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EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

URGENTE. LIMINAR. RÉ PRESA EM 06/04/2020. HC IMPE-
TRADO NO STJ EM 2016 AINDA SEM JULGAMENTO. REGIME 
MAIS SEVERO QUE O LEGAL. PANDEMIA MUNDIAL. COVID-19. 

É flagrantemente ilegal a demora no julgamento do feito pelo STJ, a justifi-
car a superação do óbice sumular 691/STF. Ré presa em regime semiaberto, 
pela pena majorada por apontamentos em sua FAC. Ilegalidade do regime 
aplicado. Paciente mãe de menor nascida em 23/02/2019. Necessidade de 
se evitar segregações desnecessárias em face da Pandemia do COVID-10, 
nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ e do princípio da dignidade 
humana.  

 

  

 

 

 

HABEAS CORPUS 

COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR  

 

 

 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, na qualidade de impetrante, vem ajuizar o 

presente habeas corpus, tendo como paciente DANIELA MARIA DO NASCIMENTO, brasileira, 
solteira, tosadora, natural de São Paulo, filha de Damião Luiz do Nascimento e Solange Geronimo de 
Araújo, nascida em 14/07/1986, RG 423.440.846/SSP/SP, beneficiária da assistência jurídica gratuita, e 
como autoridade coatora o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 102, inciso I, 
alínea “i”, da CF/88. 
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1. DOS FATOS 

A   paciente   foi   denunciada   pelo   Ministério   Público   Federal   em 11.10.2011  
sob  a  acusação  de  praticar o  delito  tipificado  no  art.  289, §1º, do Código Penal.   

 
Após    regular    instrução    processual,    foi    proferida    sentença condenatória 

com fixação da pena definitiva em 4 anos e 3 meses de reclusão e multa  de  54  dias-multa,  após  
reconhecimento  da  circunstância  atenuante  da confissão espontânea (art. 65 do CP) e da agravante 
prevista no art. 62, I, do CPB.  

 
O  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  sua  vez,  dando provimento ao 

apelo ministerial, reformou  a sentença e majorou a pena de DANIELA, sob o fundamento de que a 
mesma teria anotações na FAC, o que poderia subsidiar o agravamento da pena base “a título de conduta 
social” (f. 30).  

 
A  reprimenda,  assim,  passou  a  alcançar 5  anos  de  reclusão,  em regime semi-

aberto, além do valor de 115 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário-mínimo. 
 
 Houve  o  trânsito  em  julgado  e  o  feito  retornou  à  primeira  instância para 

execução, tendo ocorrido a expedição de mandado de prisão em desfavor da ré face o regime de prisão 
fixado (semiaberto).  

 
Entendo haver coação ilegal contra a sua assistida, a Defensoria Pública da União 

impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a fim de sanar as ilegalidades verificadas na peça 
condenatória. 

 
O referido HC foi impetrado em 06/09/2016, recebendo o número 371.269/ES 

(2016/0242929-0). 
 
A medida liminar foi indeferida pelo Relator, Dr. Rogério Schietti Cruz, em decisão 

publicada em 12/09/2016 e assim lavrada: 
 

“ DANIELA MARIA DO NASCIMENTO   estaria sofrendo coação ilegal em seu 
direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 
2ª Região. 

Consta dos autos que a paciente foi condenada como incursa no art. 289, §  1º, do 
Código Penal (moeda falsa), à  pena de 5  anos de reclusão, em regime semi-aberto.  

Após o trânsito em julgado, a  Defensoria Pública da União impetra este writ para 
sustentar a ausência de fundamentação idônea para fixar a  pena-base acima do mínimo legal; 
o  afastamento da agravante relativa ao concurso de pessoas, bem como a ilegalidade da fixação 
de regime mais gravoso do que o permitido por lei. 

Pede, liminarmente, a "suspensão da execução da pena e recolhimento do mandado de 
prisão, até que haja decisão definitiva sobre os fundamentos que ensejam a  redução da pena 
fixada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região". No mérito, requer a defesa "seja 
reconhecida a ilegalidade da pena fixada no acórdão, com sua redução ao mínimo legal (3 
anos), considerando-se como neutras as circunstâncias da conduta social, culpabilidade, 
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circunstâncias e  consequências do crime e  comportamento da vítima"; "a exclusão da 
circunstância agravante prevista no art. 62, I  do CP", bem como a  "alteração do regime de 
cumprimento de pena para o  aberto, já que não houve qualquer outro elemento para ser 
aplicado o semiaberto, unicamente o art. 33, §2º, “b”, CP"; bem como a  "redução do valor do 
dia-multa para o valor mínimo de 1/30 do salário mínimo". 

Decido. 
No que tange à análise da individualização da sanção penal,  convém anotar que é  

indispensável o  exame acurado dos autos e, por   vezes, o  revolvimento do conteúdo fático-
probatório, providência inadequada para este momento processual. 

Desse modo, como o  provimento liminar confunde-se com o próprio mérito do 
mandamus, porquanto dotado de caráter satisfativo, deve ser analisado em momento oportuno 
pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos 
embasadores da pretensão. 

À vista do exposto, indefiro o pedido de liminar. 
Requisitem-se as informações do Tribunal de origem. 
Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
Publique-se. Intimem-se.” 

