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PRIMEIRA TURMA

Prisão federal: competência e prorrogação

Cabe ao Poder Judiciário verificar se o preso tem perfil apropriado para a transferência ou a 
permanência nos presídios federais, em controle exercido tanto pelo juiz de origem como pelo juiz 
federal responsável pelo presídio federal. Deferido o requerimento pelo magistrado de execução 
estadual, não cabe ao juiz federal exercer juízo de valor sobre a gravidade das razões do solicitante, 
salvo se evidenciadas condições desfavoráveis ou inviáveis da unidade prisional. Com base nessa 
orientação, a 1ª Turma denegou habeas corpus e confirmou acórdão do STJ, que mantivera o 
paciente em prisão federal. Na espécie, tratava-se de conflito de competência suscitado por 
magistrado estadual que, ao solicitar renovação de permanência do paciente em prisão federal, 
tivera o pedido indeferido por magistrado federal ao fundamento de não mais subsistirem os 
motivos justificadores da custódia naquele presídio. O STJ, ao solucionar a controvérsia, autorizara 
a renovação da permanência do preso em estabelecimento federal por mais 360 dias. A Turma 
destacou que se revestiriam de certa excepcionalidade a transferência e a permanência dos presos 
em presídios federais. Asseverou que o encarceramento em prisões federais se destinaria apenas aos 
presos de elevada periculosidade, cujo recolhimento condissesse com a Lei 11.671/2008 (Art. 3º. 
Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se 
justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório). 
Sublinhou que os presídios federais não teriam sido criados para que as penas fossem neles 
integralmente cumpridas. Apontou que, a teor do art. 10 e § 1º da Lei 11.671/2008, a permanência 
de presos nesses estabelecimentos seria em caráter singular e por até 360 dias, prazo renovável 
excepcionalmente [Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança 
máxima será excepcional e por prazo determinado. § 1º O período de permanência não poderá ser 
superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado 
motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência]. Esclareceu que, 
embora os presídios federais, de segurança máxima, tivessem caráter temporário, em caso de 
necessidade seria possível a prorrogação excepcionalmente, quer por fato novo, quer pela 
persistência das razões ensejadoras da transferência inicial. Pontuou que a justificativa baseada no 
interesse da segurança pública seria o perfil do preso, considerado de elevada periculosidade. Frisou 
que não competiria ao STF o controle dos fundamentos do acórdão atacado ao resolver o conflito de 
competência, mas apenas do resultado, ou seja, se justificada a permanência do paciente no presídio 
federal. Aduziu, ademais, que o juiz estadual teria atuado nos termos exigidos pela Lei 11.671/2008 
[Art. 5º ... § 2º Instruídos os autos do processo de transferência, serão ouvidos, no prazo de 5 
(cinco) dias cada, quando não requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério Público e a 
defesa, bem como o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, a quem é facultado indicar o 
estabelecimento penal federal mais adequado].
HC 112650/RJ, rel. Min. Rosa Weber, 11.3.2014. (HC-112650)

SEGUNDA TURMA

Princípio da insignificância e rádio comunitária de baixa potência - 2

Em conclusão de julgamento, a 2ª Turma, por maioria, proveu recurso ordinário em habeas corpus 
para conceder a ordem e restabelecer a rejeição da denúncia proferida pelo juízo de origem. No 
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caso, o magistrado de 1º grau aplicara o princípio da insignificância ao crime descrito no art. 183 da 
Lei 9.472/1997 (desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação), por não haver prova 
pericial que constatasse, in loco, que a rádio comunitária operara com potência efetiva radiada 
acima do limite de segurança. Dessa forma, o magistrado considerara que o desvalor — insegurança 
— não estaria demonstrado, e essa prova seria essencial para constatação do fato típico. Contra essa 
decisão, fora interposto recurso em sentido estrito para o TRF que, provido, determinara o 
recebimento da denúncia. O STJ mantivera esse entendimento — v. Informativo 734. A Turma 
assentou a ausência, na espécie, de comprovação da materialidade delitiva da infração penal. 
Ressaltou que não teria sido constatada a lesão aos bens jurídicos penalmente tutelados. 
Considerou, entretanto, que o Poder Público poderia ter outro tipo de atuação, como, por exemplo, a 
via administrativa. Vencidos os Ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes, que negavam 
provimento ao recurso. O primeiro consignava que a falta de elementos que comprovassem que a 
rádio comunitária interferia, ou não, na segurança não seria motivo para rejeitar a denúncia por 
insignificância. Destacava que essa prova poderia e deveria ser realizada no curso da ação penal. O 
Ministro Gilmar Mendes aduzia que a instalação de estação clandestina de radiofrequência, sem 
autorização do órgão competente, seria suficiente para comprometer a regularidade do sistema de 
telecomunicações. Sublinhava que o legislador buscara tutelar a segurança dos meios de 
comunicação, especialmente para evitar interferência em diversos sistemas como, por exemplo, o 
aéreo. Assim, seria prescindível a comprovação de prejuízo efetivo para a consumação do delito.
RHC 119123/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 11.3.2014. (RHC-119123)

