, não se admite que seja ele denunciado por denunciação caluniosa 
substantivada na mesma delação à Polícia: repugna à racionalidade subjacente à 
garantia do devido processo legal admitir-se possa o aparelho repressivo estatal, 
simultaneamente, estar a investigar a veracidade de uma delação e a processar o 
autor dela por denunciação caluniosa.
[HC 82.941, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 16-6-2003, 1ª T, DJ de 27-6-2003.]
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 � Advogado que instrui testemunha a prestar depoimento inverídico nos autos de 
reclamação trabalhista. Conduta que contribuiu moralmente para o crime, fazendo 
nascer no agente a vontade delitiva. Art. 29 do CP. Possibilidade de coautoria. Rele-
vância do objeto jurídico tutelado pelo art. 342 do CP: a administração da justiça, no 
tocante à veracidade das provas e ao prestígio e seriedade da sua coleta. Relevância 
robustecida quando o partícipe é advogado, figura indispensável à administração 
da justiça (art. 133 da CF). Circunstâncias que afastam o entendimento de que o 
partícipe só responde pelo crime do art. 343 do CP.
[RHC 81.327, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-12-2001, 1ª T, DJ de 5-4-2002.]
 � Falso testemunho. Alegada menoridade do paciente, quando da ocorrência do 

crime. Alegação improcedente, em face da prova contida nos autos. O paciente, 
todavia, foi ouvido como simples declarante em inquérito policial, na qualidade 
de coautor, não podendo figurar como sujeito ativo do crime de falso testemunho.
[HC 75.599, rel. min. Ilmar Galvão, j. 2-9-1997, 1ª T, DJ de 10-10-1997.]
 � Crime contra a administração da justiça: falso testemunho, art. 342 do CP. 

Testemunha que não prestou compromisso em processo civil por ser prima da 
parte, mas que foi advertida de que suas declarações poderiam caracterizar ilícito 
penal. A formalidade do compromisso não mais integra o tipo do crime de falso 
testemunho, diversamente do que ocorria no primeiro Código Penal da República, 
Decreto 847, de 11-10-1890. Quem não é obrigado pela lei a depor como teste-
munha, mas que se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo juiz, mesmo sem ter prestado 
compromisso pode ficar sujeito às penas do crime de falso testemunho. Precedente: 
HC 66.511-0, Primeira Turma.
[HC 69.358, rel. min. Paulo Brossard, j. 30-3-1993, 2ª T, DJ de 9-12-1994.]
 � Crime de falso testemunho. Esse delito se caracteriza pela mera potencialidade de 

dano à administração da justiça, sendo, portanto, crime formal que se consuma com 
o depoimento falso, independentemente da produção do efetivo resultado material a 
que visou o agente. Por isso, como acentuado no RHC 58.039 (RTJ 95/573), a extin-
ção da punibilidade, por prescrição declarada no processo que teria havido a prática 
do delito de falso testemunho, não impede que seja este apurado e reprimido.
[RE 112.808, rel. min. Moreira Alves, j. 28-8-1987, 1ª T, DJ de 11-12-1987.]

ARMAS

 � Posse de acessório de arma de fogo de uso restrito. Art. 16 da Lei 10.826/2003. 
(...) Presente laudo especificando o modelo do silenciador de uso restrito, desne-
cessária a realização de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do acessório 
para a configuração do delito.
[RHC 128.281, rel. min. Teori Zavascki, j. 4-8-2015, 2ª T, DJE de 26-8-2015.]