 
O parecer do MPF foi apresentado em 05/10/2016. 
 
A DPU requereu preferência no julgamento em 06/02/2018. Novamente, requerida a 

preferência em 08/01/2020. Mais uma vez requerida a preferência em 16/04/2020 – dessa feita 
informando que o mandado de prisão contra a paciente foi cumprido. 

  
Verifica-se que o Tribunal Superior deixou de julgar o feito, que tramita há quase 4 

anos -  e mais do que evidente se mostra a hipótese de superação do preceito sumular 691 –  de modo 
que busca-se afastar a flagrante coação junto a esta Corte Suprema. 

 
É o feito brevemente relatado. 

 

2. DO ABRANDAMENTO DO VERBETE SUMULAR Nº 691 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem permitindo o abrandamento da 
súmula 691 em situações excepcionalíssimas, nas quais a ilegalidade ou o abuso de poder sejam evidentes, 
a ponto de não deixar nenhuma dúvida quanto à plausibilidade do direito invocado. 

 
No caso da paciente DANIELA, recolhida presa em 06/04/2020, por crime de moeda 

falsa, quando já em 2016 buscava-se junto ao STJ o reconhecimento do erro em sua pena, pela sua 
majoração pelo TRF2 ao considerar sua conduta social negativa por já haver anotação em sua Folha de 
Antecedentes Criminais,  o não abrandamento do verbete dessa Excelsa Corte levará à manutenção por 
tempo indeterminado da paciente em encarceramento quando o próprio CNJ por meio da 
Recomendação 62/2020 recomendou a retirada dos presídios dos reeducandos quando outras medidas  
forem cabíveis. 
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Mostra-se ainda mais grave a situação da paciente quando consideramos que se trata de 

ré tecnicamente primária e processada por crime praticado sem violência ou grave ameaça. 
 
Ainda, não se pode perder de vista que o mundo assiste atônito à maior pandemia em 

gerações com o avanço do novo coronavírus. Ainda restam muitas dúvidas acerca das melhores medidas 
que podem ser adotadas para evitar a proliferação de Covid-19 e as consequências mais graves da doença, 
embora haja um claro consenso entre especialistas e autoridades governamentais dos diversos países já 
atingidos que se deve evitar a aglomeração de pessoas, especialmente em locais fechados.   

 
  A Organização Mundial de Saúde declarou que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) 
constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 30 de janeiro de 
2020.1 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde caracterizou COVID-19 como 
pandemia.2 
 

No Brasil, como se sabe, o sistema prisional está falido, a ponto deste Supremo Tribunal 
Federal ter reconhecido seu estado de coisas inconstitucional, na ADPF 347, tamanho o vilipêndio à 
Carta Maior diante das mais diversas e reiteradas violações aos direitos das pessoas que se encontram 
encarceradas pelo Estado. 

 
Junte-se esses dois terríveis ingredientes, uma pandemia de doença respiratória que atinge 

com maior letalidade pessoas com saúde debilitada e que se propaga muito mais rapidamente em 
aglomerações e locais fechados, e um sistema carcerário de prisões absolutamente insalubres e 
superlotadas, e temos a receita ideal de uma catástrofe, quando não de um genocídio. 

 
Não se olvide que a incolumidade física do preso é dever do Estado que o encarcera. 

Nesse momento de gravíssima crise no sistema de saúde mundial, manter alguém preso, nos desumanos 
presídios brasileiros, é assinar antecipadamente o atestado de óbito de milhares de pessoas, além de 
permitir a criação de focos incontroláveis da doença que fatalmente alcançará os funcionários dos 
presídios e do sistema judiciário criminal, de seus familiares e os familiares dos presos. 

 
Logo se vê, portanto, que a situação excepcionalíssima exige do Judiciário também uma 

prestação jurisdicional excepcionalíssima à altura, tendo por norte, como não poderia deixar de ser em 
nenhum momento, mas especialmente neste, a consagração da dignidade da pessoa humana. 

 
Em razão disso, fica desde logo requerida a superação do referido óbice sumular. 
 
 
 

                                                 
1 A íntegra da declaração pode ser vista no site oficial da Organização Panamericana de Saúde - OPAS-OMS 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-de-

importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812, consultado em 15 de março de 2020. 
2 A íntegra da declaração pode ser vista no site oficial da Organização Panamericana de Saúde - OPAS-OMS 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-

como-pandemia&catid=1272&Itemid=836, consultado em 15 de março de 2020. 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&catid=1272&Itemid=836
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&catid=1272&Itemid=836
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3. DOS FUNDAMENTOS   

 

Como se demonstrará a seguir, a decisão do TRF2 e então mantida pelo STJ, quando 

da imposição da pena à paciente andou mal em vários aspectos e merece revaloração por esta Corte 

Suprema sobre diversos pontos da análise dosimétrica. 

 

3.1. DA CONDUTA SOCIAL 

A decisão emanada pelo TRF2 e até então mantida pelo STJ, reformou a decisão de 
primeiro grau que considerava neutra a conduta social da paciente, para valora-la negativamente, uma vez 
que havia notícia de duas prisões anteriores na FAC (Folha de Antecedentes Criminais) da paciente. 

 
Com isso a pena sofreu um acréscimo final de 9 meses na reclusão imposta e ainda 61 

dias-multa na pena de multa imposta. 
 

“Entendo que procedem parcialmente as alegações do Parquet, em relação à ré 
DANIELA. De fato, a pena-base desta acusada deve ser majorada, por força da aplicação 
de mais 1 vetor do art. 59, do CP, “conduta social desfavorável”, tendo em vista as 
anotações da FAC, a saber, 2 prisões em flagrante por delitos da mesma espécie.  

Insta consignar que desconsiderar a vida pregressa do condenado, atentaria contra o 
princípio da isonomia e da individualização da pena, vez que se dispensaria tratamento 
idêntico a indivíduos em situações díspares e com comportamentos ofensivos em graus 
distintos.  

O fato é que as anotações da FAC da ré não podem ser menosprezadas pelo magistrado 
quando da fixação da reprimenda. Isso violaria o princípio da razoabilidade, da individua-
lização da pena e da igualdade material.  

[...]  
Assim, fixo para DANIELA a pena-base em 5 anos e 3 meses de reclusão. Esta pena 

será aumentada em 3 meses, a teor da agravante do art. 62, I do CP (coordenar as ativida-
des) e reduzida em 6 meses, em razão da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, 
“d” do CP, totalizando a pena definitiva em 5 anos de reclusão, em regime semi-aberto, 
além de 115 dias-multa, no valor de 1/10 do salário mínimo (fl.30-31). 
 
Ocorre que a análise da conduta social sequer deveria ser realizada, posto que tal 

circunstância é incompatível com o direito penal do fato, e sim conivente com o direito penal do autor, 
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

 
Ainda assim, caso não seja o entendimento deste ínclito julgador, verifica-se que 

registros em FAC não se confundem com conduta social, sendo os requisitos para aferição desta última 
absolutamente diferentes do que foi considerado pelo E. Tribunal Regional.  

 
Destarte, é relevante destacar o que em verdade consiste “conduta social”: 
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 É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, 
da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de 
saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí porque a importância das pergun-
tas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas durante a 
instrução.3 
 

 
A conduta social, que praticamente se confunde com os antecedentes, diz respeito às 
relações do acusado com a família e sua adaptação ao trabalho, ao estilo de vida honesto 
ou desonesto. [...] De todo modo, difícil é compatibilizar o exame da conduta social do 
apenado com a perspectiva de um direito penal do fato, já que o condenado deve 
responder penalmente pelo que faz e não pelo que é. Para avaliar a conduta social do 
condenado, o juiz não poderá, por óbvio, ignorar o contexto social em que está inserido 
e as possibilidades reais de se comportar na sociedade e interagir com o meio, sob pena 
de se julgar não propriamente um homem, mas um estereótipo.4 
 

 
Em síntese, é o papel que a pessoa representa para as pessoas à sua volta, e o modo 

como interage com os membros da comunidade que determina a conduta pessoal do acusado e não 
registros em FAC, que são realizados pelo Estado, muitas vezes em situações indevidas. Observa-se, 
também, que a Súmula 444 do STJ é clara ao vedar a utilização de inquéritos policiais e ações penais em 
curso, que são as informações registradas em FAC, para agravar a pena base. 

 
Sendo assim, a verificação de eventuais inquéritos policiais, prisões ou mesmo ações 

penais em curso na FAC da acusada não podem, de maneira alguma, resultar na exasperação da pena-
base, sob o fundamento de que sua conduta social é desfavorável. Frisa-se, ainda, que a FAC da acusada 
NÃO apresenta quaisquer condenações, tanto é assim que não houve a incidência de eventual agravante 
pela reincidência. 

 
Em conformidade com esse entendimento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal 

Federal se posicionou, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 130132, em 
10.05.2016, que conduta social não se confunde com existência de processos penais, quiçá meros regis-
tros em FAC, que sequer valor para efeitos de antecedentes tem. Portanto, incorreta a majoração feita 
pelo TRF2.  É válido ressaltar que do recurso em  habeas corpus em questão: 
 

[...] a Defensoria Pública da União (DPU) pede a redução da pena de um condenado a 4 
anos e 11 meses de reclusão por furto qualificado por entender que, ao analisar sua 
conduta social, o juiz sentenciante não poderia ter levado em conta seus antecedentes 
criminais. O julgamento havia sido interrompido por pedido de vista formulado pela 
ministra Cármen Lúcia que, na sessão de hoje, acompanhou o voto do relator, ministro 
Teori Zavascki, pelo provimento do recurso para que o juízo da execução redimensione a 
pena-base fixada. Em voto proferido no ano passado, o ministro Teori sustentou que antes 
da reforma da parte geral do Código Penal, em 1984, a análise dos antecedentes abrangia 
todo o passado do cidadão, incluindo, além dos registros criminais, seu comportamento 
na sociedade. Mas, após a aprovação da Lei 7.209/1984, a conduta social passou a ter 

                                                 
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 11ª Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2015, p. 454 
4 QUEIROZ, Paulo. Curso de Direito Penal. 9ª Ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2013, p. 475-476. 
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configuração própria. “Introduziu-se um valor apartado, com vistas a avaliar o 
comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no 
relacionamento com os outros indivíduos. Ou seja, os antecedentes sociais do réu não 
mais se confundem com seus antecedentes criminais”, explicou o relator. A ministra 
Carmen Lúcia destacou que o juízo sentenciante não indicou fundamentos concretos para 
a verificação dos elementos extrapenais que poderiam caracterizar a má conduta social, 
limitando-se a analisar a folha de antecedentes do réu. Em razão disso, tal como o relator, 
seu voto afasta da pena-base a valoração negativa feita na circunstância judicial da conduta 
social. A decisão do colegiado foi unânime.  
 
 
Dito isto, fica claro o equivoco do TRF-2 quanto à exasperação da pena sob o funda-

mento de conduta social desfavorável apenas fundamentada em registros constantes em FAC. Por todo 
o exposto, a ilegalidade deverá ser corrigida por esta Corte Suprema, para que os 09 meses acrescidos à 
pena de DANIELA sob o fundamento de conduta social desfavorável sejam excluídos da condenação. 

 
 
 
 

3.2  DA CULPABILIDADE  

 
Em relação à culpabilidade da paciente, o Juízo sentenciante considerou-a intensa em 

razão da quantidade de notas apreendidas e pelo valor que ostentavam – 214 cédulas de R$ 100,00 –, 
fato este que extrapolaria a reprovabilidade ordinária da conduta.  

 
Ocorre que, como exemplifica a doutrina do magistrado RICARDO AUGUSTO 

SCHMITT, na análise da culpabilidade do agente: [...] o que temos é a necessidade em se valorar o grau 
de dolo ou de culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da 
intenção ou da previsibilidade.5 

 
Ora, sendo o crime de aquisição e guarda de cédulas falsas, não interfere em sua re-

provabilidade natural a quantia de notas apreendidas e nem o seu valor. No caso, com exceção de uma 
das notas, as cédulas falsas nem sequer entraram em circulação, não causando, com isso, lesão a terceiros.  

 
Vale dizer, a própria conduta delituosa e seus elementos previsíveis não podem ensejar 

o aumento da reprovabilidade do agente, vez que é inerente ao tipo penal em abstrato, havendo, portanto, 
bis in idem pela dupla valoração destes mesmos fatos (no tipo penal em abstrato e como circunstância 
judicial).  

 
Nesse sentido:  
 

Os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser considerados para a 
exasperação da pena-base. A primeira fase da dosimetria é o momento em que o 
julgador efetivamente individualiza a pena pelas circunstâncias ali analisadas. Porém, 

                                                 
5 SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 6ª Ed. JusPODIVM, 2011. P.83 
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o julgador não pode agir com livre arbítrio, deve motivar as razões que foram segui-
das, e demonstrá-las concretamente. [...]. Entendeu-se que a sentença proferida de-
satendeu ao princípio da motivação nas decisões judiciais, porque, ao analisar a cul-
pabilidade e os motivos, utilizou argumentos integrantes do próprio tipo penal, tor-
tura, para majorar a pena na sua fase inicial”. (STJ. 5ª Turma, HC 227302)  
 
 
“A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base 
acima do patamar mínimo. Entretanto, a utilização de circunstâncias inerentes ao 
tipo penal para exasperar a reprimenda enseja constrangimento ilegal.”. (STJ, Sexta 
Turma, Min. Rel. OG FERNANDES, HC 113011-MS, Dje de 05/04/2010). 

 
Requer-se, por conseguinte, que ao se valorar a circunstância culpabilidade como neu-

tra, seja a pena base também reduzida para abaixo de 4 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa, pena 
inicialmente fixada pelo juízo de primeira instância e não diminuída, neste ponto, na instância recursal.  

 
 
 

3.3 DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME  
 
No tocante às circunstâncias e consequências do delito, ainda na sentença, entendeu o 

magistrado que a opção de executar o crime em âmbito interestadual dificultou a ação repressora e alar-
gou a potencialidade lesiva. 

 
 Percebe-se, de antemão, que o Juízo a quo utilizou o mesmo argumento – o fato de o 

delito ter sido praticado em âmbito interestadual – na valoração das circunstâncias para também compu-
tar negativamente as consequências do crime. Logo, ao adotar o mesmo aspecto (âmbito interestadual 
do delito) para a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do 
delito), por certo que o Juízo sentenciante incorreu em bis in idem.  

 
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência e doutrina:  
 
“Não se pode valorar duplamente, e, muito menos triplamente, uma mesma circuns-

tância, isto é, existe uma proibição de desvalorização plural de circunstâncias”. (ZAFFARONI, Eugênio 
Raúl. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. Vol. 1. 9ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. P.708)  

 
“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUN-
DAMENTAÇÃO CONSISTENTE. MOTIVOS E CULPABILIDADE. UTILIZA-
ÇÃO DE MESMOS ARGUMENTOS. BIS IN IDEM INACEITÁVEL. DESCON-
SIDERAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREJUDICIAL. REDU-
ÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. QUANTUM DA PENA, AUSÊNCIA 
DE ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO 
AGENTE FAVORÁVEIS AO RÉU QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DO RE-
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GIME SEMI-ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRI-
MENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, E ART. 59, INC. III, 
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.33§ 2º59III-
CÓDIGO PENAL 
1. [...] . 
2. Entretanto, se percebe que os argumentos utilizados para classificar os motivos 
como prejudiciais ao recorrente, são praticamente os mesmos descritos na análise da 
culpabilidade, pois ambos remetem a uma desavença anterior existente entre o agente 
e a vítima, representando, assim, um bis in idem inapropriado que deve ser afastado. 
(...) Recurso Provido em Parte. (TJPR 5813914 PR 0581391-4, Relator: Macedo Pa-
checo, Data de Julgamento: 13/08/2009, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 
211).  
 
