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DECISÃ O
Trata-se de habeas corpus im pe tra do e m favor de Protóge ne s Pinhe iro de Q ue iroz para re conhe ce r que a
classificação inde vida fe ita pe la de núncia e se u re ce bim e nto (C P, art. 325, § 2º), im pe diu a aplica çã o im e dia ta de
pe na não privativa de libe rdade , a im plicar nulida de do proce sso (CPP , a rt. 41), be m com o para re conhe ce r que a
a cum ula çã o de a cusa çõe s crim inosa s e nse ja form a proce ssual m ais se ve ra , viola ndo o art. 514 do C ódigo de
P roce sso Pe nal, be m com o a s Le is n. 9.099/95 e 20.259/01; alé m disso, re conhe ce r a a bsorção do crim e de
violação de sigilo funciona l pe lo de fraude proce ssua l, be m com o a a tipicida de do crim e de fraude proce ssual (cfr.
fl. 39).
Ale ga -se , e m sínte se , o se guinte :
a )[Ta b]a de núncia im puta ao pacie nte a prática do de lito do art. 325, caput, e m continuidade com o do art. 325, §
2º, do Código Pe nal, e m concurso m ate rial com o o de lito do art. 347 do C ódigo P e na l;
b)[Ta b]Am a de u R anie ri ta m bé m foi de nunciado, m as favore cido com pe na nã o privativa de libe rdade , dada a
tipificação dos fatos no de lito do a rt. 325, e m concurso m a te rial com o de lito do art. 347, pa rágrafo único, a m bos
do C ódigo P e na l, com a ate nuante do se u a rt. 65, III, c;
c)[Tab]a de núncia e x pre ssam e nte re ssalta que nã o conse gue de m onstra r pre juízo à Adm inistração Pública, quanto
a os fatos atribuídos ao pa cie nte , com o e x igido pe lo § 2º do art. 325 do C ódigo P e na l, de m odo que se viola o a rt.
41 do C ódigo de Proce sso Pe na l;
d)[Ta b]a de cisã o que re ce be u a de núncia é ge né rica e não ana lisou a que stã o posta;
e )[Ta b]o ofe re cim e nto da de núncia , ne sse s te rm os, e se u re ce bim e nto pe la autorida de im pe tra da, im pe de m
proposta de pe na nã o privativa de libe rda de , m a lgra do a s condutas naque la de scrita consubsta ncie m crim e s de
m e nor pote ncial ofe nsivo (Le i n. 9.099/95, a rt. 61; Le i n. 10.259/01, art. 1º);
f)[Ta b]a cre sce nta que há união inde vida de pre te nsõe s punitiva s, pois o Ministé rio P úblico Fe de ral cum ulou e m
um a só a çã o pe nal crim e s típicos com e tidos por funcionário público (viola çã o de sigilo funcional, form as sim ple s e
qualificada) e crim e de particular contra a Adm inistração da Justiça (fra ude proce ssual), em concurso m a te rial (C P,
a rt. 69), m a te rializando-se form a pe na l m a is gravosa para o pa cie nte ;
g)[Ta b]a acum ula ção de corre de m e ro arbítrio do Parquet, pois os fa tos de ve riam se r trata dos e m açõe s pe na is
a utônom as: um a, para o crim e contra a Adm inistra çã o da Justiça; outra , para os crim e s próprios funcionais;
h)[Ta b]na prim e ira pode ria se r ofe re cida pe na não privativa de libe rda de (m e nor pote ncial ofe nsivo); na se gunda
pode ria se r obse rva do o a rt. 514 do C ódigo de Proce sso P e na l;
i)[Tab]ao se se gregar a ação pe na l em dois processos, ne ce ssa riam ente se rá a nula da a de cisã o de re ce bim e nto da
de núncia ;
j)[Tab]assim , até que nova de núncia se ja ace ita , não há com o se conside ra r que o pa cie nte se ja proce ssa do
crim inalm e nte ne m que tal proce sso im pe ça a aplicação de pe na nã o privativa de libe rda de ;
k )[Ta b]a duz ainda que , nos te rm os e m que os fatos são na rra dos na de núncia, o de lito de violação de sigilo
funciona l se ria a bsorvido pe lo de lito de fraude proce ssual;
l)[Tab]caso re cusada a absorção, a fra ude proce ssual é atípica;
m )[Tab]o prim e iro crim e , va le dize r, aque le conce rne nte à violação de sigilo funciona l e m fa vor dos jorna listas
R obson e W illiam , se ria m e ro ato e x e cutório para se alcançar o se gundo de lito, isto é , a fra ude proce ssual;
n)[Ta b]com e fe ito, a de núncia re ssa lta que o pacie nte te ria que brado o sigilo funcional e m favor dos jornalistas que
se riam os re sponsáve is pe las im age ns da fraude proce ssua l (fls. 2/40).
