
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 323.868 - SC (2015/0113053-7)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : ADRIANO NASCIMENTO MORAES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
AGRAVADO  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . LESÃO CORPORAL NO 
CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO 
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DAS 
ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. 
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do reconhecido no decisum  ora impugnado, em sede de habeas  
corpus , a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao 
impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade 
flagrante no ato atacado. 
2. Não é possível atribuir a esta Corte a instrução inicial de todos os habeas 
corpus  impetrados, com fundamento no poder-dever de implementar a 
instrução devida, por meio das informações futuramente requisitadas, sob pena 
de inviabilizar os trabalhos na Terceira Seção. 
3. O agravante instruiu o habeas corpus de forma deficiente, porquanto deixou 
de acostar cópia da integralidade da sentença condenatória, não sendo possível 
conhecer as razões pelas quais o julgador de 1º grau deixou de reconhecer a 
atenuante da confissão espontânea e de proceder à sua compensação com a 
agravante da reincidência. Mais do que isso, tal vício não restou sanado por 
ocasião da interposição do presente agravo regimental, o que possibilitaria a 
incidência do efeito regressivo, pela reconsideração.
4. Agravo regimental desprovido.

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo regimental. 

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Trata-se de agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao writ 
impetrado em favor de ADRIANO NASCIMENTO MORAES, em virtude de sua instrução 
deficiente (e-STJ, fls. 172-174).

Em razões, alega o agravante, em síntese, que: a) "é bem verdade que somente 
consta o dispositivo da sentença condenatória. Mas isso se deve ao fato de ela ter sido 
prolatada oralmente em audiência, não sendo possível, portanto, instruir o habeas corpus  com 
cópia da fundamentação (em áudio) da decisão"; b) "todas as informações necessárias estão 
assentadas no acórdão do TJSC"; c) "o acórdão é bastante claro ao concluir sobre a 
preponderância da reincidência sobre a confissão simplesmente pela interpretação conferida 
pelo TJSC ao art. 67 do CP, de forma manifestamente divergente à jurisprudência do STJ" 
(e-STJ, fls. 180-186).

Pugna, ao final, que seja reformado o decisum  ora combatido, a fim de que o 
mérito do habeas corpus seja submetido ao órgão colegiado. 

É o relatório.
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VOTO

EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Razão não assiste ao agravante.
Nos termos do reconhecido no decisum  ora impugnado, em sede de habeas  

corpus , a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar   
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 

Ainda, não é possível, portanto, atribuir a esta Corte a instrução inicial de 
todos os habeas corpus  impetrados, com fundamento no poder-dever de implementar a 
instrução devida, por meio das informações futuramente requisitadas, sob pena de inviabilizar 
os trabalhos na Terceira Seção. 

Nesse sentido, confira-se:

"RECURSO   EM   HABEAS  CORPUS .  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA,  
LAVAGEM  DE DINHEIRO,  TRÁFICO  DE  DROGAS,  

Documento: 1628579 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/08/2017 Página  3 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECEPTAÇÃO.  COMPETÊNCIA  DO JUÍZO. PREVENÇÃO. 
NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUPERADA. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
[...]
7.  Uma  vez  que  os  impetrantes  não  instruíram  o habeas corpus  
originário   com   as   peças   imprescindíveis   à  compreensão  da 
controvérsia, não há nenhum constrangimento ilegal no ponto em que a 
Corte  de  origem  entendeu  inviável  o  acolhimento de nulidade lá 
aventada,  particularmente sobre o interrogatório judicial, porque o 
habeas corpus possui como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao 
direito   de   ir   e   vir,   cuja  natureza  urgente  exige  prova 
pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.
Ademais,  o  Tribunal  de  origem  salientou  que nem sequer houve a 
comprovação  de  possível  prejuízo  para  a defesa, de maneira que, também 
 à  luz  da  máxima  pas  de  nulitté sans grief, não há como acolher a 
ventilada nulidade processual.
8.  Com  o  término da fase instrutória, fica superada a alegação de 
constrangimento  ilegal decorrente de excesso de prazo. Inteligência da 
Súmula n. 52 deste Superior Tribunal.
9. Recurso em habeas corpus não provido." (RHC 67.558/RJ, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, 
DJe 21/10/2016, grifou-se).

