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13/09/2016 PRIMEIRA TURMA

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 122.863 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

EMBTE.(S) :CIDANGELO LEMOS GALVAO PENNA 
ADV.(A/S) :CIDANGELO LEMOS GALVAO PENNA 
EMBDO.(A/S) :RELATOR DO RHC Nº 48.173  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO  NO  HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL 
PENAL.  DESACATO.  ARTIGO  543-A,  §  2º,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL E ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF.  INEXISTÊNCIA 
DE  AMBIGUIDADE,  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU 
OMISSÃO.  EFEITOS  INFRINGENTES.  IMPOSSIBILIDADE. 
CARÁTER  PROTELATÓRIO  DO  RECURSO.  DETERMINADA  A 
CERTIFICAÇÃO  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  COM  A 
CONSEQUENTE  BAIXA  IMEDIATA  DOS  AUTOS.  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

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  Luís  Roberto  Barroso,  na  conformidade  da  ata  de 
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em não conhecer 
dos embargos de declaração, determinar o trânsito em julgado e a baixa 
imediata dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 13 de setembro de 2016. 
LUIZ FUX – RELATOR

Documento assinado digitalmente
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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 11686229.

Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal
Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 15



Relatório

13/09/2016 PRIMEIRA TURMA

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 122.863 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

EMBTE.(S) :CIDANGELO LEMOS GALVAO PENNA 
ADV.(A/S) :CIDANGELO LEMOS GALVAO PENNA 
EMBDO.(A/S) :RELATOR DO RHC Nº 48.173  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de embargos de 
declaração  com  efeitos  infringentes  opostos  contra  acórdão  de  minha 
relatoria cuja decisão restou assim ementada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS  
IMPETRADO  CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE  
MINISTRO  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR.  COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL TAXATIVA. 

1. O Habeas Corpus impetrado em face de decisão de órgão de  
outro tribunal de que indefere pedido de liminar, no bojo de idêntico  
remédio apreciado na instância  inferior,  não pode ser apreciado por  
esta Corte, nos termos da Súmula 691/STF, verbis: “não compete ao  
Supremo  Tribunal  Federal  conhecer  de  habeas  corpus  impetrado  
contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal  
superior, indefere a liminar”.

2.  In  casu,  a  decisão  impugnada  foi  objeto  de  Agravo  
Regimental na instância inferior, aguardando julgamento. Assim, o  
conhecimento da impetração nesse momento se revestiria de supressão  
de instância.

3. Ademais, não se vislumbra ofensa ao direito de ir e vir, uma  
vez que o paciente celebrou transação penal com o Ministério Público.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento“.

Neste recurso, o impetrante sustenta, em síntese, que houve ausência 
de  prestação  jurisdicional  por  parte  da  Corte  Superior  ao  negar 
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seguimento  ao  habeas  corpus lá  impetrado,  razão  pela  qual  há  de  ser 
proferido novo julgamento com a superação da Súmula n.º 691,  in verbis:

“Em  razão  do  exposto  e,  inclusive,  para  fins  de  
prequestionamento,  o  embargante  postula  o  conhecimento  e  
acolhimento  dos  presentes  embargos  de  declaração  com  efeitos  
infringentes para que seja concedida, ainda que de oficio, a ordem de  
habeas corpus (tal como postulada na peça exordial), ressaltando-se os  
seguintes termos:

01)  Seja  sanada  omissão  à  apresentação  pelo  recorrente  das  
petições 39020/2014 e 3933/2014 (em que se anexa, por exemplo, o  
acórdão  do  STJ  que  negou  provimento  ao  agravo  regimental  lá  
interposto) e, por efeito, declarada:

1.1.  A não recepção do crime de desacato pela Constituição de  
1988;

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  o  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  procedida à intimação do representante do Ministério  
Público”.

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

13/09/2016 PRIMEIRA TURMA

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 122.863 MINAS GERAIS

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cabível,  tempestivo e 
presentes  os  demais  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do 
recurso.

Não  assiste  razão  ao  embargante,  que  se  limita  a  reiterar  os 
argumentos da impetração.

A tese levantada nos embargos, relativa a necessidade de superação 
da Súmula n.º 691 do STF, foi devidamente enfrentada e afastada pela 
Turma.

Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão recorrido:

“Ademais,  não há violação direta  ao  direito de ir  e  vir. 
Consta dos autos que o paciente celebrou acordo de transação 
penal  com o Ministério  Público e  afirma estar  cumprindo as 
condições, razão pela qual não se mostra adequado o manejo de 
habeas corpus  ante a provável extinção da punibilidade após o 
fim da avença. 

Assim,  tomo como  razões  de  decidir  o  teor  da  decisão 
monocrática por mim proferida nos autos deste Habeas Corpus:  
Anote-se  o  disposto  no  artigo  102,  inciso  I,  alínea  i,  da 
Constituição Federal, in verbis:  

“Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I – processar e julgar, originariamente: (…) 
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou 

quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário 
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 
Tribunal  Federal,  ou  se  trate  de  crime  sujeito  à  mesma 
jurisdição em uma única instância.”

Supremo Tribunal Federal
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Como se depreende, quando for coator tribunal superior, 
a  impetração  de  habeas  corpus  nesta  Corte  não  prescinde  o 
prévio esgotamento de instância. E não há de se estabelecer a 
possibilidade de flexibilização desta norma, desapegando-se do 
que  expressamente  previsto  na  Constituição,  pois,  sendo 
matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via  interpretação 
para  alcançar  autoridades  –  no  caso,  membros  de  Tribunais 
Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do 
Supremo. Daí por que, em situação similar, a Primeira Turma 
desta  Corte,  por  ocasião  do  julgamento  do  Habeas  Corpus 
(Edcl)  nº  85.858/RS,  relator  Ministro  Sepúlveda  Pertence, 
acórdão  publicado  em  26.08.2005,  por  unanimidade,  deixou 
expresso  que  “somente  caberia  ao  Supremo  conhecer  do  habeas  
corpus se ao STJ se pudesse atribuir a coação”. 

Assentou-se  este  mesmo  entendimento  por  ocasião  do 
julgamento do Habeas Corpus nº 85.558(AgR)/MS, de que foi 
relatora a Ministra Ellen Gracie, acórdão publicado no DJe de 
19  de  junho  de  2008,  ao  anotar  que  “revela-se  inviável  o  
conhecimento desta ordem de habeas corpus pelo Supremo Tribunal  
Federal,  sob  pena  de  supressão  de  instância.  Isto  porque  sua  
competência,  nessa  sede  processual,  está  delimitada  às  hipóteses  
previstas no art.  102, ‘d’  e  ‘i’,  da Constituição Federal”.  De igual 
modo  foi  a  decisão  proferida  no  Habeas  Corpus  nº  89.834 
(AgR),  relator  Ministro  Joaquim  Barbosa,  Segunda  Turma, 
acórdão publicado no DJ  de 15 de dezembro de 2006,  assim 
ementada:  “EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  AGRAVO 
REGIMENTAL. SÚMULA 691.  SUCESSIVAS SUPRESSOES DE 
INSTÂNCIA.  RECURSO   IMPROVIDO.  É  inviável  habeas 
corpus em face de indeferimento de liminar por relator de outro 
habeas  corpus  impetrado  a  tribunal  superior,  sob  pena  de 
supressão de instância e violação das regras de competência. 
Assim  é  a  orientação  da  Súmula  691  do  Supremo  Tribunal 
Federal.  Seguindo  a  mesma  linha  de  entendimento,  a 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  é  pacífica  no 
sentido do não cabimento de ação constitucional desta natureza 
nas hipóteses em que o tribunal de origem não tenha sequer 
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apreciado  o  mérito  da  impetração.  Admitir  o  contrário 
equivaleria à validação de sucessivas supressões de instâncias, 
de  modo  a  violar  as  regras  de  competência.  (…)  Agravo 
regimental improvido.”  

É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 
5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade.

Contudo,  não  se  há  de  vislumbrar  antinomia  na 
Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte 
às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por 
Tribunal  Superior.  Entender de outro modo, para alcançar os 
atos  praticados  por  membros  de  Tribunais  Superiores,  seria 
atribuir  à  Corte competência  que não lhe  foi  outorgada pela 
Constituição.  Assim,  a pretexto de dar efetividade ao que se 
contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, 
ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 
102,  I,  “i”,  da  Constituição  como  regra  de  competência, 
estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. Deveras, 
com  respaldo  no  disposto  no  artigo  34,  inciso  XVIII,    do 
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pode  o 
relator  negar seguimento a  pedido improcedente e  incabível, 
fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser 
observado  que  a  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal 
apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, 
inciso I,  alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato 
impugnado.  Assim,  impunha-se  a  interposição  de  agravo 
regimental. 