Decido.
Definição jurídica do fato. Desclassificação. Inadmissibilidade. Não é lícito ao juiz, no a to de re ce bim e nto da
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de núncia , quando faz a pe nas juízo de adm issibilidade da acusação, confe rir de finição jurídica aos fatos na rra dos na
pe ça acusa tória. Pode rá fazê -lo ade qua dam e nte no m om e nto da prolação da se nte nça, ocasião e m que pode rá
have r a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instruçã o crim ina l assim o indicar (STF, HC n. 87324, R e l. Min.
C árm e n Lúcia, j. 10.04.07; STJ, HC n. 68056, R e l. Min. Arnaldo Este ve s Lim a, j. 16.08.07; C C n. 4291, Re l. Min.
La urita Va z, j. 13.10.04). Ne sse se ntido, o Ó rgão Espe cial não de sclassificou o de lito e , e m conse quê ncia, de ix ou de
e x tinguir a punibilidade , re ce be ndo a de núncia ofe re cida pe lo Ministé rio Público e m a çã o pe nal originária (IP n.
2007.03.00.08336-0, Re l. de signa do De s. Fe d. Fá bio Prie to, m a ioria, j. 25.11.09).
Definição jurídica. Vinculação. Inexistência. A de finição jurídica do fato e x iste nte na de núncia não é vincula nte para
o juiz ne m pa ra o acusa do, que se de fe nde dos fa tos ne la de scritos. Basta que o acusado possa de le s se de fe nde r
para que se afa ste a ale gação de invalidade da de núncia e m virtude da qualificação jurídica que a acusação te nha
a dotado (STF, 1a Turm a, HC n. 68.720-2-DF, R e l. Min. C e lso de Me llo, m aioria, j. 10.12.91, DJ 04.09.92, p.
14.091).
Do caso dos autos. A de núncia de scre ve satisfa toriam e nte e x te nsa prática de litiva atribuída a o pacie nte :
1. Consta dos presentes autos que o Delegado de Polícia Federal PROTÓGENES PINHEIRO DE QUEIROZ, na condição de
autoridade policial responsável pelas investigações da chamada "Operação Satiagraha", que já gerou ação penal na 6ª Vara
Criminal de São Paulo/SP contra Daniel Valente Dantas, Humberto Braz e Hugo Chicaroni (autos n° 2008.61.81.010136-1),
revelou a pessoas que trabalham para órgão da imprensa televisiva amplamente conhecido como "Rede Globo", em duas
oportunidades, fatos de que tinha ciência em razão de seu cargo e da apuração que desenvolvia, fatos esses que deveriam ter
sido mantidos em segredo.
Consta, ainda, que o Escrivão de Polícia Federal AMADEU RANIERI BELLOMUSTO, que pertencia à equipe de Protógenes e a ele
estava subordinado, cumprindo suas ordens, auxiliou o Delegado a passar informações sigilosas à Rede Globo na primeira das
vezes que isso ocorreu.
