
Ementa e Acórdão

25/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 140.437 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :BRUNO DANTE LEAL PEREIRA 
ADV.(A/S) :MARCELO DA SILVA TROVAO 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS. 
PENAL  MILITAR  E  PROCESSUAL  PENAL  MILITAR.  CRIMES  DE 
VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR QUALIFICADA, DE LESÃO LEVE 
E DE DESACATO A ASSEMELHADO OU FUNCIONÁRIO. ARTIGOS 
157, § 3º, 209 E 300 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO. 
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL PARA JULGAR  HABEAS CORPUS.  TRANCAMENTO DA 
AÇÃO  PENAL.  EXCEPCIONALIDADE.  NEGATIVA  DE  AUTORIA. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, 
DO  CONTRADITÓRIO  E  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  DE 
TERATOLOGIA,  ABUSO  DE  PODER  OU  FLAGRANTE 
ILEGALIDADE.  ATUAÇÃO  EX  OFFICIO  DO  STF  INVIÁVEL. 
REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.   SUPRESSÃO  DE 
INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.   A supressão  de  instância  impede  o  conhecimento  de  Habeas  
Corpus impetrado  per  saltum,  porquanto  ausente  o  exame  de  mérito 
perante  o  tribunal  de  origem.  Precedentes:  HC  nº  100.595,  Segunda 
Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda 
Turma,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  DJe  de  14/3/2011,  HC  nº  103.835, 
Primeira Turma, Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011,  HC 
98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DkJe de 22/02/2011.

2. A negativa de autoria do delito não é aferível na via do writ, cuja 
análise se encontra reservada aos processos de conhecimento, nos quais a 
dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes: HC 114.889-AgR, 
Primeira  Turma,  minha  relatoria,  DJe  24/09/13;  HC  114.616,  Segunda 
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Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 17/09/13.
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida 

excepcional,  somente  admissível  quando  transparecer  dos  autos,  de 
forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a 
extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101.754, Segunda Turma, Rel. 
Min.  Ellen  Gracie,  DJ  24/06/10;  HC  92.959,  Primeira  Turma,  Rel  Min. 
Carlos Britto, DJ 11/02/10.

4.  In  casu,  o  recorrente  foi  denunciado  como  incurso  nos  crimes 
tipificados nos artigos 157, § 3º, 209 e 300 do Código Penal Militar, em 
razão de haver agredido fisicamente superior hierárquico da instituição, 
bem como acarretado lesões físicas e desacatado verbalmente.

5.  A competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal  para 
conhecer e julgar  habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 
102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o 
paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição 
desta Corte.

6. 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  14  a  24/04/2017,  por  maioria,  negou 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. 

Brasília, 25 de abril de 2017.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR 
Documento assinado digitalmente 
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Relatório

25/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 140.437 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :BRUNO DANTE LEAL PEREIRA 
ADV.(A/S) :MARCELO DA SILVA TROVAO 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  agravo 
regimental no habeas corpus impetrado em benefício de BRUNO DANTE 
LEAL  PEREIRA contra  decisão  de  minha  relatoria  que  restou  assim 
ementada, in verbis:

“HABEAS  CORPUS.  PENAL  MILITAR  E  PROCESSUAL 
PENAL  MILITAR.  CRIMES  DE  VIOLÊNCIA  CONTRA 
SUPERIOR  QUALIFICADA,  DE  LESÃO  LEVE  E  DE  
DESACATO A ASSEMELHADO OU FUNCIONÁRIO. ARTIGOS  
157, § 3º,  209 E 300 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS  
CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  
INADMISSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:  CF,  
ART.  102,  I,  D  E  I.  ROL  TAXATIVO.  INEXISTÊNCIA  DE 
TERATOLOGIA,  ABUSO  DE  PODER  OU  FLAGRANTE  
ILEGALIDADE.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIAS.  
REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 

- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.  
Prejudicado o exame do pedido de liminar.

- Ciência ao Ministério Público Federal”.

Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso 
nos crimes tipificados nos artigos 157, § 3º, 209 e 300 do Código Penal 
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Militar, em razão de haver agredido fisicamente superior hierárquico da 
instituição, bem como lesionado e desacatado verbalmente. 

