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Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão 
preventiva.  Condenação  superveniente.  3.  Tese  de  ausência  de 
fundamentos  válidos  à  custódia  cautelar.  Inocorrência.  4.  A 
jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser 
idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo 
juiz na instrução processual,  notadamente a periculosidade,  não só em 
razão  da  gravidade  do  crime,  mas  também  pelo  modus  operandi da 
conduta  delituosa.  4.1.  Prisão  justificada  na  necessidade  de  garantir  a 
ordem pública.  5.  Após  a  sentença  condenatória,  não  houve  alteração 
fática  a  ensejar  a  devolução  do  status  libertatis.  6.  Ausência  de 
constrangimento ilegal. Ordem denegada. 

A C Ó R D Ã O

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Segunda  Turma,  sob  a  presidência  do 
ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas 
taquigráficas, por unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do 
Relator. 

Brasília, 16 de fevereiro de 2016.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
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HABEAS CORPUS 131.221 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

PACTE.(S) :WALISSON GOMES VIEIRA 
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R E L A T Ó R I O 

O Senhor  Ministro  Gilmar  Mendes  (Relator):  Trata-se  de  habeas  
corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública 
da União (DPU),  em favor de Walisson Gomes Vieira  e Willi  Cardoso 
Tavares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que negou provimento ao Recurso Ordinário em  Habeas Corpus n. 
6.1755/MG. 

Segundo a denúncia, em 6 de abril de 2015, por volta de 6 horas, na 
Rua  João  Ribeiro,  n.  40,  Bairro  Santa  Efigênia,  na  comarca  de  Belo 
Horizonte/MG, os pacientes teriam subtraído, mediante arrombamento e 
em concurso de  pessoas,  bens do interior  do veículo  da vítima Maria 
Aparecida da Silva.

Logo  em  seguida,  na  Rua  Niquelina,  na  mesma  comarca,  os 
acusados  teriam  subtraído,  mediante  grave  ameaça,  consistente  na 
simulação de porte de arma e em concurso de pessoas, a mochila com 
objetos pessoais da vítima Pablo Luís Guimarães Oliveira.
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Na  sequência,  também  na  Rua  Niquelina,  os  agentes  teriam 
subtraído, mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de 
arma e em concurso de pessoas, a mochila contendo objetos pessoais da 
vítima Adalberto Cardoso Lauria.

Segue a denúncia narrando que, por volta das 7:30h, na esquina da 
Rua Fluorina com a Rua Alegria, os acusados teriam subtraído, mediante 
grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma e em concurso 
de  pessoas,  a  mochila  contendo  objetos  pessoais  da  vítima  Eduardo 
Fonseca Lima.

Walisson Gomes e Willi Cardoso foram presos e durante o trajeto da 
guarnição até  a  Depol,  os  denunciados  teriam desacatado os  policiais, 
afirmando serem eles ladrões.

Já na delegacia, o paciente Wallison teria ameaçado a policial Mônica 
Angelo de morte.

Desse modo, os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos 
delitos descritos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, artigo 157, § 2º, inciso II 
(por 3 vezes) na forma do artigo 71, e artigo 331, todos do Código Penal. E 
ao acusado Wallison Gomes também foi imputada a prática do crime de 
ameaça (artigo 147 do CP).

Em  8  de  abril  de  2015,  a  prisão  em  flagrante  foi  convertida  em 
preventiva.

Irresignada, a defesa impetrou  habeas corpus perante o Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), que denegou a ordem nos 
termos da ementa a seguir transcrita: 

“HABEAS  CORPUS  - ROUBO  MAJORADO  E  FURTO 
QUALIFICADO  -  PRISÃO  PREVENTIVA  -  REVOGAÇÃO 
IMPOSSIBILIDADE  -  GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA - 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10331159.

Supremo Tribunal Federal

HC 131221 / MG 

Na  sequência,  também  na  Rua  Niquelina,  os  agentes  teriam 
subtraído, mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de 
arma e em concurso de pessoas, a mochila contendo objetos pessoais da 
vítima Adalberto Cardoso Lauria.

