
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.844 - MT (2017/0215345-1)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
RECORRENTE : P M 
ADVOGADOS : CLÁUDIO ALVES PEREIRA E OUTRO(S) - MT003277A
   VOLNEI MINOTTO PEREIRA  - DF035182 
   ALEXANDRE MELO SOARES  - DF024518 
   JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA  - DF040636 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por P. M., fundamentado na alínea 

a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso julgou procedente a ação penal para condenar o réu.

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática 
delito de corrupção passiva tipificado no artigo 317 c/c o artigo 71, ambos do Código 
Penal, porque, no interior do seu Gabinete, em razão da função de Juiz Titular da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, teria solicitado ao Dr. Celso Souza Lins, advogado 
da parte autora da ação de busca e apreensão movida por Celso Mário Mass e Maria 
José de Almeida Mass em face de Pedro Alves Ferreira e Acir Oliveira dos Santos, um 
trator da marca CBT, com lâmina, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o fim 
de conceder pedido liminar no referido feito. 

Segundo a inicial acusatória, referida proposta não foi aceita pelo 
causídico. 

Ato contínuo, o denunciado teria telefonado para o celular do Dr. Celso 
Souza Lins, pedindo para que este retornasse ao seu Gabinete, sendo que, nesta 
oportunidade, teria solicitado a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para despachar o 
processo n. 430/2003, que também tramitava perante a 1ª Vara Cível de Sinop. Esta 
solicitação tampouco teria sido aceita pelo advogado.

Submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
Grosso, o réu foi condenado, por maioria, às penas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, mais 100 (cem) 
dias-multa, bem como à perda do cargo público, tendo sido determinado o seu imediato 
afastamento das funções de magistrado. A pena privativa de liberdade foi substituída por 
restritivas de direitos. 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Nas razões do recurso especial, a defesa aponta negativa de vigência aos 

artigos 231 e 619, ambos do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 49, 59, 
caput, I e II e 317, todos do Código Penal. 

Sustenta que diversas questões fáticas extremamente relevantes para a 
solução da controvérsia foram suscitadas nos memoriais finais e, posteriormente, 
reiteradas em embargos de declaração, todavia não foram apreciadas pelo Pleno do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em evidente ofensa ao artigo 619 do 
Código de Processo Penal. 

Afirma que as omissões ocorrem em relação às provas que revelaram a 
impossibilidade de realização de ligações telefônicas para telefones celulares a partir 
dos ramais do Fórum da Comarca de Sinop/MT e acerca da prévia animosidade entre o 
acusado e o denunciante/noticiante Celso Souza Lins e duas testemunhas de 
acusação.

Documento: 97697155 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 01/08/2019 Página  1 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

No tocante à apontada violação ao artigo 231 do Código de Processo 
Penal, destaca que o próprio noticiante dos fatos, o advogado Celso Souza Lins, após o 
início do julgamento da ação penal, protocolou declaração afirmando que a atitude por 
ele adotada na representação foi açodada e influenciada por terceiras pessoas e o 
magistrado acusado nunca lhe solicitou bem ou valor para despachar qualquer 
processo.

Alega que o Tribunal de Justiça indeferiu a juntada do mencionado 
documento aos autos da Ação Penal n. 45576/2009, sob o fundamento de que, iniciado 
o julgamento, não poderia haver juntada de documento novo, em notória contrariedade 
ao artigo 231 do CPP, segundo o qual, salvo os casos expressos em lei, as partes 
poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Explica o recorrente que, ainda inconformado, postulou novamente a 
juntada e apreciação do documento em sede de embargos de declaração, sob a 
argumentação de que não mais subsistia o óbice aventado pelo Colegiado. O pedido, 
entretanto, foi indeferido, também em evidente ofensa ao artigo 231 do CPP. 

Aponta contrariedade ao artigo 317 do Código Penal, explicando que os 
mesmos fatos foram analisados na seara administrativa, excluindo qualquer 
responsabilidade na atuação do recorrente. Assim, não poderia ser conferido tratamento 
diferente à ação  penal, porquanto conduta que não possua relevância no âmbito 
administrativo, não pode, sob as mesmas premissas, ensejar condenação criminal.

Argumenta que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, 
isto é, baseada em elementos e circunstâncias integrantes do próprio tipo penal ou 
relacionados diretamente ao bem jurídico tutelado, em afronta ao artigo 59 do Código 
Penal. Isso porque houve valoração negativa o simples fato de o agente ocupar o cargo 
público de juiz de direito. 

