
Ementa e Acórdão

02/06/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 124.967 MINAS 
GERAIS

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) :CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA 
ADV.(A/S) :CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 
EM  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  CRIME DE 
DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL.  HABEAS CORPUS 
ORIGINARIAMENTE  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO. 
INADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  PEDIDO  DE 
TRANCAMENTO  DE  TERMO  CIRCUNSTANCIADO.  WRIT 
IMPETRADO  CONTRA  DECISÃO  QUE  NÃO  CONHECEU  DO 
HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  NA  ORIGEM.  AUSÊNCIA  DE 
DECISÃO  DE  MÉRITO.  DUPLA  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  TERATOLOGIA  NO  ATO 
IMPUGNADO.  ATUAÇÃO  EX  OFFICIO  DO  STF  INVIÁVEL. 
INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.   AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de 
ofício  ante  a  ausência  de  teratologia  na  decisão  atacada,  flagrante 
ilegalidade ou abuso de poder. 

2.  O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente 
tenha examinado o mérito do  habeas corpus  lá impetrado consubstancia 
indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras 
constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.

3.  In  casu,  foi  lavrado  Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência  em 
desfavor do recorrente, por suposta prática do crime previsto no artigo 
331 do Código Penal.

4.  Verifica-se a existência de óbice processual,  porquanto o  habeas  
corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a 
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recurso cabível.
5. Agravo regimental desprovido.

A C Ó R D Ã O

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade 
da ata  de julgamento virtual  de 26/05 a 1°/6/2017,  por maioria,  negou 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. 

Brasília, 2 de junho de 2017.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR 
Documento assinado digitalmente 
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Relatório

02/06/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 124.967 MINAS 
GERAIS

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) :CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA 
ADV.(A/S) :CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  agravo 
regimental  interposto  por  CIDÂNGELO  LEMOS  GALVÃO  PENNA 
contra  decisão  de  minha  relatoria  que  negou  seguimento  a  recurso 
ordinário em habeas corpus, ementada nos seguintes termos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL  
E PROCESSO PENAL.  CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331  
DO  CÓDIGO  PENAL.  PEDIDO  DE  TRANCAMENTO  DE  
TERMO CIRCUNSTANCIADO. WRIT IMPETRADO CONTRA 
DECISÃO  QUE  NÃO  CONHECEU  DO  HABEAS  CORPUS  
IMPETRADO  NA  ORIGEM.  AUSÊNCIA  DE  DECISÃO  DE  
MÉRITO.  DUPLA  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO  
IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL.”

Consta  dos  autos  que foi  elaborado  Termo  Circunstanciado  de 
Ocorrência em face do recorrente, por suposta prática do crime previsto 
no  artigo  331  do  Código  Penal.  O  referido  ato  realizou-se  perante  o 
Juizado Especial Criminal da comarca de Irati⁄PR – Processo nº 0000165-
18.2012.8.16.0095.

Foi  expedida  carta  precatória  para  a  comarca  de  Belo  Horizonte, 
distribuída  sob  o  nº  0024.14.015431-1,  a  qual  teve  por  finalidade  o 
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oferecimento de proposta de transação penal ao impetrante/paciente, e foi 
designada audiência para tal fim.

Buscando o trancamento do citado termo circunstanciado, o paciente 
impetrou prévio  writ  perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, o qual não foi conhecido.

Sucedeu nova impetração  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
que  não  conheceu  do  habeas  corpus  apontando  a  impossibilidade  de 
indevida supressão de instância. 

Sustentou  o  recorrente  que,  (i)  enquanto  não  cumpridas 
integralmente  as  condições  estabelecidas  na transação  penal,  caberia  a 
impetração  de  habeas  corpus;  (ii)  delito  de  desacato  não  teria  sido 
recepcionado  pela  Constituição  Federal  de  1988,  na  medida  em  que 
violaria o direito fundamental à liberdade de expressão e os princípios da 
intervenção  mínima,  da  fragmentariedade  e  da  subsidiariedade  do 
Direito Penal; e (iii) o artigo 331 do Código Penal teria derrogado pela 
convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê em seu artigo 13 a 
liberdade de pensamento e de expressão.

