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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:

Funcionário Público – Ausência de defesa preliminar – Nulidade
Relativa – Súmula 330 STJ 

Súmula  330 STJ: É  desnecessária  a  resposta preliminar  de que

trata  o  artigo  514  do Código  de  Processo Penal,  na  ação  penal

instruída por inquérito policial. 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.

CORRUPÇÃO PASSIVA. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA

DE  DEFESA  PRELIMINAR  PREVISTA  NO  ART.  514  DO  CPP.

INEXISTÊNCIA DE  NULIDADE.  AÇÃO  PENAL INSTRUÍDA POR

INQUÉRITO  POLICIAL.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  330/STJ.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DA

SINDICÂNCIA.  IRRELEVÂNCIA.  INDEPENDÊNCIA  ENTRE  A

INSTÂNCIA  ADMINISTRATIVA  E  PENAL.  NÃO CONFIGURAÇÃO

DE  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  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 do próprio

Superior Tribunal de Justiça.  Contudo, considerando as alegações

expostas  na  inicial,  razoável  a  análise  do  feito  para  verificar  a

existência  de  eventual  constrangimento  ilegal.  2.  O  acórdão
impugnado harmoniza-se com remansosa jurisprudência desta
Corte  Superior, que culminou, inclusive, na edição da Súmula
330/STJ,  segundo  a  qual,  "é  desnecessária  a  resposta
preliminar de que  trata  o  artigo 514 do Código de Processo
Penal,  na  ação  penal  instruída  por  inquérito  policial."



Precedentes.  3.  A ausência  da defesa  preliminar disciplinada
pelo art. 514 do Código de Processo Penal configuraria apenas
nulidade relativa e, na espécie, a defesa não demonstrou qual
prejuízo  teria  sido  suportado  pelo  paciente.  Precedentes.  4.

Procedimentos disciplinares da esfera administrativa – sumários ou

complexos  - não constituem condição de procedibilidade da ação

penal.  Assim,  eventuais  vícios  da sindicância  ou  até  mesmo sua

ausência  não  repercutem  na  ação  penal,  sendo  robusta  a

jurisprudência  no  sentido  da  independência  da  esfera   penal   e

administrativa.  Precedentes.  Habeas corpus não conhecido.  (STJ;

HC 214.418; Proc.  2011/0175791-2;  MG;  Quinta Turma; Rel.  Joel

Ilan Paciornik; DJE 14/10/2016);

HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  PRÓPRIO.

INVIABILIDADE.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  INOCORRÊNCIA.

OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  ART.  514  DO  CPP.  PRECLUSÃO.

SÚMULA  Nº  330/STJ.  CONCUSSÃO.  CRIME  FORMAL.

DESNECESSIDADE  DE  PERÍCIA.  COMPROVAÇÃO  DA

EXIGÊNCIA  DE  VANTAGEM  INDEVIDA.  DEMONSTRAÇÃO  DO

DOLO.   EXAME  APROFUNDADO  DAS   PROVAS.  VEDAÇÃO.

NÃO  CONHECIMENTO.  1.  Tratando-se  de  habeas  corpus

substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento.2. Se o

Tribunal de origem, no julgamento da apelação e dos embargos de

declaração, enfrentou todas as teses suscitadas pela Defesa, não

há  falar  em  omissão.  3.  Eventual  irregularidade  relativa  à
inobservância do art.  514 do Código de Processo Penal deve
ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
Ademais,  "é  desnecessária  a  resposta preliminar de que trata
o  artigo  514  do  Código  de  Processo  Penal,  na  ação  penal
instruída por inquérito policial"  (Súmula  330/STJ).  4.  Hipótese

em  que  a  Corte  estadual  demonstrou  que as provas produzidas

comprovaram a materialidade e autoria do crime, inclusive o dolo da

paciente, não sendo possível um reexame nesta via estreita para se

chegar a conclusão diversa. O Tribunal de origem indicou ter sido

comprovada pelas testemunhas a exigência da vantagem indevida.



Não  se faz necessário, para a configuração do delito, a apuração do

valor exato do prejuízo sofrido pelas vítimas. 5. Tratando-se de crime

formal,  que  não  deixa  vestígios  e  se  consuma  com  a  simples

exigência  da  vantagem  indevida,  não há falar em violação do art.

158  do  Código  de  Processo  Penal.  6.  Habeas  corpus  não

conhecido. (STJ; HC 356.006; Proc. 2016/0121938-3; Sexta Turma;

Rel. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 12/09/2016);

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO

PASSIVA  E  ADVOCACIA  ADMINISTRATIVA.  ALEGADA

AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.

SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PODER  DE  INVESTIGAÇÃO  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CRIMES  PRATICADOS  POR

FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VEREADOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO

ART.  514  DO  CPP.  NULIDADE  RELATIVA.  AÇÃO  PENAL

PRECEDIDA  DE  INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO

PÚBLICO.  SÚMULA  330/STJ.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM

HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA

PARTE, DESPROVIDO. I  - Tendo em vista que a tese acerca da

ausência  de  fundamentação  idônea  da  decisão  que  decretou  a

prisão preventiva do recorrente não foi apreciada pelo eg. Tribunal a

quo, não é possível a esta Corte preceder a tal análise, sob pena de

indevida supressão de instância (precedentes). II  - O eg. Supremo

Tribunal  Federal,  ao  apreciar  o  RE  n.  593.727,  matéria  cuja

repercussão geral já havia sido admitida, reconheceu a legitimidade

do  Ministério  Público  para  promover,  por  autoridade  própria,

investigações  de  natureza  penal.  III   -  A  ausência  de  defesa
preliminar   (art.  514  do  CPP),  nas  demandas relacionadas  a
funcionários  públicos,  somente  acarreta  nulidade  quando
comprovado  o  prejuízo  (nulidade  relativa).  Por  outro  lado,
incide  na  hipótese,  mutatis  mutandis,  a  Súmula  330/STJ  ("é
desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514
do  Código  de  Processo  Penal,  na  ação  penal  instruída  por
inquérito  policial).  Recurso  ordinário  parcialmente  conhecido  e,



nesta parte, desprovido. (STJ; RHC 62410; Proc. 2015/0188313-9;

MG; Quinta Turma; Rel. Feliz Fischer; DJE 24/08/2016).


