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DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CVE, L AMMB, 
PF e MHLEMB, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região que, ao apreciar o writ 2008.03.00.028143-5, denegou a ordem em que se 
bjetivava a nulidade de decisão judicial que deferiu interceptações telefônicas (nº 
2007.63.07.011137-2), requisitadas no Inquérito Policial nº 16-098/2006 
(2006.61.07.004076-2), exarada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Araçatuba/SP, a fim de 
apurar a suposta prática dos delitos de apropriação indébita previdenciária e sonegação 
fiscal. 
 
Alegam inicialmente os impetrantes que os pacientes são vítimas de constrangimento 
ilegal, sustentando que a decisão que decretou a interceptação é nula, diante da patente 
desnecessidade e da ausência de fundamentação, pois foram prestadas informações 
quanto ao parcelamento e pagamento do débito previdenciário que deu azo à 
investigação, sendo que estes dados foram juntados aos autos em 30 de abril de 2006, 
argumentando, outrossim, que os depoimentos dos acionistas da empresa investigada 
não se realizaram em função de diversos cancelamentos por parte da própria autoridade 
policial. 
 
Afirmam que mesmo existentes documentos que comprovavam o pagamento ou o 
parcelamento do débito previdenciário colacionados ao procedimento, foi encaminhado ao 
Juízo representação para a medida, acolhida em decisão que sequer menciona o nome 
dos sujeitos passivos ou uma mínima descrição dos motivos autorizadores do seu 
deferimento, sem, ademais, demonstrar a imprescindibilidade de que a restrição fosse 
imposta aos investigados. 
 
Discorrendo a respeito dos fatos, aduzem que o Tribunal a quo não poderia manter 
decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônicos, porquanto entendem que a medida 
encontra-se revestida de ilegalidades, verberando que as normas que regularizam o 
procedimento exigem a existência de indícios que configurem pressupostos para o ato, 
afirmando que não há qualquer menção quanto à suposta autoria criminosa por parte dos 
pacientes, em desrespeito, portanto, às garantias constitucionais fundamentais. 
 
Asseveram que o mecanismo não era o único meio disponível para verificar o possível 
fato delituoso, advertindo que a constatação da materialidade do delito do art. 168-A do 
Código Penal é feita pela fiscalização previdenciária, por meio de simples verificação da 
folha de pagamento, não havendo o que se falar em crime de sonegação fiscal antes do 
encerramento do procedimento administrativo, com definição do quantum e sua inscrição 
em dívida ativa. 
 



Sustentaram, ainda, violado o princípio da ampla defesa, vez que não se pode admitir a 
interceptação de conversa entre os pacientes e sua defensora, menos ainda sua 
transcrição e utilização como prova no caderno investigatório. 
 
Pugnam, assim, pelo deferimento da liminar, para que se determine que as conversas 
telefônicas interceptadas não sejam utilizadas na investigação ou na Ação Penal até a 
apreciação final deste writ, e a concessão da ordem, confirmando-se a medida sumária, 
anulando-se a decisão que autorizou o ato, bem como que sejam riscadas quaisquer 
referências ao material apontado. Subsidiariamente, postulam que seja declarada a 
ilicitude da prova consubstanciada em conversas telefônicas entre os pacientes e sua 
advogada. 
 
Instruem o pedido com os documentos de fls. 55 a 375. 
 
É o relatório. 
 
O aresto hostilizado, ao denegar o mandamus originariamente impetrado, restou assim 
ementado: 
 
"HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE. APURAÇÃO DE AUTORIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. 
INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO DE PROVA. 
 
"1. Provida de fundamentação e lastreada em elementos de prova colhidos no âmbito 
administrativo e que instruem o inquérito policial, não se reveste de ilegalidade por vício 
formal a decisão judicial que defere a interceptação telefônica”. 
 
"2. Concluído o processo administrativo-fiscal e lançado o crédito, havendo indícios de 
extensa atividade ilícita de sonegação fiscal, não é defesa a interceptação telefônica para 
apurar a autoria delitiva, dada a hipótese de sua dissimulação pela distribuição da 
gerência a terceiros não beneficiados pelo ilícito”. 
 
"3. Ordem de habeas corpus denegada" (fls. 182). 
 
Assim, em que pese os argumentos expostos pelos impetrantes, vê-se que para se 
concluir de forma contrária, seria necessária uma análise mais acurada do caso, 
imprópria, ao menos em sede liminar, sendo, então, inviável acolher-se a pretensão 
deduzida na inicial, porquanto não se vislumbra, em um juízo meramente perfunctório 
inerente a esta fase procedimental, os requisitos necessários à concessão da tutela de 
urgência, consistentes no fumus boni juris e no periculum in mora, valendo destacar que o 
acolhimento da medida sumária, no âmbito do habeas corpus , sabe-se, reserva-se aos 
casos excepcionais de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do cidadão. 
 
Ademais, observa-se que a fundamentação que dá suporte à pretensão liminar é idêntica 
à que dá amparo ao requerimento final, ou seja, confunde-se com o mérito do mandamus, 
o qual exige exame mais detalhado das razões colacionadas na impetração e da 
documentação que a acompanha, que se dará devida e oportunamente quando do 
julgamento definitivo do remédio constitucional. 
 
Por fim, mister salientar que, caso constatadas as ilegalidades apontadas pelos 
impetrantes, nenhum prejuízo advirá, pois poderão ser reconhecidas a qualquer tempo. 
 



Nesse passo, indefere-se a liminar. 
 
Solicitem-se, com urgência e via telex, informações à autoridade impetrada, e para que 
esta providencie junto ao Juízo Singular os esclarecimentos necessários ao deslinde da 
questão. 
 
Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2009. 
MINISTRO JORGE MUSSI - Relator 
 
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
"A Turma, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator." 
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes 
Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27/10/2009 
 
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/detalhe.asp?numreg=200900229512 
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