A defesa impetrou  habeas corpus junto ao Tribunal  a quo pugnando 
pelo trancamento da ação penal, o qual teve  a ordem denegada.

Inconformada,  a  defesa  impetrou  novo  writ perante  o  Superior 
Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, ausência de justa causa para 
a ação penal. A impetração foi desprovida.

Na sequência, contra essa decisão foi interposto recurso ordinário, o 
qual teve seu seguimento negado.

No presente writ, a defesa reitera que a denúncia é inepta, alegando 
existência  de  constrangimento  ilegal  consubstanciado  no  não 
conhecimento  do  recurso  interposto  perante  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça e na ausência de justa causa para a ação penal.

Requereu medida  liminar  para  que se  suspenda  o  curso  da  ação 
penal  até  julgamento  final  do  presente  writ e,  no  mérito,  requer  “a  
concessão da ordem para o trancamento da ação penal que pesa contra o Paciente  
por ser patente à ausência de justa causa”

Negado seguimento ao habeas corpus, ante a ausência de teratologia 
no  ato  impugnado,  sobrevém o  presente  recurso  em que  o  agravante 
repisa os mesmos argumentos do pleito inicial, arguindo atipicidade da 
conduta praticada pelo recorrente e, ao final, requer: 

“Assim,  ante  ao  exposto,  requer  a  V.  Exa.  seja  conhecido  e  
provido o presente Recurso, desconstituindo a r. decisão do Ministro-
Relator, para seja concedida da ORDEM DE HABEAS CORPUS, a  
fim de que, também, seja desconstituído do v. acórdão, ora impugnado,  
para trancar a Ação Penal em trâmite na 4ª Auditoria da 1ª CJM  
(Proc.  50-79.2014.7.01.0401),  determinando  o  seu  respectivo  
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arquivamento, por atipicidade do fato”. 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 
recurso. 

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

25/04/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 140.437 RIO DE JANEIRO

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, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para 
conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, 
inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, verbis:

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

I – processar e julgar, originariamente:
…
d)  o  habeas  corpus,  sendo  paciente  qualquer  das  pessoas  

referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas  
data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e  
do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-
Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

…
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”.

In  casu,  o paciente  não  está  arrolado  em nenhuma das  hipóteses 
sujeitas à jurisdição originária desta Corte.

Supremo Tribunal Federal
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A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgRg, Rel. o Min. Celso 
de  Mello,  Pleno,  DJe  1º/10/199,  é  elucidativa  e  precisa  quanto  à 
taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:

“PROTESTO  JUDICIAL  FORMULADO  CONTRA 
DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER  
PENAL  (CPC,  ART.  867)  -  AUSÊNCIA  DE  COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -  
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A  PRERROGATIVA  DE  FORO  -  UNICAMENTE 
INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL -  
NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.

- As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de  
Processo  Civil  (protesto,  notificação  ou  interpelação),  quando  
promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem  
na  esfera  de  competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal,  
precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.

A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -  
CUJOS  FUNDAMENTOS  REPOUSAM  NA  CONSTITUIÇÃO  
DA  REPÚBLICA  -  SUBMETE-SE A  REGIME  DE  DIREITO  
ESTRITO.

- A competência originária do Supremo Tribunal Federal,  por  
qualificar-se  como  um  complexo  de  atribuições  jurisdicionais  de  
extração  essencialmente  constitucional  -  e  ante  o  regime de  direito  
estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser  
estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus  
clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da  
República. Precedentes.

O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa  
competência  institucional,  tem levado  o  Supremo Tribunal  Federal,  
por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar,  
do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o  
julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no  
texto  constitucional  (ações populares,  ações civis públicas,  ações 
cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares),  
mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra  
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qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e  
c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que,  
em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata  
do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”

Afigura-se  paradoxal,  em  tema  de  direito  estrito,  conferir 
interpretação  extensiva  para  abranger  no  rol  de  competências  do 
Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.