Segue a denúncia narrando que, por volta das 7:30h, na esquina da 
Rua Fluorina com a Rua Alegria, os acusados teriam subtraído, mediante 
grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma e em concurso 
de  pessoas,  a  mochila  contendo  objetos  pessoais  da  vítima  Eduardo 
Fonseca Lima.

Walisson Gomes e Willi Cardoso foram presos e durante o trajeto da 
guarnição até  a  Depol,  os  denunciados  teriam desacatado os  policiais, 
afirmando serem eles ladrões.

Já na delegacia, o paciente Wallison teria ameaçado a policial Mônica 
Angelo de morte.

Desse modo, os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos 
delitos descritos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, artigo 157, § 2º, inciso II 
(por 3 vezes) na forma do artigo 71, e artigo 331, todos do Código Penal. E 
ao acusado Wallison Gomes também foi imputada a prática do crime de 
ameaça (artigo 147 do CP).

Em  8  de  abril  de  2015,  a  prisão  em  flagrante  foi  convertida  em 
preventiva.

Irresignada, a defesa impetrou  habeas corpus perante o Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), que denegou a ordem nos 
termos da ementa a seguir transcrita: 

“HABEAS  CORPUS  - ROUBO  MAJORADO  E  FURTO 
QUALIFICADO  -  PRISÃO  PREVENTIVA  -  REVOGAÇÃO 
IMPOSSIBILIDADE  -  GARANTIA DA ORDEM  PÚBLICA - 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10331159.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 13



Relatório

HC 131221 / MG 

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO - CONDIÇÕES 
PESSOAIS  FAVORÁVEIS  -  IRRELEVÂNCIA.  1.  Impõe-se  a 
manutenção da prisão dos pacientes para garantia  da ordem 
pública, levando-se em consideração a periculosidade concreta 
dos agentes, demonstrada pelo modus operandi. 2. As condições 
pessoais dos pacientes, por si sós, não se prestam para revogar 
a custódia cautelar, sobretudo a prisão preventiva é decretada 
com base no artigo 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 4, 
p. 14) 

Daí  a  interposição  de  recurso  ordinário  no  Superior  Tribunal  de 
Justiça, o qual lhe negou provimento nos seguintes termos: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 
MAJORADO  E  FURTO  QUALIFICADO.  CONCURSO  DE 
AGENTES  E  SIMULACRO  DE  ARMA DE  FOGO.  PRISÃO 
PREVENTIVA  (PRETENDIDA  REVOGAÇÃO). 
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  (GRAVIDADE 
CONCRETA  DO  DELITO;  MODUS  OPERANDI). 
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  (COAÇÃO  ILEGAL  NÃO 
DEMONSTRADA).  CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS 
(IRRELEVÂNCIA). RECURSO DESPROVIDO. 

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado 
de  crime  reveste-se  de  caráter  excepcional  em  nosso 
ordenamento  jurídico,  e  a  medida  deve  estar  embasada  em 
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição da 
República),  que  demonstre  a  existência  da  prova  da 
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da 
autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do 
artigo  312  do  Código  de  Processo  Penal.  Exige-se,  ainda,  na 
linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior 
Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  a 
decisão  esteja  pautada  em  motivação  concreta,  vedadas 
considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 

2.  No  caso,  as  decisões  proferidas  pelas  instâncias 
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ordinárias  demonstraram  a  necessidade  da  medida  extrema, 
ressaltando  dados  concretos  colhidos  do  flagrante, 
notadamente  a  dinâmica  dos  fatos,  que  demonstram  a 
gravidade concreta do delito, a periculosidade dos recorrentes e 
a necessidade de acautelamento da ordem pública. 

3. Condições subjetivas favoráveis aos recorrentes não são 
impeditivas  da  sua  prisão  cautelar,  caso  estejam  presentes 
outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem 
a decretação do cárcere (Precedentes). 

4. Recurso ordinário improvido”.

Nesta  Corte,  a  defesa  alega,  em  essência,  que  os  pacientes  estão 
sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação do 
decisum quanto à necessidade da segregação provisória.