In  casu,  aponta-se  como  ato  de  constrangimento  ilegal 
decisão  monocrática  proferida  pelo  Ministro  Jorge  Mussi,  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  indeferiu  liminarmente  o 
recurso ordinário em habeas corpus lá interposto. 

Destaco, contudo, a existência de previsão legal de recurso 
contra a decisão deste jaez e, por isso, a utilização de recurso 
ordinário  em  habeas  corpus  como  substitutivo  de  agravo 
regimental é algo que se apresenta como teratológico. 

Acrescente-se, ainda, que, não há, na hipótese sub examine, 
flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da 
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ordem ex officio. Isso porque a controvérsia objeto destes autos 
foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento 
do HC 292.550, pendente a análise dos embargos de declaração 
opostos naquela Corte Superior”.

Ademais, no tocante a sustentação de suposta omissão por parte do 
julgado quanto as petições n.º 39.020/2014 e 39.033/2014, tem-se ainda que 
consideradas  tais  informações  ainda  assim  o  presente  writ não  teria 
seguimento.

 
A superveniência de decisão de mérito proferida pela Corte  a quo 

constitui  novo título  e  prejudica  a  análise  do  presente  writ,  consoante 
jurisprudência desta Corte: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  
IMPETRAÇÃO  CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NÃO  ESGOTAMENTO  
DE  JURISDIÇÃO.  CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  
DOCUMENTO PÚBLICO.  TRANCAMENTO DO INQUÉRITO  
POLICIAL.  EXCEPCIONALIDADE.  INOCORRÊNCIA.  
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT  
IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 1.  
Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão  
monocrática,  indeferitória de writ,  do Superior Tribunal de Justiça,  
cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. O trancamento de ação  
penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra  
cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade  
da  conduta,  a  presença  de  causa  extintiva  de  punibilidade  ou  a  
ausência  de  suporte  probatório  mínimo  de  autoria  e  materialidade  
delitivas.  3.  A  análise  minuciosa  dos  fatos  que  ensejaram  a  
representação fiscal  para fins  penais,  não prescinde da incursão no  
acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.  
4.  A  superveniência  do  julgamento  do  mérito  do  habeas  corpus  
impetrado  no  Tribunal  de  segundo  grau  prejudica  a  análise  da  
impetração.  Precedentes.  5.  Agravo  regimental  conhecido  e  não  
provido”.  (HC 122505-AgR, Rel.  Min. ROSA WEBER, Primeira 
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Turma, DJe de 17/02/2016). 

“HABEAS  CORPUS.  CAMBISMO,  ORGANIZAÇÃO  
CRIMINOSA,  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  E  SONEGAÇÃO  
FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE  
LIMINAR  NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  
SUPERVENIÊNCIA  DO  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  
PREJUÍZO.  1.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  
consolidou  o  entendimento  de  que  A  superveniente  alteração  do  
quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo  
Tribunal Estadual,  instaura situação de prejudicialidade da ação de  
habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 109.142,  
Rel.  Min.  Dias  Toffoli).  Precedentes.  2.  No  caso,  diante  da  
superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado  
no  Tribunal  Estadual  e  do  ajuizamento  de  um novo  HC  no  STJ,  
pendente de julgamento, não compete a este Supremo Tribunal Federal  
apreciar a matéria,  sob pena de indevida supressão de instância.  3.  
Habeas  Corpus  prejudicado,  consequentemente  extinto,  cassada  a  
liminar  deferida”.  (HC  123.431/RJ,  Rel.  p/  acórdão  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/02/2015).

Ressalto  que  os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis 
quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou 
omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.  No caso concreto, não se 
constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, 
eis que a decisão embargada apreciou as questões suscitadas no recurso 
extraordinário, em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente, 
não se cogitando do provimento destes embargos declaratórios. 

Outrossim, cabe salientar que os restritos limites dos embargos de 
declaração não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito 
modificativo pretendido somente é possível em situações excepcionais e 
uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, 
o que não se aplica ao caso em exame, pelas razões acima delineadas.
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Nesse  sentido,  confiram-se,  à  guisa  de  exemplo,  os  seguintes 
julgados da Suprema Corte, verbis: 

“EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  INEXISTÊNCIA  DE  
VÍCIO  DESPROVIMENTO.  Uma  vez  voltados  os  embargos  
declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente  
no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam - omissão,  
contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.”

