
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.027 - PR (2018/0185190-3)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : ROBERTO TEIXEIRA 
ADVOGADOS : ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

SP023183 
   SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA  - 

SP125822 
   RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA  - SP162093 
   LUIZ FELIPE MALLMANN DE MAGALHÃES  - RS063192 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

DECISÃO

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, em favor de ROBERTO 

TEIXEIRA, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do c. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, através do qual se denegou o mandamus naquela e. Corte impetrado, tombado sob o 

nº 5018312-57.2018.4.04.0000/PR.

Segue ementa do acórdão recorrido (fls. 315):

“OPERAÇÃO LAVA-JATO'. HABEAS CORPUS. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO 
DO PROCESSO. NECESSIDADE. IMUNIDADE DO ADVOGADO. 
INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO ABSOLUTA. 1. Apenas em caráter 
excepcional ocorre a possibilidade de trancamento do inquérito policial ou 
da ação penal, por meio da impetração de habeas corpus, sem necessidade 
de realização de instrução probatória. 2. Necessária a demonstração, de 
plano, da ausência de justa causa para o inquérito ou para a ação penal, 
consubstanciada na inexistência de elementos indiciários capazes de 
demonstrar a autoria e a materialidade do delito, a atipicidade da conduta 
e a presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, nos 
casos de inépcia da denúncia. 3.  O auxílio intencional na aquisição de 
bens em nome de pessoa interposta caracteriza-se como conduta, em tese, 
de ocultação ou dissimulação, prevista no tipo penal de lavagem' de 
dinheiro, sendo suficiente, portanto, para o oferecimento da denúncia. 4. 
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventual 
comportamento ilícito adotado pelo advogado e que exceda os limites do 
exercício de suas atividades profissionais não está acobertado pela 
imunidade que lhe é conferida por lei, sendo passível de punição. 5. Ordem 
de habeas corpus denegada."
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Ressai das razões suscitadas no presente recurso, a insurgência do recorrente 

quanto à imputação relativa ao delito de lavagem de dinheiro. Para tanto, sustenta a inépcia da 

denúncia, à vista da ausência de descrição satisfatória de sua participação nos fatos, eis que, 

em seu entender, não lhe foi atribuída conduta penalmente relevante.

Afirma que as condutas a si imputadas são atípicas, e que tal constatação não 

depende de qualquer dilação probatória. Aduz que, segundo “a versão acusatória, teria ele 

contribuído para mascarar que a Odebrecht estaria realizando obras” no sítio de Atibaia 

(fl. 330).  

Assevera que o Ministério Público Federal delimitou a imputação aos fatos 

descritos na página 151 da denúncia, no sentido de que teria o recorrente proposto “a 

celebração de um 'contrato fictício' entre a Construtora Rodrigues do Prado e Fernando 

Bittar. Além disso, teria 'solicitado' (fls. 151 da denúncia) que o contrato contivesse 

valores e forma de pagamento compatíveis com a renda de Fernando Bittar. E ainda 

teria 'solicitado' que os recibos fossem a ele entregues”     (fl. 332).

Nega os fatos descritos na denúncia, mas restringe sua insurgência na 

atipicidade das condutas objeto da acusação, com vistas a refutar o argumento acerca da 

necessidade de produção de provas, cuja medida reconhece ser inviável em sede de habeas 

corpus. Afirma que “'proposta' e 'solicitação' não se equiparam às condutas de 

'instigação' ou 'induzimento', e, desta forma, não permitem o enquadramento no tipo 

penal nem mesmo a título de participação, nos termos do art. 29 do CP” (fl. 335). 

Pondera que sequer a título de participação é possível enquadrar como ilícito 

penal as condutas a si imputadas na denúncia, sustentando ser desnecessário aguardar o 

término da instrução processual para se alcançar tal conclusão. 

Com essas considerações, requer “seja reformada a r. decisão do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4a Região, com a conseqüente concessão do writ 

impetrado em favor de ROBERTO TEIXEIRA, a fim de que seja TRANCADA a ação 

penal injustamente instaurada em seu desfavor pelo N. Juízo da 13a Vara Federal de 

Curitiba/PR” (fl. 338). 

Procuração, à fl. 339. 
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O recurso foi admitido na origem (fls. 345-346). 

