
corregedoria poderjudk lírio
geral da justiça ('orregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° 7^ /2013-SEC
Goiânia. J(\ de V^^xX) de 2013.

Expediente n° 4512766/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Informação da decisão proferida pelo STJ, Terceira Seção, nos autos da

Reclamação n° 9353/DF (2012/0144510-4). por meio do qualfirma-se o entendimento de que

é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-

hase

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e transmissão aos

demais magistrados, notadamente aos Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados

Especiais e Juizes de Direito com atuação no âmbito criminal, cópia integral do expediente

supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente,

DESa. NELMA BRANG0j>ERREIRA PERILO
Corregedoraj-Gçral da Justiça

ofcir095/Tel

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GO - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tiqo. ius.br
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COI*fUM I CACAO

Expediente;: 4512766 Data :: 20/05/2013

nome: ü superior tribunal de justiça

Aíssu.mto « COMUNICAÇÃO

oraao R secretaria executiva da «corregedoria da just:

Local :: DIVISÃO DE TRIAGEM E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

ADICIONAI.» r 2B7/13

••listorico 2 OFICIO N..000287/13--DE ORDEM DA MINDELATOR E ENCA

MINHADO PARA 08 DEVIDOS FINS«COPIA DO INTEIRO TEOR

DO ACÓRDÃO PROL.ATODOS NOS AUTOS DE RECLAI^IACAO N„93

53/DF(2012/0144510-4)PROCESSO DE ORIGEM b2008061015

70650NDE FIGURA (COMO RECLAMANTEaSIDNEY FELIPE DE

MACEDO SILVA E RECLAMADO SEGUNDA TURMA RECURSAL DO

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF E INTE
RESSADQ MINISTÉRIO PUBLICO DO 1>F E TERRITÓRIOS..

GOIÂNIA., 20 DE maio DE 2013

ASSINATURA

Cl Ni.irnr::
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Ofício n. 000287/2013-CD3S

í
Brasília, 10 de maio. de 2013.

RECLAMAÇÃO n. 9353/DF (2012/0144510-4)
RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
PROC. ORIGEM : 20080610157065
RECLAMANTE : SIDNEY FELIPE DE MACEDO SILVA
RECLAMADO : SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL ETERRITÓRIOS

3ALHÃES
-

.

.

74130-012.

-

juceli

« • -

Senhora Corregedora-Geral,

De ordem da Excelentíssima Senhora Ministra Relatora, encaminho
a Vossa Excelência, para os devidos fins, cópia do inteiro teor do acórdão prolatado nos
autos em epígrafe, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10/05/2013

Respeitosamente,.

J^^é^o^réíraeSta \ |
Ptíopqenador da Terceira Seção

•*''.. • • . '
. . . • . - ./ -

" • '' 'i: • Z f ' •" ••
• x.

a

anco Ferreira Perilo

- •

A Sua Excelência a Senhora
Desembargadora Nelma Branco
Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Avenida Assis Chateaubriand n° 195 - Setor Oeste
Goiânia - GO

CO

to

•^ .

35 - Setor Oeste • , \

. y.

' • >

www.stj.gov.br
SAFS - Quadra 06 - Lt. 01 - Trecho III - CEP: 70095-900, Brasília - DF

PABX: (061) 3319-8000 '
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RECLAMAÇÃO N° 9^353-DF(20f2/0144510r4)

RELATORA
RECLAMANTE
ADVOGADO\
RECLAMADO

INTERES.