E, finalmente, consta destes autos que AMADEU RANIERI BELLOMUSTO, sob orientação e coordenação de PROTÓGENES
PINHEIRO DE QUEIROZ, inovou artificiosamente, na pendência de procedimento de ação controlada ocorrida no âmbito da
"Operação Satiagraha", e com o fim de produção de efeitos em futuro processo penal, o estado de coisa, mais precisamente
de gravação efetuada pela "Rede Globo", com o fim de induzir em erro o juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, a
ele fazendo crer que referida gravação havia sido feita pela Polícia Federal.
Descreve-se, a seguir, como os fatos se deram.
2. A equipe responsável pelas investigações da "Operação Satiagraha" sabia que, na noite de 19 de junho de 2008, ocorreria
reunião em restaurante chamado "El Tranvía", situado na Rua Conselheiro Brotero, n° 903, casa 01, Santa Cecília, São
Paulo/SP. A reunião seria entre Humberto Braz, Hugo Chicaroni e o Delegado de Polícia Federal Victor Hugo Rodrigues Alves
Ferreira e poderia versar sobre oferecimento de vantagem pecuniária indevida a autoridades da Polícia Federal responsáveis
por investigação existente em detrimento de Daniel Valente Dantas e outras pessoas, estando Victor Hugo autorizado pelo
juízo da 6ª Vara Criminal de São Paulo/SP a receber eventual proposta ilícita, no âmbito da já mencionada ação controlada.
PROTÓGENES pretendia efetuar filmagem de tal reunião para fazer prova no procedimento criminal em curso e em futuro
processo penal que versasse sobre a prática de crime de corrupção ativa. No entanto, em vez de providenciar equipamento
para tanto no âmbito da Polícia Federal, valeu-se de contato que tinha com funcionário da "Rede Globo" para inseri-lo na
investigação, revelando-lhe sobre a apuração sigilosa existente contra Daniel Valente Dantas e a possibilidade de ocorrência
de proposta de suborno E não apenas revelou: solicitou que funcionários da "Rede Globo" fizessem a filmagem do encontro
entre Victor Hugo,. Humberto Braz e Hugo Chicaroni.
A quebra do sigiloso de dados de ligações telefônicas efetuadas e recebidas em aparelhos utilizados por PROTÓGENES
demonstrou, de forma cabal, que ele efetivamente manteve mais de vinte contatos com o rádio Nextel 369*167 no dia 19 de
junho de 2008, sendo o primeiro às 15h42 e o último às 22h24, conforme detalhadamente descrito a fls. 2730 e, de modo
geral, no laude a fls. 2725/2755. Note-se que referido ID 369*167 está vinculado à linha telefônica (11) 78158387, de
propriedade da "Globo Comunicação e Participações S/A", conforme informado pela Nextel a fls. 2758, não havendo dúvidas de
que ele era utilizado pelo jornalista da "Rede Globo" Robinson Braoios Cerântula, conforme por ele próprio informado a fls.
552. Os contatos com tal ID se deram por meio de linha telefônica (61) 78122568, ao qual se vincula o ID 39*433, sendo eles
pertencentes ao Departamento da Polícia Federal, consoante demonstrado a fls. 2757. Assinale-se, por fim, que o acusado
AMADEU esclareceu, em seu depoimento, a fls. 344/350, que PROTÓGENES se utilizava dos IDs Nextel 39*607 e 39*433,
sendo certo que ele com certeza conhecia tais números, pois, durante as investigações, comunicava-se regularmente com o
Delegado.
Logo, é certo que PROTÓGENES, contou para Robinson B. Cerântula sobre o encontro que ocorreria no restaurante "El Tranvía"
e lhe solicitou que o gravasse. Robinson, atendendo a pedido, compareceu ao local juntamente com William José dos Santos,
também jornalista da Rede Globo", e fez a gravação, cuja íntegra restou apreendida em "pen drive" (item 11 a fls. 1337), no
dia 17 de novembro de 2008, na posse de PROTÓGENES, no apartamento 2.508 do Hotel Shelton Inn, situado na Avenida
Cásper Líbero, n° 115, Centro, São Paulo/SP (fls. 1575/1577). Note-se que Protógenes, inclusive, estava no local quando a
Polícia Federal chegou para realizar a busca judicialmente autorizada (fls. 326/335 do apenso II).