Manifestação do Ministério Público Federal, às fls.  763-767, pelo 

conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

2. Pretende o recorrente, em síntese, o trancamento da ação penal, relativa à 

suposta prática do delito de lavagem de dinheiro, com fundamento na inépcia da denúncia 

recebida pelo juízo de origem, em virtude da atipicidade das condutas a si imputadas. 

Inicialmente, cumpre frisar que o trancamento da ação penal constitui medida 

excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise 

aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de 

punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. 

A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na 

apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro 

processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo 

pressupõe uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de 

plano. 

Corroborando tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes do 

col. Pretório Excelso:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE 
FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS 
DOS AUTOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento 
de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, que só se 
justifica nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de 
causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de 
plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 2. Não 
se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a 
fim de se verificar a inocência do Paciente. 3. O trancamento da ação 
penal em relação a outros corréus não permite, por si só, a conclusão de 
que estaria o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, não se inferindo 
dos autos que exista uma identidade entre a situação deles e a do 
Paciente. 4. Habeas corpus denegado" (HC n. 115.116/RJ, Segunda 
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Turma, Relª. Minª. Carmen Lúcia, DJe de 17/11/2014, negritei). 

"HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PECULATO-FURTO. 
CRIME MILITAR. MUNIÇÕES DE USO RESTRITO DAS FORÇAS 
ARMADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 
DENÚNCIA QUE PERMITE AO ACUSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA 
DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 
RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. 1. O acórdão impugnado está em 
conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no 
sentido de que “o trancamento da ação penal pela via restrita do habeas 
corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer 
dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da 
conduta ou a extinção da punibilidade” (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz 
Fux). 2. A denúncia descreve suficientemente os fatos, ao menos em tese, 
caracterizadores do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código 
Penal Militar) e está embasada em elementos concretos colhidos no curso 
do inquérito policial militar. Peça inaugural que permite ao acusado o 
pleno exercício do direito de defesa. 3. A subtração de munições de uso 
restrito, de propriedade das Forças Armadas, não permite a aplicação do 
princípio da insignificância penal. 4. Habeas Corpus indeferido" (HC n. 
108.168/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 
3/9/2014, negrite). 

"Habeas corpus. 2. Art. 334, § 1º, “c” e “d”, do Código 
Penal (contrabando de máquinas caça-níqueis). Absolvição durante a 
suspensão condicional do processo. 3. Pedido de trancamento da ação 
penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. 4. Satisfeitos os requisitos 
do art. 41, do CPP e não comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, 
a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de 
autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal. Precedentes. 5. 
Ordem denegada" (HC n. 115.730/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJe de 3/6/2014).

Pois bem. Diversamente do quanto deduzido nas razões recursais, não há 

como se constatar, de plano, a alegada atipicidade das condutas imputadas ao Recorrente.

De uma análise detida do presente feito, verifica-se que o representante do 

Ministério Público Federal ofereceu denúncia, acostada às fls. 13-180, individualizando as 

condutas supostamente ilícitas imputadas ao Paciente. Para melhor compreensão da quaestio, 

cumpre transcrever os seguintes excertos:
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“O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ademais denuncia LULA, EMÍLIO 
ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR, CARLOS ARMANDO PASCHOAL, EMYR 
DINIZ COSTA JÚNIOR, ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL [ROGÉRIO AURÉLIO], 
ROBERTO TEIXEIRA e FERNANDO BITTAR, são denunciados pela prática, por 18 
(dezoito) vezes, do crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme 
previsto no art. 1o c/c o art. 1o § 4o, da Lei n° 9.613/98. O montante de dinheiro lavado 
mediante tais condutas totalizou R$ 700.000,00, conforme adiante será narrado.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA [LULA], de modo consciente e 
voluntário, no contexto das atividades de organização criminosa, em concurso e unidade 
de desígnios com EMÍLIO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR, CARLOS 
ARMANDO PASCHOAL, EMYR DINIZ COSTA JÚNIOR, ROGÉRIO AURÉLIO 
PIMENTEL [ROGÉRIO AURÉLIO], ROBERTO TEIXEIRA e FERNANDO BITTAR, 
no período compreendido entre 27 de outubro de 2010 e junho de 2011, dissimularam e 
ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de 
aproximadamente R$ 700.000.00 provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação e 
corrupção praticados pela ODEBRECHT em detrimento da PETROBRAS, por meio da 
realização de reformas estruturais e de acabamento no Sítio de Atibaia, adequando-o às 
necessidades da família do ex-Presidente da República; motivo pelo qual incorreram no 
delito tipificado no art. 1o c/c o art. 1o §4°, da Lei n° 9.613/98, por 18 (dezoito) vezes. Tal 
valor - R$ 700.000.00 - foi objeto de solicitação a ALEXANDRINO ALENCAR e EMÍLIO 
ODEBRECHT, constituindo-se de vantagem indevida recebida por LULA em razão do 
cargo de Presidente da República, agravada pela prática de atos de ofício, comissivos e 
omissivos, consistentes, entre outros, na nomeação e manutenção dos Diretores de 
Abastecimento, de Serviços e Internacional da PETROBRAS comprometidos com o 
esquema criminoso” (fl. 18).