RHC N. 118.407-DF
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. Embora a natureza abstrata do crime não constitua 
motivo hábil e suficiente para a determinação da segregação cautelar, é certo que a gravidade 
concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ele foi cometido, justifica a custódia 
preventiva para o resguardo da ordem pública. 2. No caso, além da gravidade concreta dos fatos 
pelos quais o recorrente foi condenado a 18 anos e 4 meses de reclusão, a prisão preventiva está 
baseada no risco de reiteração delitiva, tendo em vista (i) a existência de outro processo por crimes 
semelhantes e (ii) a constatação de que “após a prisão dos acusados, os delitos com modus operandi 
similar cessaram”. 3.  Prolatada a sentença e julgada a apelação, fica superada a alegação de inércia 
do Poder Público e, consequentemente, prejudicada a arguição de excesso de prazo. Recurso 
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

RHC N. 108.496-RJ
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VEREADOR. PRERROGATIVA DE FORO 
ESTABELECIDA EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA MEDIDA. AUSÊNCIA 
DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Art. 1º da Lei 9.296/96: interceptação telefônica  é medida cautelar, dependente de ordem do juiz 
competente da ação principal. Tratando-se de medida preparatória, postulada no curso da 
investigação criminal; competência aventada entendida e aplicada com temperamentos. Precedente.
2. Entendimento jurisprudencial consolidado quanto à constitucionalidade da prerrogativa de foro 
estabelecida pela al. d do inc. IV do art. 161 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro: não há 
incompetência absoluta do juízo de 1ª instância para autorização de interceptação telefônica de 
vereador.
3. Admite-se prorrogação sucessiva de interceptação telefônica, se os fatos forem “complexos e 
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graves” (Inq. 2424, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 26.03.2010) e as decisões sejam 
“devidamente fundamentas pelo juízo competente quanto à necessidade de prosseguimento das 
investigações” (RHC 88.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 02.02.2007).
4. O período das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se 
à necessidade da investigação e ao princípio da razoabilidade. Precedentes.
5. Recurso ao qual se nega provimento.

AG. REG. NA AP N. 695-MT
RELATORA: MIN. ROSA WEBER
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS 
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS A DIPLOMAÇÃO DO RÉU COMO DEPUTADO 
FEDERAL. ATOS INSTRUTÓRIOS.
1. Na fase de instauração da ação penal, com o oferecimento e recebimento da denúncia, o Juízo de 
primeiro grau era o competente. Desnecessária, em decorrência, a ratificação da decisão de 
recebimento da denúncia, e válidos os atos praticados até a diplomação do réu como Parlamentar 
Federal.
2. Meros atos de instrução da causa não são atos decisórios, não incidindo a norma do artigo 567 do 
Código de Processo Penal. É possível o aproveitamento dos atos da instrução. Além disso, foi 
assegurada à defesa a reinquirição de testemunhas. As partes poderão, ainda, apresentar, requerer ou 
renovar requerimento de juntada de prova documental  em qualquer fase do processo.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.

HC N. 119.200-PR
RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
EMENTA: Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do 
mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações extintas há mais de cinco anos. 
Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. 
Precedente. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.
1. Impetração dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por 
intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente, 
impossibilitando o conhecimento do writ. Precedentes.
2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal 
superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações 
anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes.
3. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.

RHC N. 118.974-PB
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. DOSIMETRIA DA 
PENA. 1. O acórdão impugnado assentou que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da 
ação penal e está necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às 
instâncias extraordinárias analisar os dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente 
aplicada. 2. Essa conclusão está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, 
tanto na via do habeas corpus quanto na via do Recurso Extraordinário, a discussão a respeito da 
dosimetria da pena é restrita àquelas situações de flagrante ilegalidade dos critérios utilizados. 3. 
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.


