E

CE R
TI F

D
DA

ÃO DE QUA
AÇ
LI
IC

ISO 9
001:2 00 8

ISO 9001

Informativo BF

Ministério Público do Estado de São Paulo - Promotoria de Justiça Criminal
Complexo Judiciário “Ministro Mário Guimarães” - Fórum Criminal da Barra Funda

Edição nº 3 - Fevereiro 2016

MPF REALIZA PALESTRA SOBRE PROCESSOS
DA LAVA JATO

Evento promovido pela ESMP reúne Promotores e Procuradores de
Justiça do MPSP

RAZÕES DE APELAÇÃO

Prisão de estrangeiros que permanecem irregularmente no Brasil
e cometem crimes

ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLEMENTAÇÃO
DE LANCHE NA BARRA FUNDA
AGENDA

Foto: Comunicação da ESMP

Happy hour da APMP

Colegas do MPF realizam palestra na
Barra Funda
Foto: Comunicação da ESMP

Procuradores atuam nos processos da Operação Lava Jato. A palestra “Investigação Criminal a Cargo do Ministério
Público” reuniu cerca de 280 Promotores e Procuradores de Justiça, no Fórum Crininal “Mário Guimarães” (Barra
Funda). O evento foi promovido pelo Centro de Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público.

N

o último dia 22 de fevereiro tivemos a grata
satisfação de receber aqui no Plenário do
Júri da Barra Funda, os colegas do Ministério Público Federal, Dr. Diogo Castor de Mattos e
Dr. Roberson Henrique Pozzobon, Procuradores da
República que atuam nos processos da Lava Jato.
Discorreram sobre algumas atividades investigativas que realizaram e sobre a fundamental importância das investigações realizadas pelo Ministério
Público, sempre com apoio de outras Instituições e
Órgãos de fiscalização, como a Receita Federal e a
Polícia Federal. Importante base é o compartilhamento de informações e programas de computador capazes de selecionar as informações relevantes, dentre milhares de informações recebidas.
Presentes como debatedores, Dr. Marcelo
Luiz Barone, integrante da 5ª Promotoria e Dra. Lúcia Nunes Bromerchenkel, integrante da 2ª Promotoria de Justiça.
O evento, organizado pela Escola Superior
do Ministério Público, contou com a presença do

Diretor da Escola, Dr.Antônio Carlos da Ponte, do
Exmo. Procurador Geral de Justiça, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, com a presença também dos três
candidatos ao cargo de PJG,Dr. GianpaoloPoggioSmânio, Dra. Eloisa de SouzaArruda e Dr. Pedro de
Jesus Juliotti.
Parabéns à Escola Paulista do Ministério Público, pelo sucesso do evento realizado, que teve
grande participação dos Promotores de Justiça Criminais, bem como pela iniciativa de criar aqui na
Barra Funda um Núcleo da Escola, para futuras palestras e atividades.
Como sugestão, já relacionada à palestra
proferida pelos Procuradores da República, entendemos ser de grande importância o curso específico sobre DELAÇÃO PREMIADA, trazendo todo o conhecimento e prática do Ministério Público Federal
para o nosso aperfeiçoamento profissional, colocado no dia do evento à nossa disposição pelo MPF.
Lúcia Nunes Bromerchenkel

Apoio: Associação Paulista do Ministério Público
Coordenação editorial: Alexandra Milaré Toledo Santos, Lúcia Nunes Bromerchenkel e Silvia Reiko Kawamoto, Assessoria de
Imprensa: Dora Estevam, Marcos Palhares e Paula Dutra, Departamento de Publicações: André Luiz Souza, Cassio Pereira da
Silva, Marcelo Soares e Rodrigo Vicente de Oliveira.
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Prisão de estrangeiros que
permanecem irregularmente no
Brasil e cometem crimes
O Promotor de Justiça João Cláudio Couceiro disponibiliza para todos os colegas este arquivo que versa sobre
prisão de estrangeiros que permanecem irregularmente no Brasil e cometem crimes, na Pasta da 2ª PJ, cargo
23, maio de 2015- Recursos.
Processo nº 0092311-69
Apelante: Justiça Pública
Apelado: Marco Antonio Camacho Sanabria
Razões de Apelação
Egrégio Tribunal
Colenda Câmara
1 - Relatório:
MARCO ANTONIO CAMACHO SANABRIA e
Maria Dolores Rodriguez Mora foram acusados de
ter infringido o art. 155, § 4º, incisos II (mediante
destreza) e IV, do CP.
Consta da denúncia que....
...Na sentença de fls. 136/138, o Magistrado
“a quo” julgou parcialmente procedente a ação,
para condená-lo, nas penas do art. 155, “caput”, do
CP, a um ano de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de dez
dias-multa, fixado o valor da unidade no mínimo legal. Em seguida, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na modalidade
de prestação de serviços à comunidade.