: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
: SIDNEY FEÜPE DE MACEDO SILVAI
: ALEX F ARANTES - DEFENSOR PÚBLÍCO
: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL
•:. MINISTÉRIO PÚBLICQ DO DISTRITO FEDERAL ' E

TERRITÓRIOS • . ;

PENAL. RECLAMAÇÃO. TURMA.
ESTADUAL, ART: 1o DA RI '
JURISPRUDEI

INQUÉRITjgÉ^PÕI
EXASPERAÇÃO MA
TRAN#TADA
RECLATHAÇAO JULÍ
I. É cabívela ação de
por turma rmursal estadi

súmulas ou^órientações ^e<
processados na%prma do ar
Resolução l2/20q%dò STJ.
II. Hipó^^PB^^Proram cons]
Termos TB^unstanciados.
sua pena-base^ttRÉaMraük
personalidade desfavoráveis, õ"qi

MAM08

Rei 9353

EMENTA

|pURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
IÇAO 12/2009, DO STJ. DIVERGÊNCIA

muMyiuui

inexi:

IIMPOSSIBII

llTE.
"dirimir div^

Vencia do

is do julg<
Io Código d(

2012/0144510-4

CBI 3IDERAÇAO DE
CUNSTANCI DOS PARA A

1NCIA DE CONDENAÇÃO
)ADÈ. S MULA 444/STJ.

[gência entr acórdão prolatado
perior Tribu ai de Justiça, suas
íento de ícursos especiais

recesso C ril", nos termos' da

ros de ln<

jO;reclamantej^ra a exasperação 'da
míèOT&BÉtf#TOmo dé conduta social e

>nstitui flagrante afronta à Súmula'444 do STJ,
que estabelece que "É vedada aujlação de inquéritos policiais eações penais em
curso para. agravar a pena-base",. devendo, pois, ser excluídos do cálculo da
pena-base, à mingua de condenação transitada em julgado.
III. A jurisprudência da 3a Seção do STJ, interpretando a Súmula 444/STJ, tem
entendido que "inquéritos policiais ou ações penais emandamento não se prestam a
majorar a pena-base', seja atítulo de maus antecedentes, conduta social negativa ou
personalidade voltada para o, crime, em respeito ao princípio da presunção de não
culpabilidade" (STJ, HC 206.442/SP, Rei: Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe
de 02/04/2013).
IV. Reclamação julgada procedente.

itos Policiais e três

Documento Página 1 de.1.

Publicação no DJefSDtfi 1283 de lO/GS/2013.Çotfgo deControledò Docurrierto: FF0S3867-35DIMD72-8BK:-4Ò9B81C44AÈ6
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fie/é6MOl- •KSttéanao ca- J*4i&pa-

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que'são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, julgar procedente a reclamação, nos termos do voto da
Senhora Ministra Relatora.

A Sra. Ministra Alderita Ramosde Oliveira (DesembargàdoraConvocada
do TJ/PE) e os Srs. Ministros Campos Marques (Desembargador convocado do
TJ/PR), Marilza Maynard (Desembargàdora .Convocada do TJ/SE),~Laurita Vaz, Og
Fernandes,.Sebastião Reis Júnior e Marco Aurélio Bellizze votaram com a S/a.
Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Jorge Mussi.
Presidiu o julgamentoáfcra- Ministra Maria Thereza de AssisMoura.

Brasílí

MAM08

Rei 9353 2012/0144510-4 Documento

DoaOTrento £e^Ja>,VD^513917 assinado etetronkamente nostermos doArtl012°Indso m da Lei li 419/2006
ife^^^SS^^ÍSS^MaS31"365 Assínadtíem: 08/05/201319^14 ii.«9/2006
Publicação no We/SD no 1283 de 1D/ÒS/2013. Código de Controle do l^merttDrFF053867-35DIMD72-8Brc^09B81C44AE6
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RECLAMAÇÃO N° 9.353 -DF (2012/0144510-4)
•

RELATÓRIO

.

.

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: Trata-se de reclamação; ajuizada
por SIDNEY FELIPE DE MACEDO SILVA - condenado à pena de 9(nove) meses de
detenção, em regime aberto, corrm incurso no art. 331 do Código Penal - com
fundamento nos arts. 105, I, f, çW^nstituição Federal; 187 do RISTJ e1o da
Resolução 1°n{^^ais^fl!^&^ a
Juizados^ÍBciais da^HTnto Feftiral.Bssim enUH tado:

273/274e).
.-

!MAM08

Rcl 9353

IIREITO

JSIMETRI,
PERSONALII

JULG&DO.
1 - /TOpndt

examinada^ a
necessária

- Recurso

atenta ç-^asciarria i
Juizados Especiais do Distrito

.