O exame da mídia correspondente à gravação, que se encontra a fls. 2340, demonstra que Robinson e William efetivamente
fizeram a filmagem, uma vez que conversaram, e chegaram a aparecer nas imagens. Na oitiva a fls. 1945/1949 Robinson
confirma integralmente o fato.
Saliente-se, ainda no contexto do farto acervo probatório acerca do acontecimento ora narrado, que Victor Hugo, em oitiva a
fls. 168/174, deixou claro que PROTÓGENES lhe havia dito que se encarregaria de mandar uma equipe para registrar as
imagens do encontro e, posteriormente, confirmou-lhe que havia dado tudo certo.
PROTÓGENES contou a AMADEU sobre o encontro iminente e a ele solicitou que recepcionasse a equipe da "Rede Globo" e
desse as orientações necessárias para a realização da filmagem. E assim AMADEU o fez, colaborando diretamente com o
processo de violação de sigilo funcional iniciado por PROTÓGENES. Muito embora em situação de obediência hierárquica, a
solicitação efetuada por PROTÓGENES era manifestamente ilegal, não incidindo o artigo 22, parte final, do Código Penal.
A realização da filmagem por pessoas estranhas aos quadros da Administração Pública acabou por não provocar danos à
investigação, uma vez que nada indica que os jornalistas da "Rede Globo" a tenham levado ao conhecimento do investigado ou
do grande público antes de 8 de julho de 2008, quando deflagrada a "Operação Satiagraha". A conduta perpetrada, contudo, foi
do mais alto risco, uma vez que os jornalistas não estavam obrigados a manter o sigilo sobre os fatos, podendo publicá-los a
qualquer momento.
Muito embora não caiba aqui discutir se essa filmagem poderia, ou não, ser utilizada no âmbito da ação penal utilizada no
âmbito da ação penal iniciada após a deflagração da operação, o fato é que a leitura da sentença de 1º grau proferida pelo
juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, cujo texto foi disponibilizado em sítios na internet e é de conhecimento
público, revela que tal filmagem teve pouca ou nenhuma relevância no exame dos fatos, não se contatando realmente nenhum
dano em virtude de sua realização, seja aos investigados, às investigações ou à Administração Pública.
Assim, restam PROTÓGENES e AMADEU denunciados pelo delito previsto no artigo 325, caput, do Código Penal, beneficiandose o último da circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea c, do mesmo Código.
3. Logo após a realização da filmagem por Robinson e William, AMADEU recebeu deles o material e, orientado por
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PROTÓGENES, o editou, retirando imagens que pudessem revelar que a gravação havia sido feita por jornalistas da "Rede
Globo" e não pela Polícia Federal. Em seguida, PROTÓGENES encaminhou o material, editado, à 6ª Vara Criminal Federal de
São Paulo/SP. Tais fatos foram amplamente confessados por MADEU em oitiva a fls. 2222/2224.
Certo é que, com tal conduta, os denunciados inovaram artificiosamente o estado de coisa, com o fim de produção de prova
em processo penal e induzindo o juízo da 6ª Vara em erro, uma vez que dele pretendiam omitir o fato de que a filmagem fora
realizada por profissionais da "Rede Globo".
São, pois, PROTÓGENES e AMADEU, denunciados pela prática do crime previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código
Penal, beneficiando-se o último da circunstancia atenuante do artigo 65, inciso III, alínea c, do mesmo Código.
4. Em circunstâncias semelhantes às ocorridas quando da quebra do sigilo funcional no momento da ação controlada,
PROTÓGENES, sabedor que a "Operação Satiagraha" seria deflagrada no dia 8 de julho de 2008, resolveu comunicar o fato a
jornalistas da "Rede Globo". A comunicação, desta vez, deu-se aos jornalistas César Augusto Tralli Junior e Robinson Braoios
Cêrantula.