nas costas. O apelado, então, dela se aproximou.
Por trás, o apelado retirou, sorrateiramente, o aparelho da mochila da vítima. Esta nada percebeu.
Passado certo tempo, a vítima deu por falta de seu
aparelho celular, avisando os agentes de segurança
da estação. Estes passaram a realizar diligências no
local, até avistarem o apelado, que era conhecido
pela prática de crimes idênticos no local. Decidiram, então, casualmente abordá-lo, encontrando,
na bolsa da co-ré, que o acompanhava, o aparelho
da vítima (cf. confissão judicial do apelado, no CD,
que se harmoniza com o depoimento da vítima Giovana Miliati Dias, no CD, e com o depoimento do
agente metroviário Everton Dias de Paula, no CD).
Assim, a vítima não percebeu a subtração.
Tanto é que sequer descreveu para os agentes de
segurança a pessoa de quem suspeitava (cf. depoimento do agente metroviário, no CD). Ora, “é qualificado o furto pela destreza quando o agente, com
especial habilidade, sem que a vítima o perceba,
corta a bolsa onde são carregados os valores que
subtrai” (TACRIM-SP – JUTACRIM 77/229; no mesmo sentido, TACRIM-SP – JUTACRIM 55/250).
A qualificadora se configurou.
.....

Com a devida vênia, tal orientação não pode
prosperar.
2 - Do mérito:
2 - 1 - Da qualificadora da destreza: restou provado que, no dia dos fatos, a vítima caminhava pela
Estação Tatuapé do Metrô, quando colocou seu
aparelho de telefone celular na mochila que trazia
Informativo BF

2 - 3 - Da majoração da pena-base: reconhecidas as duas qualificadoras, a segunda deve funcionar como agravante genérica, majorando-se a
pena-base.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já
decidiu que, “na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve
ser utilizada para qualificar o crime e as demais
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devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente,
como circunstâncias judiciais. Precedentes” (STF –
1ª Turma – HC 99.809/PR – Rel. Min. Dias Toffoli – j.
23.08.11).
Esta também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido, STJ – 5ª Turma – HC
170.135/PE – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 14.06.11 –
DJe 28.06.11; STJ – 6ª Turma – HC 206.427/SP – Rel.
Min. Og Fernandes – j. 23.08.11 – DJe 08.09.11; STJ
– 6ª Turma – HC 202.035/SP – Rel. Min. Og Fernandes – j. 02.06.11 – DJe 15.06.11; e STJ – 6ª Turma
– HC 143.700/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura – j. 03.03.11 – DJe 21.03.11).
2 - 4 - Do afastamento da atenuante da confissão:
o Magistrado “a quo”, equivocadamente, reconheceu a atenuante da confissão. Porém, esta não se
configurou, uma vez que o apelado negou a participação da co-ré e não explicou a procedência dos
demais aparelhos celulares encontrados. Tudo isso
indica que não se arrependeu do crime praticado.
Ora, “a simples confissão da prática de um
crime não atenua a pena. Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a autoria do crime à
autoridade policial ou judiciária, não incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que importa é o ‘motivo’ da confissão, como, por exemplo,
o arrependimento, demonstrando merecer pena
menor, com fundamento na lealdade processual”
(JESUS, Damásio Evangelista de, “Direito Penal”,
v. 1, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1986, p. 501; no
mesmo sentido, NORONHA, Edgar Magalhães,
“Direito Penal”, v. 1, 21ª ed., São Paulo: Saraiva,
1982, p. 281; e MIRABETE, Júlio Fabbrini, “Manual de Direito Penal”, v. 1, 5ª ed., São Paulo: Atlas,
1990, p. 307).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que “a simples confissão da
prática do crime, sem exame do motivo da confissão, não conduz à atenuação da pena” (STF – 1ª
Turma – HC 65.286/PR – Rel. Min. Oscar Correa
– j. 28.08.87 - RTJ 123/524; no mesmo sentido,
STF – 2ª Turma – HC 70.226/MG – Rel. Min. Paulo
Brossard – j. 28.09.93 – RTJ 151/176; e STF – 2ª
Turma – HC 69.048/RJ – Rel. Min. Carlos Velloso –
j. 31.03.92 – RTJ 141/534).
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Por fim, “quando se tratar de prisão em flagrante
ou de crime assistido por testemunhas, a admissão
da autoria do fato não configura a espontaneidade
da confissão, requisito legalmente exigível para diminuir a censura penal” (DOTTI, René Ariel, “Curso
de Direito Penal – Parte Geral”, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pp. 530/531).
2 - 5 - Do regime fechado para cumprimento integral da pena de prisão: o apelado tinha maus
antecedentes e não estava em situação regular no
país. Deve, portanto, cumprir a pena privativa de
liberdade integralmente em regime fechado, para
posterior expulsão.
Um dos requisitos para a concessão do regime aberto (art. 114 da LEP), ou do livramento
condicional (art. 132, § 1º, letra a, da LEP), é que
o agente demonstre a possibilidade de obter ocupação lícita.
No caso em tela, o apelado não poderia exercer ocupação lícita, em face de sua condição de estrangeiro e da natureza temporária de seu ingresso
no país (não é estrangeiro portador de “visto permanente”). Com efeito, o art. 9º da Lei 6.815 estabelece que “o visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil em caráter
recreativo ou de visita, assim considerado aquele
que não tenha finalidade imigratória, nem intuito
de exercício de atividade remunerada”.
Se o acusado não tem direito ao regime
aberto ou ao livramento condicional, isso significa que deve cumprir sua pena integralmente em
regime fechado, até para que seja viabilizada sua
posterior expulsão, não preenchendo os requisitos
para a concessão da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Outra interpretação permitiria que o Judiciário invadisse esfera de poder que pertence ao
Executivo, pois aquele “regularizaria” a situação
do estrangeiro, enquanto este cumprisse pena no
país, em efetiva situação de liberdade, por prazo
superior ao que lhe foi permitido pelo Executivo,
quando de sua entrada.
Aliás, cumpre observar que o art. 67 da Lei
6.815, ao estabelecer que, “desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão do estrangeiro
poderá efetivar-se, ainda que haja processo ou teInformativo BF

nha ocorrido condenação” também permite indevida ingerência do Poder Executivo sobre o Judiciário (nesse sentido, o art. 10 do Decreto-lei 479,
de 08.06.1938, estabelecia, corretamente, que a
expulsão do estrangeiro só poderia ser decretada
após o cumprimento da pena. Tal orientação foi alterada a partir do art. 101 do Código Penal de 1940,
persistindo na redação do art. 76 do Decreto-lei
941, de 13.10.1969, e no art. 67 da Lei 6.815).
Tudo isso fere a independência e harmonia
dos Poderes, garantida pelo art. 2º da CF.
Ademais, estabeleceria situação de discriminação em relação ao nacional, pois, enquanto para
obter o benefício do livramento condicional ou do
regime aberto, o brasileiro deveria demonstrar a possibilidade do exercício de ocupação lícita, tal exigência
seria dispensada, em relação ao estrangeiro em situação temporária, porque a lei lhe proíbe tal atividade
(em razão de política exterior de competência do Poder Executivo, cf. art. 84, VII e VIII, da CF).
Nesse sentido, aliás, o art. 1° do Decreto-lei
n. 4.865, de 23.10.1942, estabelecia que “é proibida a concessão da suspensão condicional da pena
imposta aos estrangeiros que se encontrem no território nacional em caráter temporário (art. 25 do
Decreto n. 3.010, de 20.08.1938)”.
E o Supremo Tribunal Federal entendeu que
“o Decreto-lei n.4.865/42, impedindo o ‘sursis’
no caso de estrangeiro com visto temporário, não
ofende o princípio da isonomia. O diploma, entretanto, resultou revogado pela legislação que - em
1969, e, mais tarde, em 1980-1981 – estabeleceu o
Estatuto do Estrangeiro, sem retomar a antiga restrição” (STF – RTJ 117/1.032; no mesmo sentido,
TJSP – RJTJESP 127/279).
E, se o estrangeiro não tem direito à progressão de regime (STF – RHC 64.643 – Rel. Min. Aldir
Passarinho – DJ 27.02.87; e STF – HC 68.135 – Rel.