“Nas operações de compra do sítio de Atibaia/SP também se verifica a 
participação do advogado ROBERTO TEIXEIRA, sócio do escritório TEIXEIRA, 
MARTINS E ADVOGADOS (CNPJ 04.485.143/0001-91), o qual goza da extrema 
confiança de LULA, sendo responsável por representá-lo, bem como a seus familiares, 
em ações judiciais.

A participação de ROBERTO TEIXEIRA na aquisição do sítio foi 
reconhecida por ADALTON EMÍLIO SANTARELU, vendedor da propriedade, o qual 
informou que ROBERTO TEIXEIRA foi o advogado que representou JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO e FERNANDO BITTAR na aquisição do imóvel, em 2010” (fl. 125).

“Ouvido pelo MPF o tabelião que participou do ato, GILBERTO AMARAL 
DE SOUZA, revelou que ROBERTO TEIXEIRA é cliente do 23° Tabelionato de Notas 
há aproximadamente 15 anos, tendo realizado neste período cerca de 20 ou 30 atos, 
todos conduzidos pelo escrevente JOÃO NICOLA RIZZI.

JOÃO NICOLA RIZZI, ao seu turno, revelou que todas as escrituras 
lavradas no interesse de ROBERTO TEIXEIRA tiveram as assinaturas colhidas no 
escritório de advocacia desse. Disse ainda que as únicas escrituras lavradas a pedido de 
ROBERTO TEIXEIRA no interesse de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO e 
FERNANDO BITTAR foram essas das propriedades rurais sob comento. Aliás, em 
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consulta a base de dados da 'Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – 
CENSEC' constatou-se que inexiste procurações formalizadas por JONAS LEITE 
SUASSUNA FILHO ou por FERNANDO BITTAR em favor de ROBERTO TEIXEIRA, 
ao passo que foram encontrados 2 (dois) registro de procurações lavradas por LULA 
constituindo ROBERTO TEIXEIRA como mandatário, isso sem levar em conta o fato 
de ser público e notório que ser este o advogado do ex-Presidente da República.

A relação bastante próxima entre ROBERTO TEIXEIRA e LULA 
também é evidenciada a partir das informações prestadas por MATUZALEM 
CLEMENTONI, em depoimento colhido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
Segundo ele, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA teria sido padrinho de casamento da filha 
de ROBERTO TEIXEIRA. Ademais, fontes públicas noticiam a amizade de longa data 
entre os dois. 

Chama a atenção também o fato de que, conforme obtido em fontes 
abertas na internet, LUIZ CLÁUDIO LULA DA SILVA, outro filho de LULA, reside em 
apartamento no 6o andar do edifício Cristal, localizado na Alameda Jaú, n° 1874 nos 
Jardins, São Paulo/SP. O referido bem está registrado no nome da MITO 
PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 44218832000154), sociedade empresária de que são 
sócias, LARISSA TEIXEIRA QUATTRINI, ELVIRA  ANGELINA TEIXEIRA, e VALESKA 
TEIXEIRA ZANIN, todas parentes de ROBERTO TEIXEIRA, cabendo ainda destacar 
que este foi sócio-administrador da empresa de 15/12/1997 a 09/12/2005.