.

E PROCiSSUAL • PI
PENA. I CONDUT/

irmã Recursal dos
•

•-

•

1AL. DESACATO.

PESSOAL E

DO AGENTEfeENTENÇÀlOM TRÂNSITO EM

|>cial e a perftmalídade dcl agente podem ser
de registros e» folha de anflcedentes, não sendo

}nd| com trânsito e| julgado.
lefliDmiaaBfflfflnfflftido- (fl. 213

2012/0144510-4 U

em ifis^que^a^F^ Turma Recursal dos \
admitir a utilização de registros criminais,

sem trânsito em julgado, para elftjerar a sua pena-base, contrariou a Súmula
444/STJ.

Kequer, por esses motivos, a procedência da presente Reclamação,
para determinar que se proceda a novo cálculo da dosimetria da pena, excluindo, da
pena-base, as circunstâncias judiciais inidôneas, a teor da Súmula 444 do STJ, e,
consequentemente, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Admitida a presente reclamação, foi determinado oseu processamento,
nos termos do art. 2o, incisos II e III, da Resolução 12/2009 do STJ (fls. 230/232e).

Publicado o edital, para ciência dos interessados, foram prestadas
informações/pela autoridade reclamada (fls. 255/259e).

OMinistério Público Federal opinou pela improcedência do pedido (fls.

Documento

•

Página 1 de 2

i

Cod.go de Controle do Documento: D(ÍAD373-AEC6-446A-B3534a4K4501AB3 • -
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MAM08

Rei 9353

Q Documento eletrônico VDA7513918
Stonatárto(a): MINISTRA Assusete
Código de Controledo Documento:

CsctâetM&i- Kj/uv&nciode ^/àúgar-

é o relatório.

2012/0144510-4

eletronicamente nostennos doArtl0 §2»(ndsom da Lei 11.419/2006
_-S'Assinado em: 08/05/201319:47:15 ..'
373-AEC&446A-B353-5A4E54501AB3

Documento

(e-ST3 FI.285)
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t/j/íe-teo'/.- Z/'uvttrttw d& Jf/á&fss- ;

. • •

RECLAMAÇÃO N° 9.353 - DF (2012/0144510-4)

VOTO

'

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES (Relatora): É cabível a ação de

reclamação para "dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal

estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou

orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma
do art. 543-C do Código de-ProJ0L>.Civil", nos termos do art. 1o da Resolução
12/2009, do STJ.

dos Juizados EspeJTais do Distiio Ftteral, ao n

interpofc), mantenama senténçj corflenatória, n
criminais%sem trânsitown julgacffl, pâja exasperar
444 do 3T

paciente, "Vselenfe condenató
fixada a pena-blae acima do iwiBioftgal e negad
de liberdariffi.nfflr. rnffltitiva de direi

•

>

• , -.

MAM08

Rcl 9353

\

labilM Peg ffl dãTJR&mggHKKa contra legem, voluntária e
conscientemenB ffrigida a ofender funcionário público no exercício dé
sua função. Po||Si registros penais em sua folha de antecedentes,
o que demonstra ter uma conduta social, e personalidade
voltadas à prática de delitos de várias espécies. Por outro lado, as
conseqüências do delito são as previstas para-o tipo, assim como os
motivos são os comuns à espécie, ou seja, menosprezo à função
pública. Por fim, as vítimas em nada contribuíram para a eclosão'do
evento criminoso.