A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal 
deve  conhecer  de  habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  ordinário 
constitucional 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  tratar-se  de 
jurisprudência  defensiva. Não  é  disso  que  se  cuida,  mas  de  necessária, 
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  e o respectivo recurso ordinário, 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 n. 109.956, que capitaneou a mudança de entendimento 
na Primeira Turma, verbis:

“O  Direito  é  orgânico  e  dinâmico  e  contém  princípios,  
expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da  
Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também  
considerada  a  regra  de  hermenêutica  e  aplicação  do  Direito  que  é  
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sistemática. O habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, além  
de não estar abrangido pela garantia constante do inciso LXVIII do  
artigo 5º do Diploma Maior, não existindo qualquer previsão legal,  
enfraquece este último documento, tornando-o desnecessário no que,  
nos artigos 102, inciso II, alínea ‘a’, e 105, inciso II, alínea ‘a’, tem-se  
a previsão de recurso ordinário constitucional a ser manuseado, em  
tempo, para o Supremo, contra decisão proferida por tribunal superior  
indeferindo ordem, e para o Superior Tribunal de Justiça, contra ato de  
tribunal regional federal e de tribunal de justiça. O Direito é avesso a  
sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por  
tribunal  diverso,  impugnando pronunciamento  em idêntica  medida  
implica  inviabilizar,  em  detrimento  de  outras  situações  em  que  
requerida, a jurisdição.

Cumpre implementar – visando restabelecer a eficácia dessa ação  
maior,  a  valia  da  Carta  Federal  no  que  prevê  não  o  habeas  
substitutivo, mas o recurso ordinário – a correção de rumos. Consigno  
que, no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do  
recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a  
possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício.”

Demais  disso,  impende  considerar  que  no  caso  inexiste 
excepcionalidade  que  permita  a  concessão  da  ordem de  ofício,  ante  a 
ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso 
de poder. 

É que o acórdão do Superior Tribunal Militar, indigitado ato coator, 
assim fundamentou o decisum, naquilo que interessa, verbis:

“Com  efeito,  é  consabido  que  a  doença  mental  que  exclui  a  
punibilidade é a de que esteja acometido no momento do fato a pessoa  
que praticou a ação ou omissão para a qual a lei comina pena. 

Nesse  sentido,  não  procede  o  pleito  defensivo  de  se  dar  
tratamento  isonômico  em  relação  ao  procedimento  criminal  que  
tramitou na 3ª Auditoria da 1ª CJM, uma vez que o fato imputado ao  
paciente, relativo àquele processo e que resultou no seu arquivamento  
ocorreu em 18/6/2014, ou seja, em momento e circunstância diversos e  
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sem nenhuma conexão com o que ora se examina neste writ, oriundo  
da  4ª  Auditoria  da  1ª  CJM,  cuja  data  do  crime  foi  anterior  
(13/2/2014)"

De  igual  modo,  não  que  falar  em  prova  emprestada  para  o  
aproveitamento da decisão prolatada pelo Juiz-Auditor Substituto da  
3º Auditoria da 1ªCJM que arquivou o procedimento do APF nº 157-
35.2014.7.01.0301, valendo-se de Receituário, Documentos e Parecer  
Médico  diagnosticando  o  ora  Paciente  como  sendo  portador  de  
“episódio depressivo com sintomas psicóticos”, e se manifestando em  
relação  à  sua capacidade  como “não apresenta plena capacidade  de  
julgamento e raciocínio, não podendo ser punido disciplinarmente ou  
em regime fechado.

[…]
De  outro  lado,  seguindo  informações  prestadas  pela  Juíza-

Auditora da 4ª Auditoria da 1ª CJM, foi instaurado o incidente de  
insanidade  mental  do  paciente,  tendo  sido  admitido  a  inclusão  de  
assistente técnico indicado pela defesa.

[…]
Observa-se, assim, uma discrepância entre as conclusões de dois  

Laudos  distintos,  referentes  a  dois  processos  diferentes,  sendo  que  
aquele que tramitou na 3ª Auditoria da 1ª CJM, o magistrado decidiu  
pelo seu arquivamento, considerando a ausência de crime em razão da  
inimputabilidade do acusado. 