As evidências ficam ainda mais claras quando se passa a analisar o 
depoimento do vendedor do sítio, ADALTON EMÍLIO SANTARELLI, o qual revelou: (a) 
em 2010, foi procurado por JONAS LEITE SUASSUNA FILHO e FERNANDO BITTAR 
que estariam interessados em adquirir o sítio; (b) os compradores expressamente 
pediram que o pagamento fosse feito em duas  parcelas, com um sinal e o restante após 
as eleições presidenciais de 2010 (tanto assim, que foi paga correção monetária no valor 
de R$ 39.200,00 em razão desse lapso temporal); (c) a negociação teve participação 
ativa de ROBERTO TEIXEIRA, sendo que este foi quem indicou o tamanho do 
"quinhão" de cada comprador; (d) após a venda das propriedades, começou a ouvir 
rumores no município de Atibaia/SP de que o proprietário do sítio seria LULA. O 
vendedor do sítio disse ainda que, na época da venda, o caseiro do sítio atendia pelo 
apelido de "MARADONA".

Em suma, o fato de o advogado ROBERTO TEIXEIRA ter participado 
da aquisição do sítio, tendo sido, inclusive, lavradas as escrituras das compras em seu 
escritório, somado à circunstância de ROBERTO TEIXEIRA ser bastante próximo de 
LULA e de sua família, e não de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO e FERNANDO 
BITTAR, formais adquirentes do sítio, é mais um indício de que esses 'amigos da família' 
serviram apenas para ocultar o fato de que a propriedade foi adquirida em benefício de 
LULA. Ressalte-se que ROBERTO TEIXEIRA também foi um dos responsáveis por 
atos de lavagem de dinheiro que tinham por intuito ocultar a origem dos valores 
empregados pela ODEBRECHT em favor de LULA, como será visto em tópico próprio” 
(fls. 125-127).

Em relação a tais notas fiscais e recibos relacionados ao Sítio de Atibaia, 
objeto de apreensão na residência de LULA em São Bernardo do Campo, EMYR 
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COSTA, engenheiro da ODEBRECHT que celebrou acordo de colaboração premiada, 
informou que ROBERTO TEIXEIRA, no intuito de ocultar a participação da 
ODEBRECHT na reforma, pediu ao colaborador a celebração de um contrato com o 
nome de FERNANDO BITTAR, bem como algumas notas fiscais relacionadas às 
reformas para comprovação dos recursos dispendidos na obra. Segundo EMYR COSTA, 
FREDERICO BARBOSA, engenheiro que trabalhou in loco no sítio, havia lhe passado 
algumas notas fiscais e recibos para comprovação de gastos. Nesse contexto, EMYR 
COSTA, atendendo aos pedidos de ROBERTO TEIXEIRA, compareceu no escritório 
do advogado de LULA e lhe entregou as notas fiscais que tinha em sua posse. Segundo 
EMYR COSTA, as notas apreendidas em São Bernardo do Campo, inclusive a que estava 
em nome de PAULO KANTOVTZ, são aquelas que o colaborador havia entregue a 
ROBERTO TEIXEIRA”(fl. 135-136). 

Em meados de fevereiro e março de 2011, ROBERTO TEIXEIRA, 
previamente acordado com LULA, fez contato com ALEXANDRINO ALENCAR com 
intuito de ocultar qualquer tipo de referência a ODEBRECHT e a LULA na reforma. 
Assim, para viabilizar a 'regularização da obra', ou seja, a ocultação e dissimulação da 
origem, propriedade e natureza criminosa dos valores, ROBERTO TEIXEIRA agendou 
uma reunião em seu escritório, localizado na Rua Padre João Manoel, 755, 19° andar, 
em São Paulo, na qual compareceram ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR COSTA.

Na referida reunião, com o objetivo de dissimular a origem dos recursos 
empregados e seu beneficiário final, ROBERTO TEIXEIRA, previamente ajustado 
com LULA e FERNANDO BITTAR, propôs a ALEXANDRINO ALENCAR e EMYR 
COSTA a celebração de um contrato fictício entre a CONSTRUTORA RODRIGUES DO 
PRADO e FERNANDO BITTAR, abrangendo a totalidade das obras executadas no local. 
FERNANDO BITTAR sabia que LULA era o proprietário real e possuidor do sítio e o 
beneficiário das reformas custeadas pela ODEBRECHT, assim como que LULA havia 
desempenhado relevante função pública de Presidente da República, sendo ainda notória 
a existência pretérita de contratos e interesses da ODEBRECHT em negócios no governo 
federal, o que caracterizava a olhos vistos a ilicitude da relação. Some-se que 
evidentemente foge ao padrão uma empreiteira desse porte realizar obras em um sítio.