(AI  799.509-AgR-ED,  Rel.  Min.  MARCO  AURÉLIO,  1ª 
Turma, DJ 8/9/2011)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE  
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  OMISSÃO  -  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 

-  Os  embargos  de  declaração  destinam-se,  precipuamente,  a  
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que  
eventualmente  se  registrem  no  acórdão  proferido  pelo  Tribunal.  A  
inocorrência dos pressupostos de embargabilidade,  a que se refere o  
art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por  
incabíveis.” 

(RE  591.260-AgR-ED,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  2ª 
Turma, DJ 9/9/2011)

Estando evidente o abuso do direito de recorrer, o que se verifica 
com  a  interposição  de  recursos  protelatórios,  impõe-se  pôr  termo  ao 
processo, com a certificação do trânsito em julgado. 

A jurisprudência deste Tribunal é neste sentido: 

“SEGUNDOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
INOCORRÊNCIA  DE  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  
OMISSÃO. RECURSO QUE VISA A UM NOVO JULGAMENTO  
DA CAUSA. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.  
EXECUÇÃO  IMEDIATA  DA  DECISÃO,  
INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO  
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ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração --- desde que ausentes  
os seus requisitos de admissibilidade --- não podem ser utilizados com  
o objetivo de infringir o  julgado,  sob pena de inaceitável  desvio  da  
específica função jurídico-processual. 2. A reiteração de embargos de  
declaração, sem que se registre qualquer dos seus pressupostos [CPC,  
art.  535],  evidencia  o  intuito  meramente  protelatório.  3.  A 
interposição  de  embargos  de  declaração  com  finalidade  meramente  
protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão emanada pelo  
Supremo  Tribunal  Federal,  independentemente  da  publicação  do  
acórdão. Precedente [ED-ED-AgRg-AI n. 438544, Relator o Ministro  
CELSO DE  MELLO,  DJ  01.10.2004].  4.  Embargos  de  declaração  
rejeitados.”  (RMS  23.841-AgR-ED-ED,  rel.  Min.  Eros  Grau,  1ª 
Turma, DJ 16.02.2007).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DECISÃO  
MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO  
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  DE  CARÁTER  
PROTELATÓRIO.  CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  DO  STF  
INDEPENDENTEMENTE  DE  PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  
PRESCRIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS.  AGRAVO  
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos  
como  agravo  regimental,  consoante  iterativa  jurisprudência  do  
Supremo Tribunal Federal. 2. Considero que a utilização indevida das  
espécies  recursais,  consubstanciada  na  interposição  de  inúmeros  
recursos  contrários  à  jurisprudência  como  mero  expediente  
protelatório,  desvirtua o  próprio  postulado  constitucional  da ampla  
defesa. Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, rel. Min. Joaquim Barbosa,  
Plenário,  unânime,  DJe  22.02.2008.  3.  Parece-me  claro  que,  no  
presente feito, o ora embargante tenta, a todo custo, protelar a baixa  
dos autos, o que representará o início do dever de cumprimento da  
pena que lhe foi imposta. 4. A interposição de embargos de declaração  
com  finalidade  meramente  protelatória  autoriza  o  imediato  
cumprimento  da  decisão  emanada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  
independentemente da publicação do acórdão (RMS 23.841 AgR-ED-
ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 5. Impossível verificar  
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específica função jurídico-processual. 2. A reiteração de embargos de  
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a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,  porquanto  
não há elementos suficientes nestes autos que permitam, de plano, tal  
verificação.  6.  Não  há  qualquer  prejuízo  ao  embargante  caso  
eventualmente tenha se operado a prescrição da pretensão punitiva,  
uma  vez  que  não  se  opera  a  preclusão  a  respeito  de  tal  matéria,  
podendo a autoridade judiciária competente reconhecê-la a qualquer  
tempo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 766.427 
AgR-ED-ED-AgR-ED,  rel.  Min.  Ellen  Gracie,  2ª  Turma,  DJe 
22.06.2011).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REDISCUSSÃO  DOS  
FUNDAMENTOS  DO  ACÓRDÃO.  INADMISSIBILIDADE.  
RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO.  CUMPRIMENTO  
DA  DECISÃO  DO  STF  INDEPENDENTEMENTE  DE  
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.  1.  
Os  embargos  de  declaração  são  cabíveis  para  devolver  ao  órgão  
jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar  
julgamento obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição  
presente no julgado. 2. Consoante já decidiu essa Suprema Corte, não  
se admite, na via estreita dos declaratórios, a rediscussão de pretensão  
já  repelida.  (HC  86.656-ED/PE,  Rel.  Min.  Carlos  Britto,  DJ  
13.03.2009).  3.  Considero  que  a  utilização  indevida  das  espécies  
recursais,  consubstanciada  na  interposição  de  inúmeros  recursos  
contrários  à  jurisprudência  como  mero  expediente  protelatório,  
desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa. Nesse  
sentido:  AO  1.046-ED/RR,  rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  Plenário,  
unânime, DJe 22.02.2008. 4. Parece-me claro que, no presente feito, o  
ora embargante tenta, a todo custo, protelar a baixa dos autos, o que  
representará o  início do dever de cumprimento da pena que lhe foi  
imposta. 5. A interposição de embargos de declaração com finalidade  
meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão  
emanada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  independentemente  da  
publicação  do  acórdão.  (RMS  23.841  AgR-ED-ED/DF,  Rel.  Min.  
Eros  Grau,  DJ  16.02.2007).  6.  Embargos  rejeitados.”  (AI  682.723 
AgR-ED-ED-ED,  rel.  Min.  Ellen  Gracie,  2ª  Turma,  DJe 
27.06.2011).
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representará o  início do dever de cumprimento da pena que lhe foi  
imposta. 5. A interposição de embargos de declaração com finalidade  
meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão  
emanada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  independentemente  da  
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“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REDISCUSSÃO  DOS  
FUNDAMENTOS  DO  ACÓRDÃO.  INADMISSIBILIDADE.  
INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  
PUNITIVA. O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE MODIFICA 
A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO  
PRESCRICIONAL.  PRECEDENTES.  RECURSO DE CARÁTER  
PROTELATÓRIO.  CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  DO  STF  
INDEPENDENTEMENTE  DE  PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  
EMBARGOS  REJEITADOS.  1.  Os  embargos  de  declaração  são  
cabíveis  para  devolver  ao  órgão  jurisdicional  a  oportunidade  de  
pronunciar-se  no  sentido  de  aclarar  julgamento  obscuro,  completar  
decisão  omissa  ou  dirimir  contradição  presente  no  julgado.  2.  
Consoante  já  decidiu  essa  Suprema Corte,  "não  se  admite,  na  via  
estreita dos declaratórios, a rediscussão de pretensão já repelida." (HC  
86.656-ED/PE, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 13.03.2009). 3. O acórdão  
condenatório que reforma decisão de primeira instância "qualifica-se  
como causa de interrupção da prescrição penal, posto que equiparado,  
para tal fim, à sentença condenatória recorrível." (HC 70.810/RS, Rel.  
Min. Celso de Mello, DJ 01.12.2006). 4. No caso concreto, o Tribunal  
Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso de apelação  
interposto pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante  
também pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo  
qual não tinha sido condenado em primeira instância. 5. Não se cuida,  
portanto, de mero acórdão confirmatório da sentença, já que esta foi  
reformada para condenar o réu por crime não reconhecido pelo Juiz de  
primeiro  grau.  6.  Considero  que  a  utilização  indevida  das  espécies  
recursais,  consubstanciada  na  interposição  de  inúmeros  recursos  
contrários  à  jurisprudência  como  mero  expediente  protelatório,  
desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa. Nesse  
sentido:  AO  1.046-ED/RR,  rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  Plenário,  
unânime, DJe 22.02.2008. 7. Parece-me claro que, no presente feito, o  
ora embargante tenta, a todo custo, protelar a baixa dos autos, o que  
representará o  início do dever de cumprimento da pena que lhe foi  
imposta. 8. "A interposição de embargos de declaração com finalidade  
meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão  
emanada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  independentemente  da  
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“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REDISCUSSÃO  DOS  
FUNDAMENTOS  DO  ACÓRDÃO.  INADMISSIBILIDADE.  
INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  
PUNITIVA. O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE MODIFICA 
A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO  