A quantidade de ligações telefônicas existentes entre PROTÓGENES e referidos jornalistas em momentos próximos à
deflagração da Operação, assim como o próprio fato de que jornalistas da "Rede Globo" chegaram a locais de realização de
buscas antes mesmo das equipes da Polícia federal, são dados que revelam, de modo incontestável, a quebra do sigilo
funcional.
O laudo a fls. 2725/2755 demonstrada, claramente, que PROTÓGENES, por meio do ID 39*433, já acima referido, teve
diversos contatos com o ID 369*167, também já mencionado e usado por Robinson B. Cerântula, no dia 8 de julho de 2008,
sendo o primeiro às 5h09 e o último às 12h56 (fls. 2731). Apenas entre 5h e 6h foram dez contatos telefônicos, o qu revela,
de modo inconteste, que PROTÓGENES passou informações a Robinson sobre as buscas que seriam realizadas a partir das 6h.
O próprio horário desses contatos, muito antes de qualquer expediente normal de trabalho, já revela que outro não pode ter
sido o assunto tratado entre eles.
Quanto a César Augusto Tralli Junior - que aparece em reportagem da "Rede Globo" sobre a operação, como se vê a fls. 135 , os contatos foram feitos com o ID 30*22732, o qual, conforme informado pela Nextel a fls. 2759, é vinculado à linha
telefônica (11) 78210297 e pertence à empresa "Focus Reportagem e Comunicação Ltda" sendo o referido jornalista sócio
administrador e titular de 99% das quotas do capital dessa empresa, consoante pesquisa no INFOSEG a fls.2764/2765. Pois
bem. A fls. 2736/2737 está comprovado que os contatos entre os IDs 39*433 e 30*22732, no dia 7 de julho de 2008,
iniciaram-se às 17h08 e perduraram até após às 23h01, quanto o último se iniciou. Foram mais de 15 contatos, em que
certamente se tratou da operação que seria deflagrada no dia seguinte. No dia 8 de julho de 2008, os contatos se iniciaram às
7h14, após o início das buscas e foram inúmeros, ocorrendo até após às 19h.
Com as informações sobre a operação, os jornalistas da "Rede Globo" puderam se posicionar adequadamente, ainda antes das
6h do dia 8 de julho de 2008, quando as buscas se iniciaram, para efetuar filmagens das prisões de Naji Nahas e Celso
Roberto Pitta do Nascimento, sem dúvida os dois alvos mais conhecidos da operação em São Paulo/SP.
A Delegada de Polícia Federal Juliana Ferrer Teixeira, que coordenou as buscas na residência de Celso Pitta, situada na Rua
General Mena Barreto, n° 148, Jardim Paulista, São Paulo/SP, esclareceu em oitiva a fls. 53/59 que, quando todos os policiais
chegaram ao local já foi percebida uma equipe de cinegrafistas, reportando-se que eram da "Rede Globo".
No mesmos sentido, o Delegado da Polícia Federal Leopoldo Andrade de Souza, responsável pela coordenação das buscas na
residência de Naji Nahas, situada na Rua Guadalupe, n° 708, Jardim América, São Paulo/SP, igualmente reportou que
cinegrafista da "Rede Globo" já se encontrava no local quando a Polícia Federal chegou, conseguindo identificá-lo como sendo
William Santos, mesma pessoa que auxiliara Robinson B. Cerântula no evento da ação controlada (fls. 76/80).
A "Globo Comunicação e Participações S/A" confirmou a fls. 863/864 que William Santos fez as imagens em frente à casa de
Naji Nahas e que Robinson B. Cerântula fez as imagens em frente à casa de Celso Pitta.
A Delegada de Polícia Federal Andréa Karine Assunção de Lima foi responsável pela realização de buscas na residência do alvo
Marco Matalon e, em oitiva a fls. 99/103, também reportou a presença de cinegrafista que não chegou a ser precisamente
identificado.
Além da prova já exposta, outro fato, apontado no inquérito, robustece a autoria delitiva do Delegado PROTÓGENES.