Na ocasião, ROBERTO TEIXEIRA solicitou que o contrato fictício entre 
FERNANDO BITTAR e a CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO contivesse valores 
e forma de pagamentos compatíveis com a renda de FERNANDO BITTAR. Além disso, 
ROBERTO TEIXEIRA solicitou que os recibos disponíveis de compra dos materiais de 
construção, pagos com dinheiro disponibilizado pela ODEBRECHT, fossem a ele 
entregues.

Posteriormente à reunião, EMYR COSTA redigiu o contrato fictício entre 
FERNANDO BITTAR e a CONSTRUTOR RODRIGUES DO PRADO, no valor 
aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), e designou encontro com 
CARLOS RODRIGUES DO PRADO para colheita de assinatura. No dia 30 de maio de 
2011, a CONSTRUTORA RODRIGUES DO PRADO emitiu a Nota Fiscal n° 0243, em 
nome de FERNANDO BITTAR.

Retornando ao escritório de ROBERTO TEIXEIRA, EMYR COSTA 
entregou ao advogado o contrato assinado, nota fiscal, bem como recibos de compra de 
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materiais de construção relacionados ao Sítio de Atibaia, cujos custos foram arcados 
pela ODEBRECHT” (fl. 163). 

 
De sua vez, o Magistrado de origem recebeu a denúncia, fundamentando sua 

decisão, nos seguintes termos: 

“Roberto Teixeira, advogado e amigo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, teria participado da reforma do sítio, ocultado documentos que demonstravam 
a ligação da Odebrecht com a reforma e orientado engenheiro da Odebrecht a celebrar 
contrato fraudulento com Fernando Bittar para ocultar o envolvimento da Odebrecht no 
custeio e que o ex-Presidente era o beneficiário” (fl. 185).

“Segundo, relativamente à imputação contra Roberto Teixeira, há indícios 
de que participou, conscientemente, de fraudes para ocultar quem custeava as reformas 
do Sítio de Atibaia e quem era o real beneficiário.

Não ignora este Juízo a necessidade de se proteger juridicamente a 
relação entre cliente e advogado, mas não há imunidade desta relação, conforme 
jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, bem como como assim se procede no 
Direito Comparado, quando o próprio advogado se envolve em ilícitos criminais, ainda 
que a título de assessoramento de seu cliente, havendo fundada suspeita no presente 
caso em relação às condutas de Roberto Teixeira.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a proteção jurídica da relação 
cliente/advogado, o assim denominado "attorney/client privilege" fica sujeito a, assim 
denominada, "crime-fraud exception":

'Nós devemos sempre ter em mente que o propósito da exceção 
crime-fraude é a de assegurar que o 'selo' do segredo entre advogado e cliente não se 
estende à comunicação do advogado para o cliente e feita pelo advogado com o 
propósito de dar conselho para o cometimento de uma fraude ou de um crime. O selo é 
quebrado quando a comunicação do advogado é dirigida a facilitar malfeitorias pelo 
cliente.' (Haines v. Ligget Group, Inc. 975 F.2d 81, 90 - 3.° Circuito Federal, 1992)

Além disso, a proteção jurídica restringe-se à relação entre advogado e 
cliente que seja pertinente à assistência jurídica lícita, não abrangendo a prática de 
atividades criminosas. Nessa última hipótese, o advogado não age como tal, ou seja, não 
age em defesa de seu cliente ou para prestar-lhe assistência jurídica, mas sim como 
associado ao crime. Em feliz síntese, a proteção jurídica aplica-se somente:

'(1) o titular do direito é ou deve tornar-se um cliente; (2) a pessoa para 
quem a comunicação foi feita (a) é inscrito na Ordem ou é seu subordinado e (b) em 
conexão com a comunicação está agindo como advogado; (3) a comunicação está 
relacionada a um fato do qual o advogado foi informado (a) por seu cliente (b) sem a 
presença de estranhos (c) para o propósito de obter primeiramente (i) um opinião legal 
ou (ii) serviços jurídicos ou (iii) assistência em processos legais, e não (d) para o 
propósito e cometer um crime ou um ilícito; e (4) o direito foi (a) invocado e (b) não 
renunciado pelo cliente.' (SULLIVAN, Julie R. Federal IVhite Collar Crime: Cases and 
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Materials. West Group, 2001, p. 863-864.)
Esse entendimento está conforme a jurisprudência reiterada do Egrégio 

Supremo Tribunal Federal. 
A esse respeito, cite-se como exemplo o decidido pelo Plenário desta 

Egrégia Suprema Corte no Inquérito 2424/RJ, Plenário, 26/11/2008, Relator, o eminente 
Ministro Cezar Peluzo, admitindo a validade de investigações contra advogado que 
assessora cliente na prática de crimes, o que significa, em outras palavras, a ausência de 
qualquer imunidade no contexto:

[...]
Então, a condição de advogado de Roberto Teixeira não o imuniza contra 

a imputação” (fls. 191-192). 