Aponta, ainda, violação aos artigos 49 e 59, I e II do Código Penal no 
momento da fixação da pena de multa, alegando que a quantidade de dias-multa, a 
variar entre o mínimo de 10 e o máximo de 360, deve guardar proporcionalidade com a 
pena privativa de liberdade aplicada. 

Refere que, na hipótese dos autos, enquanto a pena-base e a pena 
definitiva foram fixadas, respectivamente, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses e 2 (dois) 
anos e 7 (sete) meses, ou seja, em patamares inferiores a 50% (cinquenta por cento) 
da pena privativa de liberdade mínima, a pena de multa totalizou 100 (cem) dias-multa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso especial para, 
alternativamente, anular o acórdão condenatório, em relação ao artigo 231 do CPP; 
anular o acórdão referente aos embargos de declaração, em relação ao artigo 619 do 
CPP, absolver o recorrente, no tocante ao artigo 317 do CP ou redimensionar a 
pena-base e a quantidade de dias-multa, no tocante aos artigos 49 e 59 do CP.

Contrarrazoada a insurgência (e-STJ, fls. 3669/3679), após o juízo prévio 
de admissibilidade, os autos ascenderam a este Superior Tribunal de Justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, na condição de 
custos legis, ofertou parecer pelo desprovimento do inconformismo (e-STJ, fls. 
3829/3834).

Em sede de memoriais, o recorrente reitera a questão acerca da nulidade 
absoluta por violação do artigo 231 do CPP. 

É o relatório.
Decido.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame 

recursal.
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Nos limites estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, 
os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, 
eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido.

No presente caso, o recorrente apontou vícios no julgado relativamente às 
questões consideradas omitidas pelo Tribunal, quais sejam: acerca das provas que 
revelaram a impossibilidade de realização de ligações telefônicas para aparelhos 
celulares a partir dos ramais do Fórum da Comarca de Sinop/MT e sobre a prévia 
animosidade entre o acusado e o denunciante/noticiante Celso Souza Lins e duas 
testemunhas de acusação.

Da leitura do votos constantes do julgamento da ação penal proferidos 
pelos integrantes do Tribunal Pleno da Corte a quo, verifica-se a existência dos vícios 
dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Consoante se observa do voto da Desembargadora Relatora, há expressa 
menção às duas ligações telefônicas do aparelho celular do réu para o aparelho celular 
de Celso Souza Lins, bem como questionamentos acerca de quem realmente teria 
realizado as referidas ligações, diante da afirmação do réu de que, embora tenham 
partido de seu aparelho celular, teriam sido feitas pelo seu assessor. 

Ao analisar a alegação do recorrente de que os telefones do Fórum de 
Sinop não faziam chamadas para aparelho celular, daí a necessidade de ligação 
através do telefone particular do magistrado, a Desembargadora Relatora afirma que 
isso deveria ser provado porque essa é a premissa sob a qual se constrói a justificativa 
da utilização do telefone do magistrado por parte do assessor por tratar de assunto 
referente de processo naquela serventia (e-STJ, fls. 3157/3158).

De fato. E a prova foi realizada, porém não foi considerada pela 
Desembargadora, que indaga acerca da falta de provas que atestem a ocorrência de 
outras ligações telefônicas para aparelhos celulares de outros casuídicos, ou de 
arrolamento de outros magistrados da comarca aptos a comprovar que os telefones 
fixos realmente não faziam chamadas para aparelhos celulares, ou mesmo de certidão 
da diretoria do Fórum atestando que os telefones não faziam esse tipo de ligação, 
desqualificando, ainda, o depoimento do advogado Abraão Lincoln de Laet que afirmou 
ser comum receber ligações do Fórum para tratar de audiências, concluindo que a 
prática usual é a ligação ocorrer por parte de servidores utilizando os terminais 
telefônicos fixos disponíveis na repartição, nunca por parte do aparelho celular particular 
(e-STJ, 3159). 

Ora, ao assim decidir, a eminente Relatora deixou de analisar mais 
atentamente, conforme alegado pela defesa e sustentado pelo Desembargador 
Sebastião de Moraes Filho (9º vogal), em seu voto, as provas produzidas pela defesa, 
aptas a responder referidos questionamentos, em evidente omissão no julgado.  