É possível inferir do exame dos autos que PROTÓGENES, descumprindo ordens de seus superiores hierárquicos de que
permanecesse na sede da Superintendência da Polícia Federal durante as prisões e buscas, resolveu acompanhar a Delegada
de Polícia Federal Juliana Ferrer Teixeira com o intuito de efetuar a prisão de Celso Pitta, sabedor do fato de que isso seria
filmado e da circunstância de que, dentre todos os investigados da operação, era ele o mais conhecido pelo grande público,
uma vez que já fora Prefeito de São Paulo/SP. O depoimento de Juliana a fls. 53/59 esclarece que ele, para acompanhá-la,
argumentou que precisava ajudá-la a achar a residência do alvo, mas tal justificativa não faz sentido, uma vez que Juliana
sempre residiu em São Paulo/SP e certamente não teria dificuldade de localizar a residência de Celso Pitta. Os depoimentos
dos Delegados de Polícia Federal Roberto Ceciliati Troncon Filho (fls. 264/271) e Paulo de Tarso Teixeira (fls. 272/280)
reportam essa situação de desobediência hierárquica por parte PROTÓGENES, sendo certo que ele somente retornou à
Superintendência da Polícia Federal após áspera conversa telefônica com Paulo de Tarso.
Cumpre expor que, muito embora na quebra de sigilo funcional ora narrada não tenha ficado comprovado dano concreto à
Administração Pública no momento da realização das buscas, a exposição excessiva de investigados, mormente numa fase
procedimental em que sequer existe denúncia oferecida, pode sem dúvida causar dano expressivo à sua imagem e reputação.
No caso específico do ex-Prefeito Celso Pitta, isso ocorreu. Verifica-se em reportagem a fls. 135 que ele foi que ele foi
filmado atendendo à equipe da Polícia Federal que chegava em sua residência ainda em trajes os quais aparentemente estava
dormindo.
Saliente-se, ainda, que nenhuma crítica aqui se faz ao fato de a imprensa captar tais imagens e expô-las ao público. No Brasil
a liberdade de imprensa se consolidou após período ditatorial de censura e deve ser preservada. Tem, portanto, a imprensa
direito de buscar informações de suas fontes e de fazer filmagens a partir de locais públicos.
O que não se pode tolerar é a quebra de sigilo funcional por parte de servidores públicos, o que, no caso, possibilitou
concretamente a realização de imagens do ex-Prefeito nas condições descritas. Se a imprensa tivesse conseguido chegar à
mesma filmagem sem obtenção de informações sigilosas a partir de servidores públicos, nenhum problema haveria. Se,
contudo, estes passaram dados que deveriam ser mantidos em segredo, devem responder pelos danos causados à
Administração Pública ou a investigados, mantida a liberdade de atuação da imprensa.
Assim, PROTÓGENES é denunciado pela prática do crime previsto no artigo 325, parágrafo 2º, do Código Penal, devendo tal
crime ser considerado em continuidade delitiva com aquele descrito no item 2 desta denúncia, uma vez que presentes as
condições do artigo 71 do Código Penal.
5. Sintetizando as imputações formuladas nos itens 2 a 4 acima, tem-se que:
a) PROTÓGENES PINHEIROS DE QUEIROZ é denunciado pela prática do crime previsto no artigo 325, parágrafo 2º, do Código
Penal, em continuidade delitiva com o crime previsto no artigo 325, caput, do Código Penal, sendo tudo em concurso material
com o crime previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal;
b) AMADEU RANIERI BELLOMUSTO é denunciado pela prática do crime previsto no artigo 325, caput, do Código Penal, em
concurso material com o crime previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, incidindo sobre ambos os delitos a
atenuante do artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal.
A de finição jurídica fe ita privativa m e nte pe la acusaçã o nã o é vinculante para o órgão jurisdicional, que pode rá re vê -
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la oportunam e nte , dispe nsando e spe cial ate nçã o para as prova s produzidas a o longo da instruçã o crim inal, cujo
e x am e a profundado ha bilita rá o julgador a pronuncia r o dire ito incide nte . No âm bito do habeas corpus, é ve da do
se m e lhante a profundam e nto, o qual é incontornáve l para o e fe tivo de slinde das que stõe s agitadas pe la
im pe tração.