Por entender serem, em seu conjunto, preponderantemente
desfavoráveis.as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59
do Estatuto Repressivo, fixo a pena-base em 9 (nove) meses de
detenção, que torno definitiva neste patamar por não haver
circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas especiais de
aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida no REGIME
ABERTO (art.33, § 2o, alínea, "c", do Código Penal).
No tocante à possibilidade de conversão da pena privativa de

• • *

ir provimei

>arte em qfe utilizou registros

pena-baselafrontou a Súmula

rrelafcrio, flJStenShteeclamante que 12aTurma Recursal
ao apelo por. ele

proferidafem 16/12/2010, foi

substituiçfc da pena privativa
fundamentos in verbis:

. 2012/0144510-4

-

Documento Página 3 de 2

Signatário(a): MINISTRA Assusete Magalhães Assinado em: 08/05/2013 19-47-15'
Código deControle do Documento: DCFAD373-AEC6-446A-B353-5A4E54501AB3'
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- •

j
_ «

liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) e de
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), deixo
de substitui-la ou suspendê-la por não recomendar a

culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta

social do condenado, consoante determinação contida nos

dispositivos legais do Código Penal" (fls. .218/219é).
termos dos incisos III e II, respectivamente, dos referidos

Em sede de Apelação, a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito Federal, em 26/06/2012, jjegou provimento ao recurso da defesa, ora
reclamante, pelos seguintes fundai

MAM08

Rcl 9353

,

•

'

.

•

•

•

jrito, ojrec
ia pena, sofcao fui

idiciais, esfücifi

jnte, umai

Y&respaldf ei
quesft» cm li :uc

Brasileil
Não obstí

que a condi
jorrente do

processuí

fãTos, por
exaspera a pei

seu comportai

'

••

)s:

o ataca^ontualmente, afcarte da dosimetria
amento del&ie há utilizaçãode circunstâncias

imente a corrauta social

fe o juizse vájfeu de infon
>entença con» trânsito ei

íinda se apftenta como

que a, melhoBhermenêuti
e personalidjpe referem-s

não há obnjbtoriédade de perícia
feitos para análisjyJT personalidade sob o

Jado-g^aiz, em face do exame dos
íportamentòs do condenado para decidir se

[u não, em face da sua postura perante o fato e do
!social como um,todo.

Não se mostra necessário aguardar o trânsito em julgado da
sentença, pois não se está a trabalhar com o conceito de

reincidência, está sim, determinado pelo trânsito em julgado da
sentença condenatória. O que se examina é a postura social do
apenado e o modo como se comportou diante do fato, que pode
revelar maior òu menor gravidade. Ademais, elementos como a
folha penal do acusado são dotados de caráter publico, a denotar
certo grau de seriedade que, não obstante seja inservível para
definir um crime, serve como desvalor do comportamento social.
Neste sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

2012/0144510-4 Documento

personalidade do

Ições da folha penal

julgado. Trata-se de

)olêmica no Direito

ara o art. 59 é a de

o de conheci mento

••

"3. O grande número de anotações criminais na folha de
antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado,
novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos

-

Página 4 de 2

.

•

Documento elefronicoVDA7513918 assinado eletronicamente nos termos do Art.l° §2° inciso III da Lei 11 419/2006
Siqnatano(a): MINISTRA Assusete Magalhães Assinado em: 08/05/2013 19:47:15 ".W^wre
Código de Controle do Documento: DCFAD373-AEC6-446A-B353-5A4E54501AB3
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•

&fa/íeiZoi- K^u/wz/urZ em jxtâ/fga-
•

autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento
reprovável." (HC 102088/RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS

CORPUS Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA)

E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL-
DOSIMETRIA - SÚMULA 444 DO STJ - FATO POSTERIOR

NÃO CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES -'RECURSO
PROVIDO. 1. A certidão de trânsito em julgado de condenação
por fato posterior ao investigado viabiliza a majoração da pena
pela pergsfialidade, ou conduta social, mas - não pelos
antecederei. 2. Embargos providos. (Acórdão n. 558895,

[Alinho-me í

Üante dos n

ac >a do mi

apresenta

homidBüo, fi

nó curscMc

injúria e ai

Jeste quadro]
não se eqi

a penaÉfRnm
ISSO,

meses e o mi:

Isto posto, C(

215/221 e).

rÜ26!

julgi ?/2011,DJ 17/01/:

>ensamento,j

|s da folha p<
como fez n<

em quati

ijuria; lesões|
fsso, além de

>ara éntem

sal, exaspen

presente c)
inquérito-

corporais e

rês termos

[muita em sei
juém que tem condut;

r."

retenção, para um mínimo de 6

de 2 anos, foi acertadamentè fixada.