Como se exigir que a ligação para os aparelhos celulares dos advogados 
ocorresse de um dos terminais telefônicos fixos disponíveis do Fórum, como referiu a 
Desembargadora, se tais telefones não faziam ligação para aparelhos celulares? É 
exatamente essa a tese da defesa, que encontrou guarida nas provas carreadas nos 
autos em sentido contrário à conclusão da Desembargadora Relatora, em evidente 
contradição. 

Em seu voto, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho (9º Vogal) 
entendeu devidamente comprovado que quem promoveu as ligações para Celso foi o 
assessor do magistrado, Thiago Francisco Ravazzi, que, ao ser inquirido disse que 
ligou para Celso Souza Lins duas vezes através do aparelho celular de propriedade do 
magistrado, o qual ficava à disposição da assessoria para promover ligações 
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interurbanas e para outros celulares, quando necessário, pois, à época, o terminal fixo 
do gabinete e respectiva extensão eram bloqueados para realizar tais ligações.

Quanto ao bloqueio dos terminais, ao contrário do que afirmado pela 
Desembargadora Relatora e repetido pelo Desembargador Revisor, que apontou a 
ausência de certidão da diretoria do Fórum atestando que os telefones não faziam esse 
tipo de ligação, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho (9º Vogal) refere a efetiva 
existência de certidão expedida pelo Gestor Geral da 33ª Entrância, atestando que os 
gabinetes de Juízes daquela Comarca, no ano de 2004, tinham os terminais telefônicos 
bloqueados para ligações interurbanas e para aparelhos celulares. 

Voltando ao depoimento do advogado Abraão Lincoln De Lacti que atestou 
a normalidade das referidas ligações aos advogados, consta, também ao contrário da 
conclusão da Desembargadora Relatora, que as ligações podiam ter partido de celular. 
O depoente só não podia afirmar se se tratava do celular do juiz. Confira-se: 

'Ministério Público: Certo, segundo consta na defesa do doutor 
Paulo houve uma ligação do celular dele para este advogado para 
marcarem uma audiência, a pergunta que eu faço para o senhor, o 
senhor já recebeu nona ligação lá do fórum, ou seja, era 
costumeiro marcar combinar audiência por telefone com advogado?
Abraão: Na época eles ligavam para a gente para adianta 
audiência, não era nada de excepcional.
Ministério Público: Eles ligavam do celular do juiz?
Abraão: Ligava do celular... do juiz não posso afirmar, mas ligavam 
do fórum.
Ministério Público: O senhor já recebeu esse tipo de ligação?
Abrão: Sim." 

Da análise dos votos acima referidos é possível se verificar a existência 
de diversos vícios no julgado relativamente às provas que revelaram a impossibilidade 
de realização de ligações telefônicas para telefones celulares a partir dos ramais do 
Fórum da Comarca de Sinop/MT, em evidente violação ao artigo 619 do CPP. 

Relativamente à prévia animosidade entre o acusado e o 
denunciante/noticiante Celso Souza Lins e duas testemunhas de acusação, a 
Desembargadora Relatora, dando continuidade ao seu voto, após a sustentação oral da 
defesa, faz referência aos depoimentos de Thiago Francisco Ravazzi, Alexandre 
Gonçalves Pereira, Clóvis Mário Teixeira de Melo e Mirko Vincenzo Gianotte, que deram 
conta da animosidade existente entre o réu, o denunciante Celso Souza Lins e Sidney, 
bem como ao depoimento de Marcos Bervig, que atestou ter sido procurado por Celso 
Souza Lins para formar um grupo a mando do advogado Sidney para afastar o réu da 
Comarca. 

Quanto ao ponto, a Desembargadora Relatora afirma que diante de tais 
depoimentos poderia se chegar a conclusões divergentes: a primeira, de que as 
denúncias teriam surgido no interesse egoístico de afastar o réu da Comarca e, a 
segunda, que mais se coaduna com as provas apuradas nos autos, de que após a 
ocorrência dos fatos as testemunhas teriam se mobilizado para afastar o réu que em 
duas oportunidades teria solicitado vantagem indevida para deferir liminares em ações 
de busca e apreensão.