C om efeito, se ria te m e rá rio, ne sta se de , tom ar a m e nçã o fe ita quanto aos "danos à inve stigação", no contex to da
de núncia , confundindo-os com dano à Adm inistração Pública ou a outre m , com o consta do § 2º do art. 325 do
C ódigo Pena l. Essa que stão, obviam ente , há de se r a pre ciada no âm bito da cogniçã o plena e e x auriente que
caracteriza a ação pe na l.
P or outro la do, nã o se suste nta a a le ga çã o de união "inde vida " de pre te nsõe s punitiva s. Ne sse ponto, não há
re fe rê ncia na im pe tra çã o a ne nhum óbice de corre nte das re gras de proce sso conce rne nte s à re união das açõe s
(cone x ão). Afora isso, os fa tos de scritos na de núncia, não é ne gado, im bricam -se de ta l m odo que nada a conse lha
o de sm em bram ento que, com o adm itido pe la im pe tra ção, te ria a consequê ncia de ge ra r a nulidade do re ce bim e nto
da de núncia . Essa pre te nsão va i de se nganadam e nte de e ncontra a noção da instrum e ntalidade do proce sso,
se gundo a qual se de ve m e nvida r e sforços para o m e lhor aprove itam e nto dos atos proce ssua is, não o inve rso
disso. Em conclusão, não m e re ce aga salho o pe dido no se ntido de se pa rare m -se as a çõe s, isolando e m um
proce sso-crim e os de litos funciona is, para assim torna r ne ce ssária a obse rvância do a rt. 514 do C ódigo de Proce sso
P e na l, cuja aplicabilidade re sta im plicita m e nte dispe nsada pe los próprios a rgum e ntos de duzidos na inicia l (concurso
de crim e s, pré vio inqué rito policial).
Ne ssa orde m de idéias, a re união das açõe s não se subordina à conve niê ncia do ré u. Tanto pa re ce ex ata e ssa
com preensã o, que re stou editada a Súm ula n. 243 do Supe rior Tribuna l de Justiça, se gundo a qual o be ne fício a
suspe nsã o do proce sso não é a plicáve l e m re la çã o à s infraçõe s pe na is com e tida s e m concurso m ate rial, concurso
form al ou continuidade de litiva, qua ndo a pe na m ínim a com inada, se ja pe lo som a tório, se ja pe la incidê ncia da
m ajorante, ultrapassa r o lim ite de um ano. Se o acusado pude sse ex igir o de sm em bram ento pa ra a finalida de de
logra r os be ne fícios instituídos pe las Le is n. 9.099/95 e 10.259/01, não se ria conve nie nte a e dição da Súm ula .
A ale gação de que o de lito de violação de sigilo se ria absorvido pe lo de lito de fraude proce ssual, ou se ja, o crim e
próprio pe lo com um (v. supra), é m a té ria que e x ige aná lise m ais crite riosa quando da prolação da se nte nça. A
de núncia nã o a lbe rga a te se da im pe tração, nã o se e ntre ve ndo ra zõe s ponde ráve is pa ra re sum ir a e x te nsa
narrativa em um a única a çã o suje ita à disciplina do concurso a parente de norm a s. Ne sse ponto, há efetivam ente a
im putação de fra ude proce ssual, que se e ncontra razoave lm e nte de scrita na de nuncia. De re sto, a via e stre ita do
habeas corpus não pe rm ite m aiore s digre ssõe s, sob pe na de supre ssão de um grau de jurisdição.
Ante o e x posto, INDEFIR O o pe dido de lim inar.
R e quisite m -se a s inform açõe s da a utoridade im pe tra da.
Após, dê -se vista à Procura doria R e gional da R e pública.
C om unique -se . Publique -se . Intim e -se .
São Paulo, 21 de m aio de 2010.
Andre Ne k atschalow
De se m ba rga dor Fe de ral
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