;o do recurso, mas lhe nego provimento" (fls.

SANTIS, 1a Turma

112, p. 146)

que pode o juiz,

a pena, situando-a

;o. No caso, o réu

que vão desde

ísistência e coação

rcunstanciados por

ivor e a sua situação

5cial média, a merecer

O acórdão ora impugnado restou assim ementado:
•

"DIREITO" PENAL E PROCESSUAL PENAL DESACATO..
DOSIMETRIA DA PENA, CONDUTA, SOCIAL E PERSONALIDADE
DO AGENTE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A conduta social e a personalidade do agente podem ser examinadas
a partir de registros em folha de antecedentes, não sendo necessária
sentença com trânsito em julgado.

2. Recurso conhecido, mas não provido" (fl. 213e).

•

;

•

Assim, conforme consignado na sentença condenatória e no acórdão

reclamado, foram utilizados quatro registros de Inquéritos Policiais e três Termos

2012/0144510-4 Documento Página 5 de 2
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^Te^ieiZoi- K^uvanat <rá> jte/Afifa-

Circunstanciados, instaurados contra p reclamante, para a exasperação da sua
pena-báse, tanto a título de maus antecedentes, como de conduta social e

personalidade desfavoráveis, semcondenação transitada em julgadõi o que constitui
flagrante afronta à Súmula 444 do STJ, que estabelece que "É vedada autilização de.
inquéritos policiais e açõespenais em curso para agravar a pena-base", devendo,
pois, ser exclyidos do cálculo da pena-base.

De fato, a jurisprudência da 3a Seção do STJ^ interpretando à Súmula
444/STJ, tem entendido que "ihquéritòs policiais ou ações penais em andamento não
se prestam amajorar a pena-baseAa atítulo de maus antecedentes, conduta social
negativa ou personalidade voltjyfcara o crime, em respeito ao princípio da
presunçãoJj^lftiMwmg^
QUINTAJ^RMA, DJ^e^2/04^13J.r

Nèssê^entidò, cxjnfifim-^ entrebutrolosseguint*pre(^dehtes:

MAM08

Re! 9353

"AÍ5&AVO

agrIjoe
• tributoria

-8.137/90.

REGIME P

'ENÀIS

IMPÒSSI
I

mKrA exl
andamento, o

julgado, não

(ENTAL N
fURSO.ESPE
}l°Í)ALEIN.

DA PENA-

^LCONSIDE

inquéritos11" policiais ou ações penais em
esmo condenações ainda não transitadas em

em ser levados à consideração de maus

antecedentes, má conduta social ou personaíldade desajustada
para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da
presunção de não-culpabilidade (Súmula 444 deste STJ), e
tarrtpouco servir cprrio parâmetro para a fixação de regime 'prisional
mais gravoso do qué autorizado pela lei. Precedentes desta Corte
Superior. ' . '.'\'::
2. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp
171.934/PE, Rei. Min. CAMPOS MARQUÊS (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DÓ TJ/PR^QUINTATURMA, DJe de 05/04/2013).,

PENAL RECURSO ESPECIAL. . FURTO QUALIFIÇAÚO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CP.
INQUÉRITOS, PROCESSOS EM CURSO ETRANSAÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

III
2012/0144510-4

AGRAVO

)AL CRIME

SE E EST

NQO A EXI

|S • PÒLIG
MULA 444/STJ.

n. LAURITA VÁZ,

REGIMENTAL NO
JÒNTRÀA ORDEM

ÇLECIMENTO DÈ

ÊNCÍAÜE AÇÕES
S EM ,CURSO.

