
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS       Nº 66.368 - PA (2006/0201607-4)
 
RELATOR : MINISTRO GILSON DIPP
IMPETRANTE : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA E OUTRO
IMPETRADO : CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
PACIENTE  : DAVI RESENDE SOARES 
PACIENTE  : LINDOMAR RESENDE SOARES 

EMENTA

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA 
DAS ELEMENTARES DOS CRIMES. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. NÃO 
OCORRÊNCIA. NOME COMPLETO DAS VÍTIMAS NÃO EXPLICITADO. 
IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. 
ILEGALIDADE DE PROVA COLHIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE 
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONVERSAS 
ENTRE OS RÉUS E SEUS DEFENSORES. INTERCEPTAÇÃO NOS TELEFONES DOS 
INVESTIGADOS. FILTRAGEM QUE NÃO DEVE SER FEITA PELA AUTORIDADE 
POLICIAL. AFRONTA AO ESTATUTO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. 
DOCUMENTOS QUE PODEM SER DESCARTADOS PELO JUÍZO. SENTENÇA NÃO 
PROFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I . Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada 
inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa dos 
acusados, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP – o que não se 
vislumbra no presente caso .

I I . Se o órgão de acusação descreveu minuciosamente os fatos praticados pelo 
co-réu, esclarecendo que os pacientes, juntamente com os outros dois denunciados, seriam os 
mandantes da prática delitiva, demonstrando por meio de provas testemunhais os motivos do 
delito, bem como a ligação destes com o contratado para efetuar os disparos fatais, resta 
evidenciada a existência de elementos suficientes a embasar a acusação, não havendo que se 
falar em ofensa ao art. 41 do CPP.

I I I .O fato de os nomes das vítimas de outros homicídios citados na exordial não 
terem sido apresentados de forma completa não prejudica a defesa dos acusados, pois, além de 
se tratarem de delitos praticados em pequeno município, onde a comunidade tem conhecimento 
generalizado dos fatos que ali acontecem, a supressão destes dados não impede a associação da 
narrativa com a realidade fática.

IV. Existindo vinculação mínima entre os fatos da denúncia e a conduta dos 
pacientes, mesmo que a autoria não se mostre claramente comprovada, a fumaça do bom direito 
deve ser abrandada, dentro do contexto fático de que dispõe o Ministério Público no limiar da 
ação penal, não sendo indispensável a descrição pormenorizada da conduta de cada agente.

V. O fato de ter sido verificado o registro das últimas chamadas efetuadas e 
recebidas pelos dois celulares apreendidos em poder do co-réu, cujos registros se encontravam 
gravados nos próprios aparelhos, não configura quebra do sigilo telefônico, pois não houve 
requerimento à empresa responsável pelas linhas telefônicas, no tocante à lista geral das 
chamadas originadas e recebidas, tampouco conhecimento do conteúdo das conversas efetuadas 
por meio destas linhas.

VI. É dever da Autoridade policial apreender os objetos que tiverem relação com 
o fato, o que, no presente caso, significava saber se os dados constantes da agenda dos aparelhos 
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celulares teriam alguma relação com a ocorrência investigada.
VII.  Se o Magistrado singular, ao determinar a escuta telefônica, o fez em relação 

às pessoas investigadas, explicitando os números dos telefones, não cabe à Autoridade policial 
fazer qualquer tipo de “filtragem”.

V I I I . Mesmo que em algumas interceptações os investigados tenham recebido e 
feito ligações para os seus defensores, estas foram gravadas e transcritas de maneira automática, 
do mesmo modo como ocorreu com as demais conversas efetivadas através dos celulares dos 
pacientes.

IX.Cabe ao Juiz, quando da sentença, avaliar os diálogos que serão usados como 
prova, podendo determinar a destruição de parte do documento, se assim achar conveniente, no 
momento da prolação da sentença.

X. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça. "A Turma, por 
unanimidade, denegou a ordem."Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima, Napoleão 
Nunes Maia Filho e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA 
LIMA (P/ PACTES) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Brasília (DF), 05 de junho de 2007.(Data do Julgamento)

MINISTRO GILSON DIPP  
Relator
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