Negado  seguimento  ao  recurso  ordinário  em  habeas  corpus,  nos 
termos da ementa acima transcrita, sobrevém o presente recurso em que o 
agravante repisa os argumentos da inicial e requer, in verbis:

“Em razão do exposto,  o recorrente postula o conhecimento e  
provimento do presente Agravo Regimental para que seja concedida,  
ainda que de ofício,  a  ordem de habeas corpus,  superando eventual  
óbice da súmula 691 (HC 106160, Relator Ministro Gilmar Mendes,  
Segunda Turma, julgamento em 15.2.2011, DJe de 2.3.2011),  visto  
que  presente  flagrante  constrangimento  ilegal,  ressaltando-se  os  
seguintes termos:

1.1  A  não  recepção  do  crime  de  desacato  pela  Constituição  
Federal de 1988;
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1.2 A derrogação do crime de desacato (artigo 331 do Código  
Penal)  pela  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  
(especialmente através do seu artigo 13), em pleno vigor no Brasil,  
inclusive para formalizar o prequestionamento do tema para eventual  
apresentação  do  caso  à  Comissão  Interamericana  de  Direitos  
Humanos;

1.3  A  ilegalidade  do  Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência  
lavrado  em desfavor  do  embargante,  seja  por  violação  ao  princípio  
constitucional da ampla defesa, posto que Laudo de Exame de Lesões  
Corporais” não se encontra preenchido (o que equivale à ausência do  
referido  meio  de  prova),  seja  em  decorrência  da  ausência  de  
comprovação do requisito “fundada suspeita” essencial para a busca  
pessoal;

2 Seja procedido ao trancamento do Termo Circunstanciado de  
Ocorrência em que figura o paciente Cidângelo Lemos Galvão Penna  
como autor do fato;

3 Seja determinada a remessa do Habeas Corpus não conhecido  
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais à respectiva Turma Recursal  
Criminal do Paraná;”. 

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

02/06/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 124.967 MINAS 
GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação 
não merece prosperar. 

Em  que  pesem  os  argumentos  expendidos  no  agravo,  resta 
evidenciado das  razões  recursais  que o  agravante  não trouxe nenhum 
argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual  deve 
ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ab initio,  verifica-se a existência de óbice processual,  porquanto o 
habeas  corpus  impetrado  perante  o  Tribunal  a  quo foi  manejado  em 
substituição a recurso cabível. Ainda que este óbice tenha sido superado 
pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato é que o vício remonta à origem, 
maculando  esta  impetração,  que  veio  a  substituir  o,  em  tese,  cabível 
recurso extraordinário.

Afigura-se  paradoxal,  em  tema  de  direito  estrito,  conferir 
interpretação extensiva para abranger no rol de competências das Cortes 
Superiores hipóteses não sujeitas às suas jurisdições originárias.

A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal 
deve conhecer de  habeas corpus  substitutivo de recurso contrasta com os 
meios de contenção de feitos,  remota e recentemente implementados - 
Súmula Vinculante e Repercussão Geral - com o objetivo de viabilizar o 
exercício  pleno,  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  da  nobre  função  de 
guardião da Constituição da República.

E  nem  se  argumente  com  o  que  se  convencionou  chamar  de 
jurisprudência  defensiva.  Não é  disso que se  trata,  mas de necessária, 
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imperiosa  e  urgente  reviravolta  de  entendimento  em  prol  da 
organicidade do direito, especificamente no que tange às competências 
originária e recursal do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar 
habeas corpus, valendo acrescer que essa ação nobre não pode e nem deve 
ser  banalizada  a  pretexto,  em  muitos  casos,  de  pseudonulidades 
processuais com reflexos no direito de ir e vir.

A propósito da organicidade e dinâmica do direito,  impondo-se a 
correção  de  rumos,  bem discorreu o  Ministro  Marco Aurélio,  no voto 
proferido  no  HC  110.055/MG,  que  capitaneou  a  mudança  de 
entendimento na Primeira Turma, verbis:

“Essa óptica há de  ser  observada,  também, no que o  acórdão  
impugnado  foi  formalizado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  
recurso ordinário constitucional em habeas corpus.