E apesar de haver depoimentos declarando a falta de caráter do 
denunciante Celso Souza Lins, bem como da negativa do réu acerca da prática dos 
atos ilícitos a ele imputados, alegando que as acusações decorreriam de ressentimento 
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do advogado Sidney Marques contra ele, a Desembargadora Relatora entendeu que a 
versão da defesa não se mostrava coerente com as provas carreadas nos autos, 
deixando, no entanto, de valorar a existência da animosidade entre os envolvidos. 

Por sua vez, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho (9º vogal), 
considerou a relevância desse fato e assim se manifestou acerca da referida 
animosidade entre as partes (grifos acrescidos):

O réu, por sua vez, compareceu aos autos e em defesa negou 
peremptoriamente a prática dos fatos, dizendo nunca ter solicitado 
à pessoa de Celso Souza Lins qualquer vantagem material para 
despachar os aludidos processos.
 Esclareceu existir, na realidade, um conchavo feito pelo 
representante com as pessoas de Sidney Marques e João Saulo 
da Silva Colmati com a finalidade de lhe afastar da magistratura 
com a mácula da sua imagem configurada pela prática de tais 
crimes. Disse, na ocasião, que o representante Celso Souza Lins e 
a sua mulher Selene Costi Lins sofriam processos monitório e de 
cobrança na Vara em que ele jurisdiciona, tendo, inclusive, certa 
feita, penhorado e removido o computador e o ar condicionado do 
escritório do representante em virtude do não pagamento de dívida.
 Relatou que o representante Celso Souza Lins, à época, sócio de 
Sidney Marques, agiu no intuito de vingar o seu amigo e parceiro, 
já que teria sido ele processado e condenado pelo crime de injúria 
praticado contra o réu.
 Trouxe ao conhecimento que a testemunha João Saulo da Silva 
Colmati, da mesma forma, foi condenada em sentença pelo réu a 
indenizar moralmente o seu cliente Argeu Ortiz Kerber por lhe ter 
traído o mandato, realizando sem a sua anuência um acordo 
prejudicial com a parte contrária em ação judicial.
 Então salienta que, como todos os envolvidos possuíam algum 
problema consigo, resolveram criar uma estória que não condiz 
com a realidade, mas que tem o objetivo encoberto de lhe 
prejudicar nos âmbitos pessoa e profissional.

Referida situação deveria ter sido alvo de apreciação mais aprofundada 
pelo Tribunal a quo, especialmente pela Desembargadora Relatora que limitou-se a 
recusar a versão da defesa, apesar da existência de elementos concretos para 
justificarem tal assertiva. 

A falta de apreciação devida das teses suscitadas pela defesa - 
relativamente às provas que revelaram a impossibilidade de realização de ligações 
telefônicas para telefones celulares a partir dos ramais do Fórum da Comarca de 
Sinop/MT e a prévia animosidade entre o acusado e o denunciante/noticiante Celso 
Souza Lins e duas testemunhas de acusação - implica violação ao artigo 619 do CPP.

Note-se, ademais,  que a declaração firmada pelo acusador do réu não 
pode ser considerada protelatória, razão pela qual deve ser admitida nos autos, tendo 
em vista a patente contradição, omissão e ambiguidade na análise dos elementos de 
prova utilizados para a condenação do réu, que embora devidamente invocadas nos 
votos divergentes para justificarem a sua absolvição, foram ignoradas no voto da 
Desembargadora Relatora e pelo Desembargador Revisor em alguns pontos e sequer 
alvo de enfrentamento pela maioria votante. 

Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial para que a Corte a 
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quo analise, de forma minuciosa, todos os elementos de provas constantes nos autos, 
afastando os vícios aqui apontados, com a devida consideração da declaração prestada 
por Celso em retratação, ficando prejudicado o exame das demais violações apontadas 
pelo ora recorrente.  

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, inciso III, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao recurso 
especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se manifeste 
sobre as questões suscitadas pela defesa no recurso integrativo - relativamente às 
provas que revelaram a impossibilidade de realização de ligações para telefones 
celulares a partir dos ramais do Fórum da Comarca de Sinop/MT e a prévia 
animosidade entre o acusado e o denunciante/noticiante Celso Souza Lins e duas 
testemunhas de acusação -, bem como para que proceda à juntada e à análise do 
documento em que há a retratação do advogado noticiante, ficando prejudicado o 
exame das demais violações apontadas pelo recorrente.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 28 de junho de 2019.

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator
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