Para tanto, afirma:

“No  caso,  verifica-se  que  os  pacientes  não  representam 
nenhum risco à ordem pública, tampouco à ordem econômica, 
ademais  não  representam  ameaça  à  instrução  criminal  e  à 
aplicação da lei penal, sendo assim, não significa que necessite 
responder o processo privado da sua liberdade de locomoção, 
considerando-se a  primariedade dos  pacientes,  sendo que tal 
afirmativa foi veiculada pelo próprio juiz sentenciante. (...)

A determinação  da  segregação  cautelar  em modalidade 
preventiva  deve  apresentar-se  apenas  e  tão  somente  quando 
subsistirem dados concretos, substanciais e inequívocos, da real 
necessidade da segregação, sob pena de se afrontarem, como já 
dito,  aos  princípios  constitucionais  da  dignidade  da  pessoa 
humana, do devido processo legal, da presunção de inocência e 
da obrigatoriedade de fundamentação das decisões constritivas 
da liberdade pela autoridade judiciária competente.

(…) a privação cautelar da liberdade individual reveste-se 
de  caráter  excepcional,  somente  devendo  ser  decretada  ou 
mantida em situações  de absoluta  necessidade,  o  que não se 
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evidencia no presente caso”.

Ao  final,  pede  a  concessão  da  ordem,  a  fim  de  assegurar  aos 
pacientes o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da 
decisão final do processo originário.

Liminar indeferida.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da 
ordem, sem prejuízo da adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Em consulta ao sítio do TJ/MG, verifica-se que, em 28 de outubro de 
2015, o paciente  Willi Cardoso foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses 
e 24 dias de prisão pelo cometimento de 3 roubos majorados, 1 furto e 1 
desacato. Já o paciente Wallison restou condenado à pena de 8 anos, 11 
meses e 24 dias de prisão pela prática de 1 furto, 3 roubos majorados, 1 
desacato e 1 crime de ameaça.

É o relatório. 
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Voto - MIN. GILMAR MENDES

16/02/2016 SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS 131.221 MINAS GERAIS

V O T O

O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): Conforme já relatado, 
a  defesa  alega  que  a  segregação  provisória  é  desprovida  de 
fundamentação  concreta.  Sustenta,  por  fim,  que  os  agentes  possuem 
condições pessoais favoráveis à soltura.

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, 
os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do 
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práticas delituosas. 

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão do magistrado  a quo, 
que converteu a prisão em flagrante em preventiva: 

“A prisão, analisada pelos aspectos legais, não comporta 
aqui oportunidade para o relaxamento ou para a concessão de 
liberdade provisória.

No caso  em tela,  mesmo sendo  os  autuados  primários, 
constato que as circunstâncias do crime são graves e dão conta 
da periculosidade dos dois, constando do APF que teriam eles 
inicialmente  arrombado um veículo  e  subtraído  bens  de  seu 
interior, vindo, na sequência, a abordar três vítimas em locais 
distintos, agindo mediante concurso de agentes e com emprego 
de  graves  ameaças  e  simulação  da  posse  de  uma  arma, 
chegando a agredir pelo menos uma das vítimas, revelando-se 
inadequada  a  aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da 
prisão  preventiva,  que  se  faz  necessária  para  a  garantia  da 
ordem pública, tão vulnerabilizada com o crescente e alarmante 
número de assaltos que vem assolando nossa sociedade.

Assim, nos termos do art. 310, II, e presentes os requisitos 
do  art.  312  c/c  art.  313,  I,  todos  do  CPP,  CONVERTO  A 
PRISÃO EM FLAGRANTE de WILLI CARDOSO TAVARES e 
WALLISON GOMES VIEIRA EM PRISÃO PREVENTIVA”.

Pertinente, outrossim, trazer à baila os fundamentos invocados pelo 
STJ, in verbis:

“No  caso  em  comento,  o  decreto  de  prisão  cautelar 
encontra-se  devidamente  fundamentado,  tal  qual  exige  a 
legislação  vigente.  Foram  regularmente  tecidos  argumentos 
idôneos e suficientes ao cárcere provisório dos recorrentes na 
decisão e no acórdão suso transcritos.

Em seguida à afirmação de indícios suficientes de autoria 
e  materialidade  para  a  deflagração  da  ação  penal,  foram 
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apontados elementos concretos que justifiquem a necessidade 
da custódia, tal qual a abordagem de três vítimas distintas em 
locais  diferentes,  com simulacros  de  arma  de  fogo,  além  de 
terem jogado uma vítima no chão e terem-na despido da camisa 
que trajava. Isso tudo após o arrombamento de um veículo, com 
a subtração de objetos do seu interior.

(…) Desse modo, nota-se que a decisão da Vara de origem, 
preservada pelo Tribunal estadual, demonstrou a existência do 
periculum  libertatis,  baseando-se  em  fundamentação  concreta, 
não em meras conjecturas.  Mostram-se presentes a gravidade 
concreta do delito, a periculosidade dos agentes e a necessidade 
de acautelamento da ordem pública, a justificarem o cárcere”.

Após o julgamento do RHC 61.755/MG pelo STJ, sobreveio sentença 
condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belo 
Horizonte/MG. Poder-se-ia indagar, então, se não seria o caso de julgar 
prejudicado o presente feito, em razão da superveniência de novo título 
prisional.  Todavia,  bem  analisadas  as  decisões  referidas,  chega-se  à 
conclusão  de  que  a  constrição  cautelar  foi  mantida  sob  os  mesmos 
fundamentos, não sendo o caso, portanto, de perda de objeto deste writ. 
Nesse  sentido,  jurisprudência  remansosa da  Corte:  HC 91.205/DF,  Rel. 
Min. Menezes Direito, 1ª Turma, unânime, DJ 30.11.2007; HC 86.019/RS, 
Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, maioria, 7.4.2006; e HC 83.777/MG, Rel. 
Min.  Nelson  Jobim,  Red.  p/  o  acórdão  Min.  Marco  Aurélio,  Pleno, 
6.10.2006. 

Assim, superada a questão, passo a decidir. 

Quando da prolação da sentença, o Juízo de origem negou aos réus o 
direito de recorrer em liberdade da seguinte forma:

“Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, com 
fundamento  na  Súmula  n.  7  do  TJ/MG,  visto  que  presos 
responderam  a  todo  o  processo.  Também  se  encontram 
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presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantia da 
ordem  pública,  uma  vez  que  os  crimes  de  roubo  foram 
cometidos com grave ameaça à pessoa, circunstâncias a indicar 
maior grau de reprovabilidade da conduta.

O  modus  operandi utilizado  pelos  agentes  demonstra 
periculosidade,  merecendo,  portanto,  maior  rigor  em  seu 
tratamento,  uma  vez  que  tais  delitos  geram  intranquilidade 
social. Esses delitos geram repercussão na comunidade, não só 
pela  gravidade  que  carreiam  em  si,  como  também  pela 
frequência que vem sendo perpetrados nos dias atuais. Como se 
não  bastasse,  instalam uma sensação  de  insegurança  no seio 
social, que se vê atacado em seu patrimônio e sossego.

De  outro  lado,  a  soltura  dos  réus  seguramente  provará 
sensação de impunidade e descrédito para a imagem do Poder 
Judiciário”.

Da leitura  dos  autos,  verifico  que  o  decreto  prisional  encontra-se 
devidamente  fundamentado  em  dados  concretos  extraídos  dos  autos, 
tendo em vista a gravidade concreta dos delitos de roubo, em razão do 
modus operandi utilizado para a execução dos crimes,  uma vez que foi 
praticado  em  concurso  de  pessoas,  sob  grave  ameaça  e  com  uso  de 
simulacro de arma de fogo,  com vistas  à  subtração de diversas  coisas 
móveis  de  propriedade  das  vítimas,  destacando-se  o  emprego  de 
violência física em face de uma delas,  resultando em um arranhão no 
rosto.

Observa-se,  também,  que  o  primeiro  delito  cometido  (furto) 
demonstra especial gravidade, pois os agentes subtraíram uma mochila e 
um  aparelho  de  telefone  celular,  por  meio  de  arrombamento  de  um 
automóvel.

Tudo isso a justificar a necessidade de manutenção da segregação 
cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública.
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Por oportuno,  destaco precedentes  desta  Corte,  no sentido de ser 
idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada 
a  gravidade concreta  do crime (HC 122.894/PR,  de minha relatoria,  2ª 
Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª 
Turma, DJe 19.12.2014; e HC 124.027/MG, rel. min. Rosa Weber, 1ª Turma, 
DJe 11.2.2015). 

Ademais,  permanecendo os  pacientes  custodiados  durante  toda a 
instrução criminal,  tendo o Juízo de primeiro  grau entendido por sua 
manutenção no cárcere, em razão da presença dos requisitos previstos no 
art.  312  do  CPP,  não  deve  ser  revogada  a  prisão  cautelar  se,  após  a 
sentença condenatória, não houve alteração fática apta a autorizar-lhe a 
devolução do status libertatis. 

Assim,  o  fundamento  da  necessidade  da  constrição  da  liberdade 
para a garantia da ordem pública foi adotado na decisão de conversão do 
flagrante  em  preventiva,  permanecendo  inalterado  no  momento  da 
prolação da sentença condenatória. 

Nesse  contexto,  vê-se  que  a  medida  extrema  lastreou-se  em 
elementos  concretos  colhidos  dos  próprios  autos,  harmonizando-se  a 
constrição da liberdade do réu com a jurisprudência deste STF. 

Por  fim,  menciono  que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal  sedimentou-se  em  que  primariedade,  bons  antecedentes, 
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade 
da  prisão  preventiva  (cf.:  RHC  124.486DF,  de  minha  relatoria,  DJe 
19.2.2015, HC 126.051/MG, Dias Toffoli,  DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, 
Teori Zavascki, DJe 19.12.2014, todos desta Segunda Turma). 

Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, voto no 
sentido de denegar a ordem. 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10331160.

Supremo Tribunal Federal

HC 131221 / MG 

Por oportuno,  destaco precedentes  desta  Corte,  no sentido de ser 
idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada 
a  gravidade concreta  do crime (HC 122.894/PR,  de minha relatoria,  2ª 
Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª 
Turma, DJe 19.12.2014; e HC 124.027/MG, rel. min. Rosa Weber, 1ª Turma, 
DJe 11.2.2015). 

Ademais,  permanecendo os  pacientes  custodiados  durante  toda a 
instrução criminal,  tendo o Juízo de primeiro  grau entendido por sua 
manutenção no cárcere, em razão da presença dos requisitos previstos no 
art.  312  do  CPP,  não  deve  ser  revogada  a  prisão  cautelar  se,  após  a 
sentença condenatória, não houve alteração fática apta a autorizar-lhe a 
devolução do status libertatis. 

Assim,  o  fundamento  da  necessidade  da  constrição  da  liberdade 
para a garantia da ordem pública foi adotado na decisão de conversão do 
flagrante  em  preventiva,  permanecendo  inalterado  no  momento  da 
prolação da sentença condenatória. 

Nesse  contexto,  vê-se  que  a  medida  extrema  lastreou-se  em 
elementos  concretos  colhidos  dos  próprios  autos,  harmonizando-se  a 
constrição da liberdade do réu com a jurisprudência deste STF. 

Por  fim,  menciono  que  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal  sedimentou-se  em  que  primariedade,  bons  antecedentes, 
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade 
da  prisão  preventiva  (cf.:  RHC  124.486DF,  de  minha  relatoria,  DJe 
19.2.2015, HC 126.051/MG, Dias Toffoli,  DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, 
Teori Zavascki, DJe 19.12.2014, todos desta Segunda Turma). 

Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, voto no 
sentido de denegar a ordem. 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10331160.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 11 de 13



Voto - MIN. GILMAR MENDES

HC 131221 / MG 

É como voto. 

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10331160.

Supremo Tribunal Federal

HC 131221 / MG 

É como voto. 

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10331160.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 12 de 13



Extrato de Ata - 16/02/2016

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 131.221
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : WALISSON GOMES VIEIRA
PACTE.(S) : WILLI CARDOSO TAVARES
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por votação unânime, denegou a ordem, nos 
termos do voto do Relator. Presidência do Senhor Ministro Dias 
Toffoli. 2ª Turma, 16.2.2016.

 Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen 
Lúcia e Teori Zavascki.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

Ravena Siqueira
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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