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS . CRIMES 
AMBIENTAIS. DENÚNCIA. INÉPCIA FORMAL. (1) CONFIRMAÇÃO 
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTOS. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. 
COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (2) DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. 
ÔNUS QUE RECAI SOBRE RECORRENTE. (3) ATENDIMENTO AO 
ARTIGO 5º, LV,  DA CF, E AO ARTIGO 41 DO CPP. ILEGALIDADE. 
AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
A ausência da apresentação de cópias do termo circunstanciado de nº 064 
representa sensível óbice ao abrangente exame da quaestio. O 
constrangimento ilegal, no seio do remédio heroico, demanda demonstração 
por meio de prova pré-constituída.
Descumprida tal tarefa, de bem aparelhar a petição do writ, tem-se 
clara hipótese de incidência do ônus objetivo da prova, pelo qual, diante 
de situação em que há insuficiência/inexistência de elemento da prova, 
passa-se a perquirir sobre o ônus da prova subjetivo, ou seja, a quem 
caberia a produção da prova pré-constituída do constrangimento ilegal. 
Tocando ao impetrante tal incumbência, com a insuficiência 
probatória, a este recai a desvantagem processual. [...] (RHC 
45.407/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 19/12/2014, grifou-se).

Infere-se dos autos que o agravante instruiu o habeas corpus de forma 
deficiente, porquanto deixou de acostar cópia da integralidade da sentença condenatória, não 
sendo possível conhecer as razões pelas quais o julgador de 1º grau deixou de reconhecer a 
atenuante da confissão espontânea e de proceder à sua compensação com a agravante da 
reincidência. Mais do que isso, tal vício não restou sanado por ocasião da interposição do 
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presente agravo regimental, o que possibilitaria a incidência do efeito regressivo, pela 
reconsideração.

Ainda que assim não fosse, tratando-se de réu multirreincidente, conforme o 
consignado no acórdão a quo, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no 
art. 61, I, do Código Penal. 

A fim de corroborar o referido entendimento, os seguintes julgados:

"HABEAS CORPUS  SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO 
PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PACIENTE 
MULTIREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA 
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE 
DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS  NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva 
do habeas corpus , passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato 
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a 
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 
ilegalidade.
2. A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou 
posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 
65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, desde que utilizada como 
fundamento para a condenação.
3. No caso, a confissão do paciente, mesmo que parcial, somada às outras 
provas constantes dos autos, foi determinante para o reconhecimento da 
autoria e consequente condenação.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 
1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), 
sob o rito do art. 543-C c/c 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido 
de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação 
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
5. Na espécie, trata-se de réu multirreincidente, razão pela qual 
admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a 
atenuante da confissão espontânea.
6. Habeas corpus  não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e 
redimensionar a pena do paciente." 
(HC 334.889/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015, grifou-se.).

"AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DECISÃO AGRAVADA QUE  DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS 
À INSTÂNCIA ORDINÁRIA PARA QUE SE PROCEDA  À  
COMPENSAÇÃO  DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A 
REINCIDÊNCIA. INSURREIÇÃO  MINISTERIAL.  RÉU  
MULTIRREINCIDENTE  QUE  OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES  
ANTERIORES  COM  TRÂNSITO EM JULGADO. PECULIARIDADE 
QUE IMPEDE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES.
1.  A  multirreincidência se mostra circunstância mais reprovável do 
que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento 
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delituoso,  em respeito aos princípios da individualização das penas e  
da  proporcionalidade.  Precedente  (HC  n.  291.894/SP, Ministra 
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22/8/2014).
2. Agravo regimental provido para manter na hipótese  a preponderância  da  
reincidência  sobre  a  atenuante  da  confissão espontânea,   por   tratar-se  
de  réu  multirreincidente,  conforme determinado na sentença.
(AgRg no AREsp 852.744/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2015/0113053-7 PROCESSO ELETRÔNICO HC 323.868 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00028727920138240004  00413002872300000  20140588679  28727920138240004  
413002872300000

EM MESA JULGADO: 22/08/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : ADRIANO NASCIMENTO MORAES (PRESO)

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : ADRIANO NASCIMENTO MORAES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
AGRAVADO  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CERTIDÃO

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, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da 

Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
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