 Depreende-se dos autos que, contra essa decisão, a Defesa impetrou habeas 

corpus, tendo o c. Tribunal Regional Federal de origem denegado a ordem, em acórdão, do 

qual transcrevo os seguintes excertos, que interessam ao presente julgamento,  in verbis: 

“2.1.1. O recebimento da denúncia é momento inicial da persecução penal 
quando desnecessária prova cabal da participação de cada um dos réus nos crimes 
narrados. Neste estágio, tampouco será imutável a tipificação dada. Os indícios em que 
se sustenta a denúncia não constituem prova definitiva porque devem passar pelo crivo 
do contraditório, de modo que os elementos apurados nessa fase processual servirão 
para corroborar ou não indícios em que amparada a denúncia. Como decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal:

Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz 
apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos 
narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação 
da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a 
instrução criminal assim o indicar' (HC 87324, Rei. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira 
Turma, DJe de 18.5.2007).

Isto é, a prova colhida durante a investigação somada aos demais 
elementos carreados aos autos na fase de instrução servirão para formar a convicção do 
magistrado, resultando na prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme 
o grau de certeza que o magistrado extrair de todo o conjunto probatório. Não há nisso, 
alerte-se, qualquer violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, pois, 
uma vez fixadas as balizas pelos fatos, ainda que de maneira sucinta, é possível o 
prosseguimento da ação penal.

Observe-se que o art. 41 do Código de Processo Penal, em consonância 
com as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, exige que a 
denúncia aponte o fato criminoso que se imputa ao denunciado com todas as suas 
circunstâncias, ou seja, delimitando os elementos indispensáveis à sua perfeita 
individualização: (a) quem; (b) onde; (c) quando; (d) quanto (TRF4, Recurso em Sentido 
Estrito nº 5002776- 86.2013.404.7208, 8ª Turma, minha relatoria, unânime, em 
13/06/2014).

Documento: 87689618 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 18/09/2018 Página  9 de 15



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Sintetizando, estando a acusação em conformidade com o disposto no art. 
41 do Código de Processo Penal, de modo a trazer prova da materialidade e indícios de 
autoria, rejeita-se o pedido de declaração da sua inépcia. Nesse sentido:

[...]
2.1.2. Não se olvida que a resposta do direito penal deve ser proporcional 

à relevância e ao grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, o que traz 
reflexos no tipo incriminador.

Contudo, é aconselhável que se aguarde o desenrolar da ação penal, 
cabendo neste estágio apenas aferir a aptidão da inicial. No caso, a peça inaugural é 
absolutamente compreensível pela defesa, sendo que os fatos e o modo dos crimes estão 
suficientemente indicados pela acusação. Sobre o ponto, já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal:

[...]
Ao paciente são imputados os crimes de lavagem de dinheiro em 18 

oportunidades, como tipificado no art. 1º, 'caput', c/c art. 1º § 4º da Lei nº  9.613/98. Em 
linhas gerais, a acusatória narra que o paciente no período compreendido entre 27 de 
outubro de 2010 e junho de 2011, teria auxiliado o corréu LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA a dissimular e ocultar a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de 
aproximadamente R$ 700.000,00, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação e 
corrupção praticados pela ODEBRECHT em detrimento da PETROBRAS, por meio da 
realização de reformas estruturais e de acabamento no Sítio de Atibaia, adequando-o às 
necessidades da família do ex-Presidente.

Pois bem, a narrativa é bastante detalhada, indica o modus operandi, os 
agentes envolvidos, o somatório de valores eventualmente branqueados, a sua origem, o 
grau de participação da paciente e dá a definição típica que o Ministério Público 
Federal entende adequada, pelo que não se há falar de sua inépcia.