PRESCRICIONAL.  PRECEDENTES.  RECURSO DE CARÁTER  
PROTELATÓRIO.  CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  DO  STF  
INDEPENDENTEMENTE  DE  PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  
EMBARGOS  REJEITADOS.  1.  Os  embargos  de  declaração  são  
cabíveis  para  devolver  ao  órgão  jurisdicional  a  oportunidade  de  
pronunciar-se  no  sentido  de  aclarar  julgamento  obscuro,  completar  
decisão  omissa  ou  dirimir  contradição  presente  no  julgado.  2.  
Consoante  já  decidiu  essa  Suprema Corte,  "não  se  admite,  na  via  
estreita dos declaratórios, a rediscussão de pretensão já repelida." (HC  
86.656-ED/PE, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 13.03.2009). 3. O acórdão  
condenatório que reforma decisão de primeira instância "qualifica-se  
como causa de interrupção da prescrição penal, posto que equiparado,  
para tal fim, à sentença condenatória recorrível." (HC 70.810/RS, Rel.  
Min. Celso de Mello, DJ 01.12.2006). 4. No caso concreto, o Tribunal  
Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso de apelação  
interposto pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante  
também pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo  
qual não tinha sido condenado em primeira instância. 5. Não se cuida,  
portanto, de mero acórdão confirmatório da sentença, já que esta foi  
reformada para condenar o réu por crime não reconhecido pelo Juiz de  
primeiro  grau.  6.  Considero  que  a  utilização  indevida  das  espécies  
recursais,  consubstanciada  na  interposição  de  inúmeros  recursos  
contrários  à  jurisprudência  como  mero  expediente  protelatório,  
desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa. Nesse  
sentido:  AO  1.046-ED/RR,  rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  Plenário,  
unânime, DJe 22.02.2008. 7. Parece-me claro que, no presente feito, o  
ora embargante tenta, a todo custo, protelar a baixa dos autos, o que  
representará o  início do dever de cumprimento da pena que lhe foi  
imposta. 8. "A interposição de embargos de declaração com finalidade  
meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão  
emanada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  independentemente  da  
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publicação  do  acórdão."  (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF,  Rel.  Min.  
Eros Grau, DJ 16.02.2007). 9. Embargos rejeitados.” (AI 759.450 ED, 
rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 18.12.2009).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  
REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA 
OU PLENÁRIO. DESCABIMENTO. "CAPUT" DO ART. 317 DO  
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA.  PRETENSÃO  DE  CARÁTER  
PROTELATÓRIO. IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO. 1. A 
via  recursal  adotada  não  se  mostra  adequada  para  a  renovação  de  
julgamento que se efetivou regularmente. Precedentes. 2. No caso, a  
interposição  dos  embargos  de  declaração  mal  disfarça  a  natureza  
abusiva do recurso manejado. O que autoriza a execução imediata do  
julgado, independentemente da publicação deste acórdão. Precedentes:  
AI  260.266-AgR-ED-ED,  da  relatoria  do  ministro  Sepúlveda  
Pertence; AI 522.065-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de  
Mello;  AIs  387.912-AgR-AgR-ED-ED  e  441.402-AgR-ED-ED,  
ambos da relatoria do ministro Nelson Jobim. 3. Embargos rejeitados.” 
(AI 667.887 AgR-AgR-ED, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe 
07.08.2009). 

Ex positis,  NÃO CONHEÇO o presente recurso e, mercê do intuito 
protelatório da parte, decreto o imediato trânsito em julgado do acórdão 
proferido  neste  julgamento  e  a  baixa  imediata  dos  autos, 
independentemente de publicação. 

É o voto. 
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13/09/2016 PRIMEIRA TURMA

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 122.863 MINAS GERAIS

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  São  os  segundos 
declaratórios, sem que o vício tenha surgido, pela vez primeira, quando 
do julgamento dos anteriores. Então ocorre uma sobreposição.

Não conheço do recurso.
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Extrato de Ata - 13/09/2016

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS 122.863
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
EMBTE.(S) : CIDANGELO LEMOS GALVAO PENNA
ADV.(A/S) : CIDANGELO LEMOS GALVAO PENNA (0100876/MG)
EMBDO.(A/S) : RELATOR DO RHC Nº 48.173 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

Decisão: A Turma não conheceu dos embargos de declaração e 
determinou o trânsito em julgado com a baixa imediata dos autos à 
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