Pelo exposto, requer-se que o aspecto negativo sobre o caráter interestadual do delito 

seja valorado uma única vez, sob pena de bis in idem, devendo haver a reforma da pena-base, para que 
seja reduzida abaixo da quantidade antes estipulada.  

 
 
 

3.4 DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA  
 
Na sentença de primeira instância, mantida pelo TRF2 nesse ponto, o juiz entendeu 

que não influiu em favor do réu o comportamento da vítima, visto que “as cédulas atuais contam com 
diversos dispositivos a fim de evitar sua contrafação”. No entanto, segundo doutrina e jurisprudência 
consolidada, tal circunstância judicial avalia “o comportamento da vítima antes ou durante o fato crimi-
noso, bem como o grau de sua colaboração ou de negligência” (RICARDO AUGUSTO SCHMITT6),  
não podendo ser considerada para fins de elevar a pena do réu se o comportamento da vítima não influ-
enciou o crime, exatamente como o caso concreto.  

 
Nesse diapasão:  
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO 
DE ARMA. (...) PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.CIRCUNS-
TÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. 
IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. (...) O comportamento da ví-
tima não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente. Caso o comportamento 
não tenha tido influência na ocorrência do crime, a pena deve permanecer inalterada.”( 
TJ-PR – 4ª C.Criminal – AC 0508803-3 – Guarapuava – Rel.: Des. Carlos A. Ho-
ffmann – Unanime – J. 30.10.2008).  
 
Portanto, impõe-se também seja reconhecida como neutra a circunstância judicial re-

lativa ao comportamento da vítima, com a consequente redução da pena-base.  
 
 

                                                 
6 SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 6ª Ed. JusPODIVM, 2011. P.100 
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3.5 DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL  

 
 
Diante de todo o exposto, verifica-se ter ocorrido uma análise sobremaneira prejudicial 

das circunstâncias judiciais, umas duplamente valoradas, outras indevidamente consideradas como nega-
tivas, de modo que a pena-base muito se distanciou do mínimo legal (3 anos), o que repercutiu, inclusive, 
na fixação do regime (semi-aberto).  

 
Sendo assim, faz-se necessária a ampla revisão das circunstâncias judiciais, com base 

nos elementos jurídicos ora apontados, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal (3 anos) ou 
ao menos em patamar bem próximo a este. 

 
 
 

  3.6 DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP  
 
 

Na 2ª fase da dosimetria em relação à DANIELA, o Juízo sentenciante adotou a se-
guinte fundamentação:  

 
“Reconheço a circunstância agravante, relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 
62, I, visto que em sua confissão, assume ter promovido o crime, recrutando os demais 
réus, que cooperaram em sua execução.”  
 
Ora, da exposição acerca dos depoimentos contidas na própria sentença vê-se que não 

houve nenhuma convergência quanto à liderança do grupo.  
 

Pelo contrário, verifica-se certa desorganização na divisão das tarefas entre os quatro agentes, não res-
tando claro que DANIELA, ou que qualquer outro réu, seria o líder e coordenaria todo o grupo.  
 
Portanto, impossível supor que justamente ela teria promovido ou organizado a cooperação ou dirigido 
a atividade dos demais agentes, sendo que para a aplicação de tal agravante seria necessária prova cabal 
de tal fato, com elementos concretos corroborando a liderança. Afinal,  
 

[...] pune-se mais severamente aquele que exerce um papel de liderança entre os parti-
cipantes, independentemente de ser ou não o autor intelectual.7  

 
E isso não foi comprovado, em momento algum, nos autos (vide o próprio teor da 

sentença). Ademais, ainda que em remota hipótese se admitisse que a confissão da Paciente fosse no 
sentido de ter recrutado os demais agentes - o que sequer restou inequívoco, tal confissão isolada das 
demais provas não poderia jamais ser levada a efeito.  

 

                                                 
7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 62 
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Nesse ponto, deveria a confissão ser confrontada com os demais depoimentos, espe-
cialmente dos outros 03 (três) réus (art 167 do CPP), que não foram no mesmo sentido. A confissão 
como meio de prova apartado não pode ensejar a condenação, tampouco ser utilizada para computar 
uma circunstância agravante, especialmente quando sequer se verifica uma relação de subordinação capaz 
de demonstrar que DANIELA praticou os atos estabelecidos no art. 62, I do CP.  

 
 
Diante desse quadro, ressaltam-se os seguintes julgados:  

 
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVI-
ÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDA-
MENTE COMPROVADAS – APELANTE QUE MANTINHA EM DEPÓSITO 
1539 PORÇÕES DE "COCAÍNA" E 393 DE "MACONHA" – DEPOIMENTOS 
DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA 
CONTIDOS NOS AUTOS – CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MAN-
TIDA – PROMOÇÃO DO CRIME E DIREÇÃO DA ATIVIDADE DO OUTRO 
AGENTE (ART. 62, I, DO CP)– AGRAVANTE NÃO COMPROVADA – AFAS-
TAMENTO DE RIGOR SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR PENA 
RESTRITIVA DE DIREITOS INSUFICIENTE PARA REPRESSÃO E PRE-
VENÇÃO DO DELITO – GRAVIDADE DO CRIME QUE IMPÕE A FIXA-
ÇÃO DE REGIME FECHADO – ENTENDIMENTO – RECURSO PROVIDO, 
EM PARTE. (TJ-SP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Processo: APL 
00059009720138260554 SP 0005900-97.2013.8.26.0554. Relator: Ivana David. DJe: 
12/01/2016.)  
 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO 
(ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, E 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 
NULIDADE NA ELABORAÇÃO DE QUESITO. INEXISTÊNCIA. DIMINUI-
ÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AU-
SÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. IN-
CIDÊNCIA PARA O MANDANTE DO DELITO. AUSÊNCIA DE INCOMPA-
TIBILIDADE, EM TESE. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, NO CASO CON-
CRETO, DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DIVERSA DA UTILIZADA PARA A 
CONDENAÇÃO OU AUMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DA AGRA-
VANTE QUE SEMOSTRA NECESSÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHE-
CIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da simples leitura do acórdão constata-
se a ausência de ofensa ao art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
Os quesitos foram redigidos em proposições simples, de maneira clara, com menção 
aos fatos delineados na sentença de pronúncia e relativos à participação do acusado 
na empreitada criminosa (se concorreu para o crime prometendo recompensa para 
que terceira pessoa efetuasse disparo de arma de fogo contra a vítima). 2. Entende-
ram as instâncias ordinárias que o executor percorreu todo o iter criminis, apontado 
a arma para a cabeça da vítima e a atingindo em região de alta letalidade (face), só 
não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. O exame do 
iter criminis percorrido pelo agente para o fim de se determinar a correção ou não 
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do percentual de redução da pena pela tentativa, por implicar o reexame do acervo-
fático probatório dos autos, é vedado no âmbito do recurso especial, por força da 
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Mostra-se devido o aumento na pena-base quando 
apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade de uma ou mais 
circunstâncias judicias. No caso concreto, a pena-base foi fixada acima do mínimo 
legal pois foram consideradas negativas a culpabilidade e as consequências do crime. 
5. A maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela existência de duas circuns-
tâncias judiciais desfavoráveis, não justifica a elevação desproporcional da pena-base. 
Assim, faz-se necessário, excepcionalmente, reduzir a reprimenda, na primeira fase, 
em observância ao princípio da proporcionalidade. 6. Em princípio, não é incompa-
tível a incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal com autoria intelectual 
do delito (mandante).  
7. No caso concreto, todavia, o acórdão recorrido não apontou elementos concretos 
suficientes para caracterizar a referida circunstância agravadora, que não aspectos re-
lativos aos próprios fatos pelos quais o ora recorrente fora condenado ou situações 
já indicadas para elevar a pena-base. 8. Recurso Especial conhecido e parcialmente 
provido. (STJ - T5 - QUINTA TURMA. REsp 1563169 / DF. RECURSO ESPE-
CIAL 2015/0089347-0. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. DJe 
28/03/2016 )  
 
 
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ES-
TELIONATO - RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES GENÉRICAS - 
ART.62, I, III, IV, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - INTERDIÇÃO TEMPORÁ-
RIA DE DIREITOS - DELIMITAÇÃO - INVIABILIDADE - PENAS RESTRI-
TIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - RECURSO PRO-
VIDO EM PARTE. As agravantes genéricas do art. 62, I, III e IV do Código Penal 
só devem ser consideradas, no caso concreto, quando cabalmente comprovadas nos 
autos a existência de um mentor do crime, a subordinação ou o induzimento dos 
partícipes, e o intuito de obtenção de vantagem econômica. Não se mostra aconse-
lhável estabelecer como interdição temporária de direitos a proibição de freqüentar 
determinados lugares, eis que tal medida é de difícil fiscalização, sendo, neste caso, 
mais adequada a prestação de serviços à comunidade e a limitação de final de semana. 
(TJ – MG. 7ª Câmara Criminal. APR 10074100551766001 MG. Relator: Sálvio Cha-
ves. DJe: 18/06/2014)  
 
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - MATERIALIDADE E AU-
TORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO -IMPOSSI-
BILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR 
IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS E DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, CP - 
NECESSIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA 
EXECUÇÃO. - O fato de o réu ser usuário de drogas, por si só, não justifica a ins-
tauração de exame de dependência toxicológica, notadamente quando não há dúvidas 
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quanto à sua higidez mental. - Comprovadas materialidade e autoria delitivas, impe-
riosa se torna a manutenção da condenação dos réus, pela prática do crime de roubo 
majorado, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação para o crime de 
furto ou participação de menor importância. - Havendo equívocos na análise das 
circunstâncias judiciais dos réus, imperiosa se torna sua reanálise, sem, contudo, al-
terar as penas-base fixadas no mínimo legal. - O art. 49, CP prevê que a pena mínima 
de multa é de 10 (dez) dias-multa. - Não restando comprovado nos autos que o réu 
é chefe de quadrilha ou mentor intelectual do delito, não há que se falar em aplicação 
da agravante prevista no art. 62, I, CP.  
- A condenação em custas decorre de dispositivo legal (art. 804, CPP), porém o 
pedido de eventual isenção deve ser relegado ao Juízo da Execução. - O Defensor 
dativo para assistir ao réu tem direito à fixação de honorários advocatícios. (TJ-MG. 
1ª Câmara Criminal. Processo: APR 10515120044133001 MG. Relator: Silas Vieira. 
DJe: 12/09/2014.)  
 