Min. Paulo Brossard – RTJ 139/527); à substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (STJ – 5ª Turma – HC 9.464 – Rel. Min. Félix
Fischer – DJ 16.08.99); e ao “sursis”, deve, necessariamente, cumprir integralmente a pena privativa
de liberdade em regime fechado.
Até porque, se já foi determinada a expulsão
do estrangeiro, “há incompatibilidade entre o ‘sursis’ e a medida de expulsão do território nacional,
decretada pela sentença condenatória. São institutos que se repelem: um a reconhecer a boa personalidade do réu, que por isso se presume não tornará a delinquir, e outro a determinar, por presunção
legal de ser pessoa indesejável, que o estrangeiro
volte ao país de origem, depois de cumprida, efetivamente, a pena” (TACRIM-SP – RT 393/348).
Porém, mesmo se não foi determinada a
expulsão, a condição de estrangeiro, em caráter
temporário, é incompatível com o benefício (TACRIM-SP – RJD 16/161; veja-se, ainda, RT 579/352,
597/307, 618/214).
3 - Conclusão:
Do exposto, espera-se seja dado provimento
ao presente recurso de apelo, para: a-) se reconhecer as duas qualificadoras; b-) se majorar a pena-base de MARCO ANTONIO CAMACHO SANABRIA pelo
reconhecimento da segunda qualificadora como
agravante genérica; c-) se afastar o reconhecimento da atenuante da confissão; e d-) se determinar o
regime fechado para o cumprimento INTEGRAL da
pena de prisão, como medida de JUSTIÇA.
São Paulo, 12 de maio de 2015.
João Cláudio Couceiro
Promotor de Justiça

PARTICIPE

Todas as notícias e assuntos
de interesse podem ser
encaminhados para o e-mail:
informativobf@apmp.com.br
Informativo BF
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Adesão a ABAIXO-ASSINADO para implementação
de horário de lanche no Fórum Criminal
Caros colegas, cansados de ficar sem lanche, durante o expediente?
Que tal buscarmos solicitar a nossa APMP, para nos proporcionar mais este
serviço, durante a tarde, cobrando-nos, diariamente, pelo fornecimento do
lanche, como na hora do almoço?
Se quiser aderir a esta idéia, favor rubricar o abaixo-assinado que será deixado
aos cuidados de Sueli/Andréia, na respectiva sala da APMP! DEADLINE: 15 DE
ABRIL DE 2016.
Quanto maior o número de interessados, maior a probabilidade de nossa
APMP encampar nossa sugestão e o preço da ‘diária do lanche’ despencar!
---------------------------------------------------------------------------------------------------Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Paulista do Ministério Público
do Estado de São Paulo

Os Promotores de Justiça, infra-assinados, vêm requerer a Vossa
Excelência que seja fornecido por esta entidade de classe ‘lanche’ (suco,
leite, chá, café, iogurte, frutas, cereais, biscoitos e sanduíches), a ser cobrado,
diariamente, nos moldes do que ocorre, no almoço.
Termos em que
Pedem deferimento.
São Paulo, março de 2016.
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Agenda
HAPPY HOUR
BARRA FUNDA
19h
Sempre às
quartas-feiras
20 de abril
18 de maio
15 de junho
Programe-se para o
2º semestre

20 de julho
17 de agosto
21 de setembro
19 de outubro
16 de novembro
14 de dezembro
Informativo BF

Anúncios
Espaço
reservado para
os colegas.
Colaborem
enviando
anúncios até
o dia 15 de
cada mês
para que seja
publicado na
edição vigente
através do
e-mail:
informativobf@
apmp.com.br
Com o título anúncio
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Passe momentos de lazer
em nossas Sedes
Sede Campestre

Sede Litorânea

Sede Ribeirão Preto

Informações para reservas no
Departamento de Turismo da APMP
(11) 3188-6464 - opção 4