2.2. Atipicidade das condutas 
2.2.1. Sustenta a defesa a atipicidade da conduta do paciente, pois não 

haverá como se aceitar que as condutas de fazer uma 'proposta' e duas 'solicitações' 
possam ser consideradas como uma participação em lavagem de dinheiro. Afirma que as 
condutas atribuídas ao paciente não se inserem da cadeia causai do crime imputado - 
que teria ocorrido independentemente de sua participação -, e que 'propor' e 'solicitar' 
são condutas irrelevantes penalmente.

Não prospera a insurgência.
A tese acusatória refere que o paciente teria auxiliado o ex-Presidente da 

República a ocultar a origem dos valores utilizados na negociação do sítio de Atibaia – e 
desse fato vem ele se defendendo, segundo a extensa narrativa e a imputação da peça 
inicial.

Na dicção do art. 29 do Código penal, 'quem de qualquer modo, concorre 
para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade', de 
modo que resumir a acusação ao mero auxílio, à proposição ou à solicitação como quer 
a defesa, significaria, de imediato, minimizar e descontextualizar a atuação do paciente, 
a quem são imputados '18 (dezoito) vezes, do crime de lavagem de dinheiro, em sua 
forma majorada, previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei nº 9.613/98. 
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O conjunto complexo de fatos, personagens e agentes exige que a 
denúncia seja examinada por completo e, nessa perspectiva, há indícios da prática dos 
crimes e da participação efetiva do paciente, o que é suficiente para que seja mantido o 
curso regular do processo.

Ora, a instrução se presta justamente para aferir se o denunciado agiu 
com ciência da ilicitude dos seus atos e produziu o resultado, ou, em outra linha, atuou 
em legítimo exercício profissional.

Em síntese e notadamente em sede mandamental, ambiente destituído de 
instrução probatória e de cognição exauriente, no qual somente se autoriza a 
intervenção recursal na hipótese de flagrante ilegalidade, não é possível concluir pela 
atipicidade das condutas imputadas.

2.2.2. A inicial acusatória não precisa narrar precisamente a função de 
cada um na organização voltada ao cometimento de ilícitos penais, notadamente quando 
cometidos por várias pessoas em comunhão de esforços e vontades. Exige-se, nessa 
linha, relativa tolerância com o grau de generalidade da denúncia.

[...]
O recebimento da denúncia traduz um estágio inicial da persecução penal, 

não sendo necessária prova robusta ou definitiva da participação de cada um dos réus 
nos crimes narrados, tampouco há de ser a tipificação dada como definitiva.

Os indícios não constituem prova definitiva porque devem passar pelo 
crivo do contraditório, que ganha força durante a instrução do processo. Os elementos 
apurados nessa fase processual servirão para corroborar ou não os indícios em que 
amparada a denúncia.

Assim, a prova colhida durante a investigação somada aos demais 
elementos carreados aos autos na fase de instrução, servirão para formar a convicção 
do magistrado, resultando na prolação de sentença condenatória ou absolutória, 
conforme o grau de certeza que o magistrado extrair de todo o conjunto probatório. 
Não há aqui qualquer violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, 
pois, uma vez narrados os fatos, ainda que de maneira sucinta, é possível ao magistrado 
determinar o prosseguimento da ação penal.

[...]
Em conclusão, atendendo a denúncia ao disposto no art. 41 do Código de 

Processo Penal, de modo a trazer prova da materialidade e indícios de autoria, 
rejeita-se o pedido de declaração da sua inépcia” (fls. 305-310).

 Diante de uma análise detida da decisão acima transcrita, verifica-se que não 

há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela presente impetração. Ao contrário, 

mostra-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, e por meio da 

presente via, já que, diversamente do alegado pelo Recorrente, torna-se sim imprescindível um 

melhor delineamento fático dos supostos delitos, para se alcançar conclusão diversa daquela 

proferida pelo Tribunal de origem. 
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Com efeito, não há como se conceber a interpretação conferida pela Defesa à 

denúncia, inferindo-se das razões recursais a tentativa de reduzir a descrição das condutas do 

Recorrente, e de todo o complexo contexto no qual se desenvolveram os fatos delituosos, aos 

verbos “propor” e “solicitar”, tudo no afã de demonstrar eventual atipicidade dos fatos a ele 

imputados.   

Desta forma, pois, tenho que o pleito de trancamento aqui formulado, por exigir 

cotejo minucioso de fatos e provas, é exame que, na hipótese, e por ora, revela-se inviável, 

por ser vedado em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 

Esse tem sido o entendimento da reiterada jurisprudência desta Corte Especial. 