De duas, uma: ou há, no acórdão proferido, quadro a ensejar a  
interposição de recurso extraordinário, ou não há. Descabe a volta a  
estágio anterior, que é o do ajuizamento originário do habeas corpus.

No mais, ante os parâmetros fáticos e legais, não existe campo  
para  a  concessão  da  ordem  de  ofício.  Extingo  o  processo  sem  o  
julgamento do mérito” (HC 110.055/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 
Primeira Turma, DJe de 9/11/2012)

No mesmo sentido, há precedente da Primeira Turma entendendo 
pela  impossibilidade de conhecimento do  recurso  ordinário  em  habeas  
corpus  quando este fora utilizado como sucedâneo de recurso especial, 
conforme se verifica na ementa abaixo, verbis:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  
PROCESSO  PENAL.  IMPETRAÇÃO  NÃO  CONHECIDA  NO  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA 
VIA  ELEITA.  APELAÇÃO  NA  AÇÃO  PENAL.  NULIDADE  
PROCESSUAL.  SUSTENTAÇÃO  ORAL.  AUSÊNCIA  DE  
INTIMAÇÃO  DA  DEFESA  PARA  A  SESSÃO  DE  
JULGAMENTO.  INOCORRÊNCIA.  WRIT  SUCEDÂNEO  DE  
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RECURSO  OU  REVISÃO  CRIMINAL.  INVIABILIDADE.  1.  O  
Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da  
Primeira  Turma  desta  Suprema  Corte  quanto  à  não  admissão  do  
habeas  corpus  em substituição  ao  recurso  ordinário  constitucional,  
não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso especial. 2. A  
sustentação oral,  compreendida no direito  à ampla defesa protegido  
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura  
sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não  
reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa. 3.  
A intimação para  a  sessão  de  julgamento da  apelação em nome de  
advogado regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de  
requerimento  para  que  todos  os  patronos  dela  constassem,  
notadamente  o  causídico  não  incluído,  não  conduz à  decretação  de  
nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não arguido  
vício  seja  nos  embargos  de  declaração,  seja  nos  recursos  especial  e  
extraordinário  manejados  na ação penal.  Precedentes.  4.  Inviável  a  
utilização  do  habeas  corpus  como sucedâneo  de  recurso  ou  revisão  
criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se  
nega provimento.” (RHC 130.270, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa 
Weber, DJe de 12/8/2016)

Essa  posição  amolda-se,  mutatis  mutandis,  aos  precedentes  da 
Primeira Turma desta Corte no sentido da inadmissibilidade da utilização 
do habeas corpus como substitutivo de recurso extraordinário, conforme se 
verifica nos seguintes precedentes:

“Habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  extraordinário.  
Inadequação da via  eleita  ao caso concreto.  Precedente  da Primeira  
Turma.  Writ  extinto.  Flexibilização  circunscrita  às  hipóteses  de  
flagrante  ilegalidade,  abuso  de  poder  ou  teratologia.  Ocorrência.  
Crimes  de  supressão  de  documento  particular  (CP,  art.  305)  e  
violência arbitrária (CP, art. 322). Prescrição retroativa intercorrente,  
pela pena concretamente aplicada, na pendência de recurso exclusivo  
da  defesa.  Extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  
punitiva reconhecida (CP, art. 110, § 1º). Ordem concedida de ofício,  
com extensão  dos  efeitos  da  decisão  a  corréu  em idêntica  situação  
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(CPP, art. 580). 1. Impetração manejada em substituição ao recurso  
extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em  
sessão  extraordinária  datada  de  16/10/12,  assentou,  quando  do  
julgamento  do  HC  nº  110.055/MG,  Relator  o  Ministro  Marco  
Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus em casos semelhantes.  
2.  Nada  impede,  entretanto,  que  esta  Suprema  Corte,  quando  do  
manejo  inadequado  de  habeas  corpus  como  substitutivo,  analise  a  
questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder  
ou teratologia, o que se evidencia na espécie. 3. Habeas corpus extinto,  
por inadequação da via eleita. 4. A prescrição da pretensão punitiva  
ocorre  antes  do  trânsito  em julgado  da  condenação  para  a  defesa,  
regulando-se  pela  pena  concretamente  cominada  aos  crimes,  nos  
termos dos art. 110, § 1º, do Código Penal. 5. Tendo sido condenado o  
ora paciente a penas privativas de liberdade inferiores a dois (2) anos,  
o prazo de prescrição, pela pena imposta, após o trânsito em julgado,  
para a  acusação é  de quatro (4) anos  (CP, art.  109, V).  6.  Habeas  
corpus deferido para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da  
pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a  
extinção da punibilidade do ora paciente pelos delitos dos arts. 305 e  
322 do Código Penal, com extensão da decisão a corréu em idêntica  
situação  (CPP,  art.  580).  7.  Ordem  concedida  de  ofício”.  (HC 
106.158/MG,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Primeira  Turma,  DJe 
9/8/2013)

“Habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  extraordinário.  
Inadequação da via  eleita  ao caso concreto.  Precedente  da Primeira  
Turma.  Flexibilização  circunscrita  às  hipóteses  de  flagrante  
ilegalidade,  abuso  de  poder  ou  teratologia.  Não  ocorrência.  Writ  
extinto, em face da inadequação da via eleita. 1. Impetração manejada  
em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão  
da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 16/10/12,  
assentou, quando do julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator  o  
Ministro  Marco  Aurélio,  a  inadmissibilidade  do  habeas  corpus  em  
casos como esse. 2. Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte,  
quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo,  
analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso  
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de poder ou teratologia, o que não se evidencia na espécie. 3. Habeas  
corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 113.805/SP, Rel. 
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/4/2013)

“HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.  
ROUBOS  CIRCUNSTANCIADOS.  TENTATIVA  DE  FURTO  
QUALIFICADO. QUADRILHA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE  
FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA 
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Contra acórdão exarado em  
recurso  ordinário  em  habeas  corpus  remanesce  a  possibilidade  de  
manejo  do  recurso  extraordinário,  previsto  no  art.  102,  III,  da  
Constituição Federal.  Diante da dicção constitucional não cabe, em  
decorrência,  a  utilização  de  novo  habeas  corpus,  em  caráter  
substitutivo.  2.  Havendo  condenação  criminal,  encontram-se  
presentes  os  pressupostos  da  preventiva,  a  saber,  prova  da  
materialidade e indícios de autoria. Não se trata, apenas, de juízo de  
cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do  
acusado, mas, sim, de julgamento condenatório, precedido por amplo  
contraditório e no qual as provas foram objeto de avaliação imparcial,  
ou  seja,  um  juízo  efetuado,  com  base  em  cognição  profunda  e  
exaustiva, de que o condenado é culpado de um crime. Ainda que a  
sentença  esteja  sujeita  à  reavaliação  crítica  através  de  recursos,  a  
situação difere da prisão preventiva decretada antes do julgamento. 3.  
Se as circunstâncias concretas do crime indicam o envolvimento do  
paciente  em  organização  criminosa  numerosa,  bem  estruturada,  
voltada à prática de crimes graves, tais como, tráfico de drogas, roubo  
de  cargas,  furtos  de  caixas  eletrônicos,  aquisição  de  armas,  a  
periculosidade  e  risco  de  reiteração  delitiva  está  justificada  a  
decretação  ou  a  manutenção  da  prisão  cautelar  para  resguardar  a  
ordem pública,  à  luz  do  art.  312  do  CPP.  Precedentes.  4.  Ordem  
denegada.” (HC  118.981/MT,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Primeira 
Turma, DJe 19/11/2013)

