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RELATOR : MIN. LUIZ FUX

PACTE.(S) :THIAGO HENRIQUE PIRES GONÇALVES 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
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EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CRIME  MILITAR.  PROCESSUAL 
PENAL.  DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL 
MILITAR) E RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA 
(ART.  177  DO  CÓDIGO  PENAL  MILITAR).  CONTROVÉRSIA 
ACERCA DA ADEQUADA SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL 
INCRIMINADOR. REVOLVIMENTO DE PROVA.  HABEAS CORPUS 
DENEGADO. 

1.  A valoração  da  prova,  de  modo  minudente,  reconstruindo  o 
cenário em que ocorreu o crime para,  a  seguir,  proferir  novo juízo de 
mérito a respeito da conduta do agente, é matéria cujo reexame implica 
revolvimento do conjunto probatório, inviável na via cognitiva estreita do 
habeas corpus.  Precedentes:  HC nº 108.553,  rel.  Min.  Luiz Fux, Primeira 
Turma, j. em 08/05/2012, Dje-116; HC nº 108.374/DF, rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe-064). 

2.  In  casu,  a  tipicidade  da  conduta  imputada  ao  paciente  está 
lastreada em variados depoimentos acostados aos autos, que sustentam a 
materialidade  dos  crimes  dos  arts.  298  (desacato  a  superior)  e  177 
(resistência  mediante  ameaça  ou  violência)  ambos  do  Código  Penal 
Militar,  bem como a autoria atribuída ao paciente.  Consequentemente, 
para ser acolhida a tese da impetração seria necessário a rediscussão da 
prova, o que não se admite por esta via processual.

3. A alegada atipicidade da conduta do paciente fundada na suposta 
injustiça da Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) que 
lhe havia sido entregue não é suficiente impedir a presente persecução 
penal, porquanto motivada exclusivamente pela reação exacerbada do ex-
militar ao receber o documento, sem qualquer relação com o conteúdo da 
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FATD.
4. Habeas corpus denegado.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das 
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em denegar a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 28 de maio de 2013. 
LUIZ FUX – Relator 
Documento assinado digitalmente
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Relatório

28/05/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 114.451 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

PACTE.(S) :THIAGO HENRIQUE PIRES GONÇALVES 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cuida-se de habeas corpus 
impetrado  pela  Defensoria  Pública  da  União  em  favor  de  Thiago 
Henrique Pires Gonçalves, ex-soldado do Exército Brasileiro, em face de 
acórdão  condenatório  exarado  pelo  Superior  Tribunal  Militar  assim 
ementado:

DESACATO A SUPERIOR E RESISTÊNCIA MEDIANTE 
AMEAÇA OU VIOLÊNCIA.  I  –  Comprovada a  configuração 
dos  delitos  de  desacato  a  superior  e  de  resistência  mediante 
ameaça ou violência, fundada na prova dos autos. II – Negado 
provimento  ao  Apelo  defensivo  objetivando  a  absolvição  do 
Recorrente/Recorrido do crime capitulado no art. 298, do CPM. 
III – Provido o Recurso Ministerial para condenar, também, o 
Agente  como  incurso  no  art.  177  do  CPM.  IV  –  Decisão 
unânime.

Na  origem,  o  paciente  foi  denunciado  pela  prática  da  conduta 
descrita nos arts.  298 (desacato a superior)  e 177 (resistência mediante 
ameaça ou violência) ambos do Código Penal Militar (CPM), tendo sido 
processado e ao final absolvido do delito descrito no art. 177 e condenado 
à pena de 1 ano pela conduta descrita no art. 298, todos do CPM.

Irresignados,  acusação  e  defesa  apelaram  ao  STM,  a  acusação 
buscando  a  condenação  também  nas  penas  do  art.  177  e  a  defesa 
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buscando a absolvição do paciente. Em sede do Tribunal Superior, por 
maioria, foi acolhido somente o apelo ministerial, condenado o paciente 
também pela prática da conduta descrita no art. 177, imposta a pena de 
seis meses de detenção, que unificada,  nos termos do art.  79 do CPM, 
restou definitiva em 1 ano e 3 meses de reclusão.

No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União pugna, em 
caráter  liminar,  pela  suspensão  dos  efeitos  do  acórdão  proferido  pelo 
Tribunal Militar e, no mérito, pela anulação da condenação do paciente, 
em razão da atipicidade das condutas descritas na exordial acusatória. 
Mais especificamente, alega que a figura típica do art. 177 do CPM (crime 
de  resistência  mediante  violência  ou  ameaça)  não  estaria  configurada, 
porquanto a Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) teria 
sido entregue ao paciente sem que previamente fosse instaurado processo 
administrativo que lhe oportunizasse direito de defesa. Com relação ao 
crime de desacato (art. 298,  caput, do CPM), afirma que  “o paciente não  
desacatou nenhum militar”.” (…) o paciente, ao amassar e lançar ao chão a sua  
via da FATD, no contexto em que os fatos ocorreram, não agiu com o propósito de  
menoscabar a autoridade de ninguém. O que ele fez, na verdade, foi extravasar o  
seu desespero ante a injustiça que se orquestrava em seu desfavor”.

O  Ministério  Público  Federal  manifestou-se  no  sentido  do  não 
conhecimento do presente writ, em parecer com a seguinte ementa:

HABEAS  CORPUS  ORIGINÁRIO.  PENAL  MILITAR. 
PROCESSUAL PENAL MILITAR.  RESISTÊNCIA MEDIANTE 
VIOLÊNCIA OU AMEAÇA (ART.  298,  CPM).  DESACATO A 
SUPERIOR (ART. 177,  CPM).  ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INCURSÃO PROBATÓRIA NA 
VIA MANDAMENTAL.  AUSÊNCIA DE INJUSTA COAÇÃO. 
Parecer pelo não conhecimento do mandamus, ou, se conhecido, 
pela denegação da ordem.

É o relatório. 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

28/05/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 114.451 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): É  caso  de  não 
conhecimento  do  presente  writ,  porquanto,  como  apontado  pelo 
Ministério Público Federal, é “inadequada a via mandamental para promover,  
mediante  a  nova  incursão  no  caderno  probatório,  a  reforma  da  resposta  
jurisdicional prestada nos órgãos ordinários”.

Ficou assentado na  sentença  que o  paciente  “efetivamente  assumiu  
postura de menosprezo à ordem emanada de superior”,  traduzida no ato de 
amassar e jogar ao chão a Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar 
(FATD) que lhe havia sido entregue pelo  Capitão Coelho.  No acórdão 
emanado do Superior Tribunal Militar (STM), registrou-se que  “o crime  
em exame [desacato – art.  298 do CPM]  se  consumou quando  o  então Sd  
Henrique amassou e jogou no chão o documento que lhe foi entregue por seu  
Superior, em evidente atitude caracterizadora de desprestígio da autoridade”. 

De outro lado, o crime de resistência mediante ameaça e violência 
(art. 177 do CPM) foi constatado pelo STM da seguinte forma:  

“Relata  a  moldura  fática,  descrevendo  que  o  então  Sd 
Tiago  Henrique  Pires  Gonçalves  recebera  das  mãos  do  Cap 
Coelho  uma Ficha  de  Apuração  de  Transgressão  Disciplinar, 
negando-se a  assiná-la,  amassou-a e,  em seguida,  jogou-a no 
chão.  Ato  contínuo,  o  Cap  Coelho  determinou  que  fosse 
acionado  o  Oficial-de-Dia  para  efetuar  a  prisão  do  referido 
Soldado. 

Em seguida, o Soldado Henrique decidiu fugir do Quartel 
e se deslocou em direção à cerca com a intenção de saltá-la. No 
início, caminhou com passos rápidos, depois começou a correr. 
Ao  verificar  essa  situação,  o  2º  Tenente  Valter  correu  até  o 
sentenciado e se abraçou com ele para impedir que o mesmo 
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fugisse. Esses dois militares caíram no chão e, na sequência, o 
Soldado Henrique agarrou o Tenente pelo pescoço, quando o 1º 
Tenente Albano se aproximou e, após atingir o Soldado com um 
chute, fez com que o mesmo soltasse o Tenente Evangelho e, em 
seguida, algemou-o.

(…)

O sentenciado, para evitar a prisão que lhe estava sendo 
comunicada,  já  informou,  de  imediato,  que  não  seria  preso, 
deixando  clara  sua  intenção,  que  não  era,  simplesmente,  de 
evadir-se, mas de chegar a extremos se necessário fosse, após 
tentar fugir e ser impedido, reagiu, violentamente, a ponto de 
dar uma gravata no oficial que tentava impedir a fuga. O fato só 
não teve consequências mais graves para o Ten Valter, porque o 
Ten Albano intercedeu. Diante destes fatos, configurado está o 
tipo penal  inscrito no art.  177,  do CPM, resistência mediante 
ameaça ou violência”. 

Ora, como se observa, a pretensão deduzida pela Defensoria Pública 
da  União  não  é  passível  de  conhecimento  no  limites  estreitos  da  via 
mandamental,  porquanto  exige  o  revolvimento  de  matéria  fático-
probatória. Com efeito, é vedado à Corte proceder, de modo minudente, à 
análise e à valoração da prova, reconstruindo o cenário em que ocorreu o 
crime, proferindo, a seguir, novo juízo de mérito a respeito da conduta da 
paciente,  sem  perceber  que  a  incerteza  quanto  à  situação  de  fato, 
relativamente ao tipo, é matéria que implica revolvimento do conjunto 
probatório, e não encontra via processual adequada no writ, porque está 
afeta  à  competência  das  instâncias  judiciais  criminais  ordinárias  (HC 
108.374/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 29.03.2012).

Sem  embargo,  ainda  que  fosse  possível  discutir  as  alegações  da 
impetrante,  é  de  se  ver  que  não  procede  o  argumento  quanto  à 
atipicidade da conduta do paciente, por estar fundada em sentimento de 
injustiça quanto à Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) 

2 

Supremo Tribunal Federal

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 3985225.

Supremo Tribunal Federal

HC 114451 / DF 

fugisse. Esses dois militares caíram no chão e, na sequência, o 
Soldado Henrique agarrou o Tenente pelo pescoço, quando o 1º 
Tenente Albano se aproximou e, após atingir o Soldado com um 
chute, fez com que o mesmo soltasse o Tenente Evangelho e, em 
seguida, algemou-o.

(…)

O sentenciado, para evitar a prisão que lhe estava sendo 
comunicada,  já  informou,  de  imediato,  que  não  seria  preso, 
deixando  clara  sua  intenção,  que  não  era,  simplesmente,  de 
evadir-se, mas de chegar a extremos se necessário fosse, após 
tentar fugir e ser impedido, reagiu, violentamente, a ponto de 
dar uma gravata no oficial que tentava impedir a fuga. O fato só 
não teve consequências mais graves para o Ten Valter, porque o 
Ten Albano intercedeu. Diante destes fatos, configurado está o 
tipo penal  inscrito no art.  177,  do CPM, resistência mediante 
ameaça ou violência”. 

Ora, como se observa, a pretensão deduzida pela Defensoria Pública 
da  União  não  é  passível  de  conhecimento  no  limites  estreitos  da  via 
mandamental,  porquanto  exige  o  revolvimento  de  matéria  fático-
probatória. Com efeito, é vedado à Corte proceder, de modo minudente, à 
análise e à valoração da prova, reconstruindo o cenário em que ocorreu o 
crime, proferindo, a seguir, novo juízo de mérito a respeito da conduta da 
paciente,  sem  perceber  que  a  incerteza  quanto  à  situação  de  fato, 
relativamente ao tipo, é matéria que implica revolvimento do conjunto 
probatório, e não encontra via processual adequada no writ, porque está 
afeta  à  competência  das  instâncias  judiciais  criminais  ordinárias  (HC 
108.374/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 29.03.2012).

Sem  embargo,  ainda  que  fosse  possível  discutir  as  alegações  da 
impetrante,  é  de  se  ver  que  não  procede  o  argumento  quanto  à 
atipicidade da conduta do paciente, por estar fundada em sentimento de 
injustiça quanto à Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) 
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que lhe havia sido entregue. Isso porque, em primeiro lugar, a notificação 
serviu justamente para que o paciente pudesse exercer o seu direito de 
defesa e apresentar  razões  que indicassem sua isenção quanto ao fato 
apurado (qual seja, um suposto furto de vestimenta militar). Em segundo 
lugar porque o  que está  em causa na discutida ação penal  é  a  reação 
exacerbada do paciente ao receber a notificação para apresentar defesa 
em processo administrativo disciplinar militar, e não o fato apurado na 
via administrativa. Daí por que, como registrado no acórdão impugnado, 
“o  conteúdo  da  Ficha  de  Apuração  de  Transgressão  Disciplinar  (FATD) não  
interessa para o caso, eis que (sic) os crimes objeto desta ação penal nada têm a  
ver com aquele que estava sendo apurado administrativamente e sobre o qual o  
então Soldado deveria discorrer suas razões de defesa”.

Ex positis, voto pela denegação do presente habeas corpus. 
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Extrato de Ata - 28/05/2013

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 114.451
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
PACTE.(S) : THIAGO HENRIQUE PIRES GONÇALVES
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma denegou a ordem de habeas corpus, nos termos 
do  voto  do  Relator.  Unânime.  Não  participou,  justificadamente, 
deste julgamento, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Presidência do 
Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 28.5.2013.

 
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os 

Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Rosa Weber.

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Paulo  de  Tarso  Braz 
Lucas.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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