Ã/Ó FtEGIMENTAL
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i~7éj/íeçZ0l- K^ZufaínaZ? tÁ Te/ó/efa^

SÚMULA 444/STJ.
1. A existência de inquéritos, ações penais em curso ou processo
em que foi aceita a proposta de transação penal, por si só, não
autoriza o indeferimento da suspensão condicional da pena.
2. Inquéritos e ações penais em curso não se prestam para
caracterizar maus antecedentes, má conduta social ou

personalidade desajustada. Precedentes. '.•'..,-.
3. Os requisitos subjetivos, previstos no art. 77, II, do Código Penal,
exigidos para a concessão do siirsis, coincidem com as circunstâncias
judiciais previstas no art: 59" dò mesmo' diploma, çujáanálise é
necessária qu<

aplicável ao

Súi

^"""Ique
'constarBe cê

iispõe o art. TB, §
Recurso «pe<

da fixação da pena-base. Assim, é perfeitamente
)or analogia, o entendimento consubstanciado na

Sdãbde
da Lei n. 9.Õ!

M; prôvidol (í

Só de proposta d
dentes crirriin

1995,

REsp 12

transação penal não
s, em função do que

2591/MÒ, Rei; Min.
tBASTIÃQ |Els|ÜNipR, SÉXm TURMA, D ió& 18/03/2013)

Vssim, a ufflfcaçãq

exasperar aTOga-base, pelfe^ak
tais como maus^tecedentes^
o crime^tabfiQSBâiâS&iteu -, corist

Arite /o éxpíosfe

pena-base fixava*^ti0BK&rnar

aos antecedentes criminais, condi

em razão davexistênçia de regií

registros criminas, séiri trân: o erjrjulgado, para

negativa deftualquer cir -instância judicial -
iuuj| social négatraa ou person lidade voltada para

|444dóST\
^ente á Reçlàmag|Hbé para excluir, da

isBransi!ta$ttrifl&0!9i& desfavoráveis relativas

[òcial e personalidade dò agente,; reconhecidas
criminais, sem•;"trânsito^ em julgado, em seu

desfavor, determinando, ao Juízo da Execução, que proceda ^ novo cálculo da
dosimetria dá pena, em observância à Súmula 444 dq STJ; bem como analise à
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva.de direitos.

Enpartúnhe-se copia do presente acórdão aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça e aos Correcjedores-Gerajs de Justiça dè cada Estado-mèmbrdé do Distrito
Federal e Territórios, bem como ao Presidente dá Turma. Recursal reclamada* hos
termos dp art. 5o cte Resoluto 1^009, do ST^.

Écorriovoto.
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n° : 4512766/2013

Nome : SuperiorTribunal de Justiça

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° '; /2013

Cuida-se de expediente encaminhado pela Coordenadoria da

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento ao art. 5o da

Resolução n° 12/2009/STJ, veiculando cópia do inteiro teor do acórdão proferido na

Reclamação n° 9353/DF (2012/0144510-4), por meio da qual firma-se o entendimento

de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
exasperação da pena-base.

Evidenciada a relevância da comunicação erigida pela Corte

Superior, determino a expedição de ofício a todos os Diretores de Foro do Estado de

Goiás, para ciência própria e transmissão aos demais magistrados, notadamente aos

Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais e Juizes de Direito com

atuação no âmbito criminal, com o objetivo de informar a decisão proferida pelo STJ,

Terceira Seção, nos autos da Reclamação n° 9353/DF (2012/0144510-4), relatora
Ministra Assusete Magalhães. Referida comunicação deverá se fazer acompanhar de
cópia integral do expediente.

Ultimadas as providências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, jj-óe maio de 2013.

Desembargàdora NELMA BÇÀNCÓ FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça