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  CONSTITUCIONAL.  
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  CRIMES  DE  ROUBO  
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MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  REGIME  PRISIONAL.  SUPRESSÃO  DE  
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA 
E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra  
acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a  
possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102,  
III,  da  Constituição  Federal.  Diante  da  dicção  constitucional,  
inadequada  a  utilização  de  novo  habeas  corpus,  em  caráter  
substitutivo. 2. Inviável a apreciação de questão não examinada pelo  
Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  pena  de  indevida  supressão  de  
instância.  3.  O  decreto  de  prisão  cautelar  há  de  se  apoiar  nas  
circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou  
a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública,  
à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal  
(CPP, art. 312). 4. A motivação genérica e abstrata, sem elementos  
concretos  ou  base  empírica  idônea  a  amparar  o  decreto  prisional,  
esbarra  na  jurisprudência  consolidada  deste  Supremo  Tribunal  
Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus  
extinto  sem  resolução  de  mérito,  mas  com  concessão  de  ofício  da  
ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da  
imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das  
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Sob  outro  enfoque,  consigno  que  o  Supremo  Tribunal  Federal 
sufraga o entendimento de que a ausência de manifestação das Cortes 
precedentes sobre a matéria de mérito torna incognoscível a impetração, 
sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, verbis:

EMENTA  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  
ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL PENAL.  
PRISÃO  PREVENTIVA.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIAS.  
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT  
IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 1.  
Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior  
Tribunal  de  Justiça  e  pela  Corte  Estadual,  sob  pena  de  indevida  
supressão de instâncias. 2. A superveniência do julgamento do mérito  
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RHC 124967 AGR / MG 

do habeas corpus impetrado na Corte Estadual prejudica a análise da  
impetração.  Precedentes.  3.  Agravo  regimental  conhecido  e  não  
provido.  (RHC  130.735-AgR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Rosa 
Weber, DJe de 17/2/2016) 

Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da  
prisão em flagrante  em preventiva.  3.  Segregação cautelar mantida  
com base,  apenas,  na  gravidade  abstrata  do  crime.  4.  Ausência  de  
fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante  
desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Decisão do STJ  
que indeferiu liminarmente  habeas  corpus sem adentrar  no mérito.  
Supressão de instância. Superação. 6. Paciente lactante. Garantia aos  
princípios da proteção à maternidade, à infância e do melhor interesse  
do  menor.  7.  Ordem  concedida  para  revogar  o  decreto  prisional  
expedido em desfavor da paciente, sem prejuízo da análise da aplicação  
de medidas cautelares previstas no art.  319 do CPP. (HC 130.685, 
Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes DJe de 19/11/2015) 

In  casu,  resta  evidenciado que a  Corte  estadual  não  conheceu do 
habeas  corpus  em razão de não se  reconhecer  como competente para o 
exame do mérito e, de igual forma, o Superior Tribunal de Justiça não 
analisou  o  mérito  do  writ  lá  interposto  por  dois  óbices  processuais: 
impossibilidade  de  supressão  de  instância  e  ausência  de  prova  pré-
constituída.

Outrossim, a atuação ex officio desta Corte resta inviabilizada quando 
não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.

A  decisão  impugnada  não  é  teratológica,  prima  facie,  enquanto 
fundamentada  na  Súmula  691/STF,  que  não  admite  habeas  corpus 
impetrado contra decisão do Tribunal a quo que indefere medida liminar.

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 

É como voto.
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Tipo Texto 524

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 124.967 MINAS 
GERAIS

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA 
ADV.(A/S) :CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

V O T O
  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O habeas corpus é ação 

constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. O 
processo que o veicule, devidamente aparelhado, deve ser submetido ao 
julgamento de Colegiado. Descabe observar quer o disposto no artigo 21 
do Regimento Interno, no que revela a possibilidade de o relator negar 
seguimento a pedido manifestamente improcedente, quer o artigo 932 do 
Código de Processo Civil. Provejo o agravo para que o habeas corpus tenha 
sequência. 
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Extrato de Ata - 02/06/2017

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 124.967
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA
ADV.(A/S) : CIDÂNGELO LEMOS GALVÃO PENNA (00100876/MG)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos 
termos  do  voto  do  Relator,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio. 
Primeira Turma, Sessão Virtual de 26.5 a 1º.6.2017.

 
Composição:  Ministros  Marco  Aurélio  (Presidente),  Luiz  Fux, 

Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. 

Disponibilizou  processos  para  esta  Sessão  o  Ministro  Edson 
Fachin,  não  tendo  participado  do  julgamento  desses  processos  o 
Ministro Alexandre de Moraes por sucedê-lo na Primeira Turma.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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