 
PENAL. ART. 334, § 1º, 'B' DO CP C/C ART. 3º DO DECRETO-LEI 399/68. 
CONTRABANDO DE CIGARROS. FATO ASSIMILADO. PROVAS 
SUFICIENTES DE AUTORIA. DELAÇÃO DE CORRÉU. POSSIBILIDADE. 
PROPRIEDADE DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE 
DISCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. COMPROVAÇÃO. 
DOSIMETRIA.ALTERAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A UM DOS RÉUS. NÃO 
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, I do CP. SUBSTITUIÇÃO E 
VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. 1. As provas carreadas nos autos atestam, de forma consistente, que os 
réus incorreram na prática do delito previsto no art. 334, § 1º, 'b' do CP c/c art. 3º 
do Decreto-Lei 399/68, especialmente pelos depoimentos colhidos, tanto em sede 
inquisitorial como em juízo, que se coadunam e são harmônicos entre si, estando 
aptos a embasar a condenação. 2. Delação de corréu que, embora isoladamente não 
possua força probatória suficiente para sustentar uma condenação, quando surge de 
forma harmônica com todo o conjunto probatório dos autos, concorre para embasar 
o decreto condenatório, sendo importante elemento de convicção do magistrado. 
Precedentes. 3. Irrelevante é a discussão acerca da propriedade das mercadorias 
apreendidas. Basta a prática da conduta descrita no tipo penal para a 
responsabilização dos agentes. Precedentes. 4. Comprovada a responsabilidade 
criminal dos acusados, deve ser mantida a condenação. 5. Dosimetria alterada, de 
ofício, quanto a um dos réus. Não incide a agravante do art. 62, I do CP, por não se 
extrair dos autos qualquer evidência de promoção, organização da cooperação no 
crime ou direção da atividade do corréu, bem como por não haver relação de 
subordinação entre eles e por inexistir veiculação da matéria na denúncia. 6. 
Substituição mantida, pois devidamente fundamentada na sentença. 7. Prestação 
pecuniária que não merece redução, eis que de acordo com a situação sócio-
econômica dos acusados, sendo que eventual parcelamento ou impossibilidade de 
cumprimento pode ser argüida perante o Juízo da Execução. 8. Apelos desprovidos. 
(TRF 4 – Sétima Turma. Processo: ACR 50067994820124047002 PR 5006799-
48.2012.404.7002. Relator Revisor. DJe: 23/10/2014)  
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APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE 
MENORES - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - 
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - DELAÇÃO DESPRETENSIOSA - 
ADMISSIBILIDADE E FORÇA PROBATÓRIA - PENA - CONDUTA SOCIAL 
- AFASTADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MANTIDA - 
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP - REGIME 
PRISIONAL - ABRANDADO - RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO 
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A delação despretensiosa de coautor, 
que não busca se eximir da responsabilidade decorrente da infração penal praticada 
com o outro agente, tem força probatória ímpar e pode ser considerada para manter 
a condenação deste último, especialmente se, como no caso dos autos, estiver 
corroborada pelo restante do arsenal probatório. Se não foi analisado o 
comportamento do agente no meio social em que vive, afasta-se a circunstância 
judicial da conduta social da dosimetria da pena. Tendo a circunstância judicial das 
circunstâncias do crime sido fundamentada de modo concreto, não há falar em 
redução da pena-base, do crime de corrupção de menores, para o mínimo legal. 
Verificado que o agente não exerceu a liderança na prática da infração penal, descabe 
a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal. Sendo o agente 
primário, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena privativa de liberdade fixada 
abaixo de 4 anos de reclusão, altera-se o regime prisional para o aberto. Preenchidos 
os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena por 
restritivas de direitos. (TJ – MS. 2ª Câmara Criminal. APL 00013820220138120054 
MS 0001382-02.2013.8.12.0054. Relator: Desembargador Luiz Gonzaga Mendes 
Marques. DJe: 09/12/2014.)  
 

 
Por essas razões, por ausência de prova suficiente, deve ser afastada tal agravante do 

art. 62, I, do CP, o que reforça a fundamentação no sentido de que toda a dosimetria da pena deve ser 
refeita, para que a pena final seja estabelecida em patamar ao menos inferior a 4 (quatro) anos, e que 
impõe a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, já que o regime semi-aberto foi 
aplicado unicamente por força do art. 33, §2º, “b”, CP.  
 
 
 

3.7 REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MUTA PARA O VALOR MÍNIMO DE 1/30 DO 
SALÁRIO MÍNIMO  
 
 

O acórdão ora questionado condenou DANIELA ao pagamento de 115 dias-multa, à 
razão de 1/10 do salário mínimo. Todavia, o Juízo deixou de fundamentar o motivo pelo qual fixou tal 
valor. Com efeito, da análise das provas dos autos e da situação econômica da Paciente, assistida pela 
Defensoria Pública, verifica-se que o valor do dia-multa deve ser estabelecido no montante mínimo de 
1/30 do salário mínimo, nos termos do art. 49, §1º, do C, o que se requer. 
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4. MEDIDA LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
 

Como já ressaltado neste writ, a Paciente foi recolhida presa em 06/04/2020. 
 
Conforme detalhadamente demonstrado na impetração, se imposta a pena correta à 

paciente, seu regime inicial de cumprimento é o menos severo, uma vez que sua pena não ultrapassará 4 
anos. 

O fumus boni iuris pode ser extraído da fundamentação supra, em razão da despro-
porcionalidade da pena arbitrada, em violação à concepção de direito penal do fato, e em desconformi-
dade à finalidade do quesito “conduta social”.  

 
Ademais, decorre da verificação de que a aplicação das demais circunstâncias judiciais 

em sede de sentença também foi inadequada, e, ainda, em vista da absoluta falta de cabimento da agra-
vante do art. 62, I, CP.  

 
De outro lado, o periculum in mora decorre do fato de que a liberdade de DANIELA-

foi cerceada exatamente quando já estava em curso a Pandemia do COVID-19, quando já havia a Reco-
mendação 62/2020 do CNJ com vistas a diminuir o encarceramento. 

 
A Paciente se enquadra em pelos menos duas hipóteses de desencarceramento da re-

ferida Recomendação. Conforme foi certificado pelas autoridades que realizaram sua prisão, a Paciente 
é mãe da menor ADRIELLY MARIA NASCIMENTO DUARTE, nascida em 23 de fevereiro de 2019, 
com 01 (ano) de idade. Ainda, aplicado o regime semiaberto, de rigor a concessão da prisão domiciliar. 

 
 
Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, 
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local 
de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:  
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das 
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobre-
tudo em relação às: 
 a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 
12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com 
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumpri-
mento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas 
pelo Juiz da execução;  
 
 
 
A prática forense tem revelado que o poder geral de cautela se converteu em notável 

expressão de acesso ao Poder Judiciário e realização pronta da justiça material para situações que exigem, 
desde logo, um provimento jurisdicional. Assim tem ocorrido também com o instituto do habeas corpus e 
com maior razão do que sucede no âmbito do mandado de segurança em face da hierarquia dos bens 
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protegidos por aquele remédio constitucional. 
 

Alberto Silva Franco, sobre o tema, salienta o seguinte: "Apesar da omissão do legislador, 
a doutrina processual penal, na linha das manifestações pretorianas, tem dado acolhida à liminar no 'habeas corpus', 
emprestando-lhe o caráter de providência cautelar." (FRANCO, Alberto Silva.”Medida liminar em habeas corpus”, 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, número especial de lançamento. São Paulo:  RT,1992, p. 72). 

 
Percebe-se que, sempre que houver ameaça à liberdade decorrente de constrangimento 

ilegal, tal como ocorre no caso dos autos, é possível e aconselhável o deferimento do pedido de concessão 
de medida liminar. 

 
Evidenciando-se o risco na demora do provimento final, bem como a ilegalidade da 

decisão do Relator do HC no STJ que manteve a ordem de prisão contra a Paciente, que então se 
encontrava sem execução, sendo a mesma presa em regime semiaberto em flagrante contrariedade à 
Recomendação 62/2020 do CNJ,  desde já fica requerida a concessão da medida liminar determinando a 
sua colocação em regime de prisão domiciliar, ou concedendo sua progressão antecipada de regime. 

  
Repise-se que a Paciente não é condenada por crime cometido com violência ou grave 

ameaça, sua condenação se deu com fulcro no art. 289 do CP (moeda falsa). 
 
 
 

5. DO PEDIDO 

Em virtude do exposto, a defesa pugna que essa Corte Suprema LIMINARMENTE 
a colocação da paciente em regime domiciliar, ou alternativamente, seja concedida a progressão anteci-
pada para o regime aberto, até que haja decisão definitiva sobre os fundamentos que ensejam a redução 
da pena fixada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e até então mantidos pelo STJ (ainda que 
por omissão no seu dever de prestar a jurisdição). 

 
No mérito, requer a DPU seja reconhecida a ilegalidade da pena fixada no acórdão do 

TRF2, com sua redução ao mínimo legal (3 anos), considerando-se como neutras as circunstâncias da 
conduta social, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima, con-
soante fundamentação acima expendida. 

 
 Requer-se, ainda, a exclusão da circunstância agravante prevista no art. 62, I do CP, 

bem como a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, já que não houve qualquer 
outro elemento para ser aplicado o semiaberto, unicamente o art. 33, §2º, “b”, CP.  

 
Pleiteia-se pela redução do valor do dia-multa para o valor mínimo de 1/30 do salário 

mínimo.  
 
Fica requerido ainda, sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória 

de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com 
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o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; sejam os autos remetidos ao Ministério Público 
para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário. 

 

Por fim, fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para 
acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a 
ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral.  

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

Brasília-DF, 18 de julho de 2020. 

Tatiana Siqueira Lemos 
Defensora Pública Federal 