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE 
SOCORRO. EVASÃO APÓS O SINISTRO. TRANCAMENTO DO 
PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A 
PERSECUÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO 
DEMONSTRADA. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE 
DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA 
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO 
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o 
trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida 
excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca 
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de 
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de 
prova sobre a materialidade do delito.

2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o 
exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de 
informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige 
profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na 
via estreita do writ.

3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a 
descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios 
mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade 
e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um 
eventual juízo condenatório. 

4. Embora não se admita a instauração de processos 
temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, 
nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro 
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societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de 
admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do 
Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa 
para o exercício da ação penal.

[...] 
8. Recurso ordinário desprovido" (RHC 90.470/PR, Quinta 

Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2018).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". LAVAGEM DE 
DINHEIRO. TRANCAMENTO. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE 
LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE INEQUÍVOCA 
ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA PRIMEIRA DENÚNCIA E NA 
SUPERVENIENTE, A FIM DE SE RECONHECER A ILEGALIDADE DA 
SEGUNDA AÇÃO PENAL PELA PROIBIÇÃO DA DUPLA 
PERSECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DE MATERIAL 
FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. RECURSO 
ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - O trancamento da ação penal constitui medida 
excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem 
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da 
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência 
de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade (precedentes).

[...]
V - Dessarte, mostra-se prematuro o trancamento da 

segunda ação penal em trâmite na origem, haja vista a imprescindibilidade 
de um melhor delineamento fático a fim de se eventualmente acolher a 
tese da litispendência, exame que efetivamente será realizado em primeiro 
grau por ocasião da sentença, e que é vedado na presente via pela 
necessidade de revolvimento de material fático-probatório (precedentes).

Recurso ordinário desprovido" (RHC 68.070/PR, Quinta 
Turma, de minha Relatoria, DJe de 04/05/2016).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 
DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. 
EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser 
utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a 
finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade 
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apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
2. O trancamento de ação penal constitui "medida 

excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem 
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a 
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, 
ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da 
materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 
Quinta Turma, DJe 05/02/2014) e que "só deve ser adotada quando se 
apresenta indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca 
ilegalidade da prova pré-constituída". (STF, HC 107948 AgR/MG, Rel. 
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.05.2012). 

3. Há litispendência quando verificado existir dois processos 
em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 
301, III, §§ 1º a 3º). 

4. No caso vertente, o Tribunal a quo, analisando a questão, 
expôs as diferenças entre as duas denúncias, constatando a inocorrência 
de litispendência. Discordar dessa conclusão demandaria profundo exame 
do acervo probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é vedado 
em sede de habeas corpus. 

5. Não é inepta a denúncia que apresenta uma narrativa 
congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla 
defesa, descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura crime, ou 
seja, aquela que, atentando aos ditames do art. 41 do CPP, qualifica os 
acusados, descreve o fato criminoso e suas circunstâncias. O fato, por si 
só, de o Ministério Público ter imputado ao recorrente a mesma conduta 
dos demais denunciados não torna a denúncia genérica, indeterminada ou 
imprecisa. 

6. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 311.571/SP, Quinta 
Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 15/12/2015). 
  

Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade no v. acórdão recorrido passível 

de correção na presente via, merecendo destaque manifestação do Ministério Público Federal, 

no sentido de que “a despeito da alegação de indicação de conduta exclusivamente a fl. 

151, verifica-se outras indicações na Denúncia (que se encontra a fl. 13/173)” (fl. 766).

Em síntese, sendo o trancamento da ação penal medida excepcional, justificada 

apenas quando comprovada, de plano, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção 

de punibilidade, ou ausência de justa causa, mostra-se prematuro, na hipótese, o trancamento 

da ação penal, haja vista a imprescindibilidade de um melhor delineamento fático, a fim de se 

eventualmente acolher a tese sustentada pela Defesa, exame que será realizado em primeiro 

Documento: 87689618 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 18/09/2018 Página  14 de 15



 

 

Superior Tribunal de Justiça

grau por ocasião da sentença e que é vedado na presente via pela evidente necessidade, no 

caso, de revolvimento de material fático-probatório. 

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "b" do RISTJ, nego 

provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 

P. e I. 

Brasília (DF), 13 de setembro de 2018.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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