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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  presente  entendimento  jurisprudencial

sofreu  alterações,  conforme decisões  mais  recentes dos  Tribunais Superiores  adiante

compiladas:

Exame Corpo de Delito – Infrações que deixam vestígios
Exame Corpo de Delito – Prescindibilidade – Prova inútil

AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  FURTO.

QUALIFICADORA  DO  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.

AUSÊNCIA  DE  LAUDO VÁLIDO.  PRECEDENTES.  AGRAVO

REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  Mostra-se

necessária  a  realização  do  exame  técnico-científico  válido  para

qualificação do crime ou mesmo para sua tipificação, pois o exame
de corpo  de delito  direto  é  imprescindível  nas infrações que
deixam  vestígios,  podendo  apenas  ser  suprido  pela  prova
testemunhal quando não puderem ser mais colhidos. Logo, se

era possível a realização da perícia, e esta não ocorreu de acordo

com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal e

o exame indireto não suprem a sua ausência. 2. Agravo regimental a

que  se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-REsp  1.629.753;

2016/0258930-4; RS; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis

Moura; DJE 15/12/2016);

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.

DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA

DE  PERÍCIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. WRIT NÃO CONHECIDO.

ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  1.  Em  consonância  com  a

orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal

Federal. STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de

recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se



existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  consolidou
entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo
de delito nas infrações que deixam vestígios. Não supre sua
ausência  a  prova  testemunhal  ou  a  confissão  do  acusado,
quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts.
158  e  159  do  Código  de  Processo  Penal.  CPP. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para

reduzir a reprimenda ao patamar de 1 ano de reclusão e 10 dias-

multa, mantidos os demais termos do Decreto condenatório. (STJ;

HC 375.399; Proc.  2016/0275165-1;  MG; Quinta Turma; Rel.  Min.

Joel Ilan Paciornik; DJE 13/12/2016);

HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.

NÃO CABIMENTO.  FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO

DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO PELA

CONFISSÃO  EXTRAJUDICIAL  CORROBORADA PELO  RELATO

EM  JUÍZO  DAS  TESTEMUNHAS  E  DA  OFENDIDA.

PRESCINDIBILIDADE  DO  LAUDO  PERICIAL.  PROVA  INÚTIL.

DESAPARECIMENTO  DOS  VESTÍGIOS.  AUSÊNCIA  DE

CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  HABEAS  CORPUS  NÃO

CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo

de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo

orientação  jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  deste

Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas

na  inicial,  afigura-se  razoável  a  análise  do  feito  para  verificar  a

existência  de  eventual  constrangimento  ilegal.  2. É  fato  que  a
jurisprudência desta Corte Superior, interpretando os arts. 158
e  159  do  Código  de  Processo  Penal.  CPP,  consolidou
entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo
de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda,
que  não  supre  sua  ausência  a  prova  testemunhal  ou  a
confissão do acusado, quando possível a realização da perícia,
nos  termos  dos  arts.  158  e  159  do  CPP.  O  caso  vertente,
todavia, apresenta a peculiaridade de que o arrombamento foi



comprovado  pela  confissão  do  acusado  na  fase  policial  e
corroborado,  em  juízo,  pelo  relato  das  testemunhas  e  da
ofendida. Ademais,  a dispensa da prova técnica foi  motivada
pelo  desaparecimento  dos  vestígios,  haja  vista  o  reparo  da
porta  e  da  janela  danificadas após o cometimento  do  crime.
Com efeito, a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico
processual  penal  autoriza  que  se  dispense  a  confecção  da
prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida,
viria  a  provar  algo  irrelevante  ou  que  não  seja  objeto  de
controvérsia.  Assinale-se,  ainda,  que  o  art.  167  do  CPP traz
autorização legal para  que a prova pericial  seja  suprida  pela
testemunhal. Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC  372.309;

Proc.  2016/0250339-3;  SC;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Joel  Ilan

Paciornik; DJE 24/11/2016);

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO

SIMPLES.  AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO

DE OBSTÁCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. I.  É pacífico neste Tribunal que o
exame de  corpo  de  delito  direto,  por expressa determinação
legal,  é  indispensável  nas  infrações  que  deixam  vestígios,
podendo  apenas  supletivamente  ser  suprido  pela  prova
testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. II.  No

caso, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu,

a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência.

Agravo regimental  desprovido.  (STJ; AgRg-REsp 1.583.109; Proc.

2016/0051953-0;  MG; Quinta Turma; Rel.  Min.  Felix Fischer;  DJE

19/10/2016);

HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.

NÃO  CABIMENTO.  FURTO  QUALIFICADO  PELA  ESCALADA.

AÇÃO  CAPTURADA  POR  CÂMERAS  DE  VIGILÂNCIA.

AUTENTICIDADE  DAS  FILMAGENS  NÃO  IMPUGNADA.

PRESCINDIBILIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  LAUDO  PERICIAL

PARA  COMPROVAÇÃO  DA  MATERIALIDADE.  PROVA  INÚTIL.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS



NÃO  CONHECIDO.  1.  Diante  da  hipótese  de  habeas  corpus

substitutivo  de  recurso  próprio,  a  impetração  não  deve  ser

conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal

Federal  e  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Contudo,  ante  as

alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.  2. É
fato que a jurisprudência desta Corte Superior, interpretando os
arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal. CPP, consolidou
entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo
de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda,
que  não  supre  sua  ausência  a  prova  testemunhal  ou  a
confissão do acusado, quando possível a realização da perícia,
nos  termos  dos  arts.  158  e  159  do  CPP.  O  caso  vertente,
todavia, apresenta a peculiaridade de que a ação do paciente foi
capturada pelas câmeras  do sistema interno de vigilância do
edifício,  e  confirmada pelo  próprio  acusado em juízo,  o  que
levou o Magistrado a considerar prescindível  a confecção de
laudo  pericial  para  comprovar  a  materialidade  do  furto
qualificado pela escalada. Com efeito, a interpretação sistêmica
do  ordenamento  jurídico  processual  penal  autoriza  que  se
dispense  a  confecção  da  prova  inútil,  aqui  entendida  tanto
como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante ou
que não seja objeto de controvérsia. In casu, ressalte-se, não há

notícia  de  que  a  defesa  haja  impugnado  a  autenticidade  das

gravações usadas para demonstrar  a ocorrência  da qualificadora,

limitando-se,  nesta  etapa  processual,  a  arguir  a  necessidade  de

exame de corpo de delito em razão da literalidade dos dispositivos

legais.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC  363.860;  Proc.

2016/0192740-5;  SC; Quinta Turma; Rel.  Min.  Joel  Ilan Paciornik;

DJE 10/10/2016);

HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.

NÃO CABIMENTO.  FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO

DE  OBSTÁCULO.  AÇÃO  CAPTURADA  POR  CÂMERAS  DE

VIGILÂNCIA. AUTENTICIDADE DAS IMAGENS NÃO IMPUGNADA.



PRESCINDIBILIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  LAUDO  PERICIAL

PARA  COMPROVAÇÃO  DA  MATERIALIDADE.  PROVA  INÚTIL.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS

NÃO  CONHECIDO.  1.  Diante  da  hipótese  de  habeas  corpus

substitutivo  de  recurso  próprio,  a  impetração  não  deve  ser

conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal

Federal  e  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Contudo,  ante  as

alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.  É
fato que a jurisprudência desta Corte Superior, interpretando os
arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal. CPP, consolidou
entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo
de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda,
que  não  supre  sua  ausência  a  prova  testemunhal  ou  a
confissão do acusado, quando possível a realização da perícia,
nos  termos  dos  arts.  158  e  159  do  CPP.  O  caso  vertente,
todavia, apresenta a peculiaridade de que a ação do paciente foi
capturada pelas câmeras  do sistema interno de vigilância do
edifício, e confirmada pelo relato das vítimas e testemunhas em
juízo,  o  que  levou  o  Magistrado  a  considerar  prescindível  a
confecção de laudo pericial para comprovar a materialidade do
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Com efeito, a
interpretação  sistêmica  do  ordenamento  jurídico  processual
penal autoriza que se dispense a confecção da prova inútil, aqui
entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo
irrelevante ou que não seja objeto de controvérsia. Assinale-se,
ainda, que o art. 167 do CPP traz autorização legal para que a
prova pericial seja suprida pela testemunhal. In casu, ressalte-se,

não há notícia de que a defesa haja impugnado a autenticidade das

imagens  usadas  para  demonstrar  a  ocorrência  da  qualificadora,

limitando-se,  nesta  etapa  processual,  a  arguir  a  necessidade  de

exame de corpo de delito em razão da literalidade dos dispositivos

legais.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC  362.890;  Proc.

2016/0185194-3;  SC; Quinta Turma; Rel.  Min.  Joel  Ilan Paciornik;

DJE 10/10/2016);



HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.

DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA

DE  PERÍCIA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.

MULTIRREINCIDÊNCIA.  COMPENSAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.

WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em

consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do

Supremo  Tribunal  Federal.  STF,  esta  Corte  não  admite  habeas

corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão

da ordem de ofício se existir  flagrante ilegalidade na liberdade de

locomoção  do  paciente.  2.  A jurisprudência  desta  Corte  Superior

consolidou entendimento no sentido de ser necessário o exame de

corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Não supre sua

ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando

possível a realização da perícia, nos termos dos artigos 158 e 159

do  Código  de  Processo  Penal.  CPP.  Precedentes.  2.  A Terceira

Seção  desta  Corte  Superior,  no  julgamento  dos  Embargos  de

Divergência n. 1.154.752/RS, em 23 de maio de 2012, pacificou o

posicionamento de que a atenuante da confissão espontânea pode

ser  compensada com a  agravante da  reincidência,  reconhecendo

que ambas as causas são igualmente preponderantes. No caso em

tela, diante da multirreincidência, a compensação da pena se mostra

descabida. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Concedida

a ordem de ofício para afastar a qualificadora prevista no art. 155, §

4º, I, do Código Penal. CP, reduzindo a pena do paciente para 1 ano,

2 meses e 14 dias de reclusão, mais 11 dias-multa,  mantidos os

demais termos do Decreto condenatório. (STJ; HC 335.701; Proc.

2015/0227862-2;  SC; Quinta Turma; Rel.  Min.  Joel  Ilan Paciornik;

DJE 02/09/2016).