Desse modo, a análise da inimputabilidade do ora pacienta e a  
possibilidade de aceitação da prova emprestada para a realização de um  
juízo  de  valor  acerca  da  sanidade  mental  do  Réu,  à  época  do  
cometimento  do  delito,  demandaria  necessariamente  uma  profunda  
incursão no material fático probatório dos autos, o que é vedado na via  
deste writ.

[…]
Ademais,  a  Ação  Penal  Militar  a  que  responde  o  paciente  

encontra-se  em  adiantada  fase  de  instrução,  inclusive,  com  a  
conclusão  pericial  de  natureza  psiquiátrica,  a  ser  apreciada  pelo  
Conselho Permanente de Justiça, sendo certo que a sua análise na via  
estreita do habeas corpus significaria uma supressão de instância.”
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Deveras, in casu, o Superior Tribunal Militar não se manifestou sobre 
a  questão  de  fundo  aduzida  no  habeas  corpus.  Assim,  o  conhecimento 
desta impetração sem que as instâncias precedentes tenham examinado o 
mérito  das  questões  postas  à  sua  apreciação  consubstancia  indevida 
supressão  de  instância  e,  por  conseguinte,  violação  das  regras 
constitucionais  definidoras  da  competência  dos  Tribunais  Superiores, 
valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

“HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL 
PENAL.  QUESTÕES  NÃO  CONHECIDAS  PELO  STJ.  
AUTORIDADE  COATORA.  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  
INCOMPETÊNCIA  DO  STF.  NEGATIVA  AO  DIREITO  DE  
RECORRER  EM  LIBERDADE  FUNDAMENTADA.  PRISÃO  
ANTES  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  INSTRUÇÃO  
CRIMINAL  ENCERRADA.  EXCESSO  DE  PRAZO  
PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de  
Justiça  não  se  manifestou  acerca  do  regime  prisional  imposto  ao  
paciente  no  que  concerne  ao  crime  de  tráfico  de  drogas  e  da  
possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no  
art. 22, § 4º, da Lei 11.343/06. 2. No que diz respeito aos temas não  
abordados pela Corte Superior, a autoridade coatora é o Tribunal de  
Justiça  do  Estado  de  São  Paulo.  Com  efeito,  não  compete  a  esta  
Suprema Corte conhecer dessas matérias,  sob pena de supressão de  
instância. Precedentes. 3. A proibição ao direito de o paciente recorrer  
em liberdade foi devidamente fundamentada. Ademais, o paciente foi  
preso  em  flagrante  e  permaneceu  preso  durante  toda  a  instrução  
criminal. 4. A alegação de excesso de prazo fica prejudicada pelo fim  
da  instrução  penal  e  pela  prolação  de  sentença  condenatória.  
Precedentes. 5. Writ conhecido em parte e denegado.”  (HC 100.595, 
Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 09/03/2011)

“HABEAS  CORPUS.  PEDIDO  DE  LIBERDADE.  
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  REINCIDÊNCIA.  REGIME  
FECHADO.  POSSIBILIDADE.  ORDEM  PARCIALMENTE  
CONHECIDA  E,  NESSA PARTE,  DENEGADA.  O  impetrante,  
embora  também  tenha  requerido  a  liberdade  do  paciente,  não  
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art. 22, § 4º, da Lei 11.343/06. 2. No que diz respeito aos temas não  
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CONHECIDA  E,  NESSA PARTE,  DENEGADA.  O  impetrante,  
embora  também  tenha  requerido  a  liberdade  do  paciente,  não  

6 

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 12866965.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 11 de 19



Voto - MIN. LUIZ FUX

HC 140437 AGR / RJ 

apresentou  qualquer  fundamento  para  tanto.  Simplesmente  fez  o  
pedido. Além disso, o STJ não se manifestou sobre a questão. Portanto,  
não há como o habeas corpus ser conhecido nesse ponto, sob pena de  
supressão  de  instância.  Quanto  ao  pedido  de  fixação  do  regime  
prisional aberto ou semi-aberto, o TJSP, ao impor o regime fechado,  
considerou o fato de o paciente ser, de acordo com a sentença, “multi-
reincidente”. Tal fundamento está em harmonia com o disposto nas  
alíneas “b” e “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, segundo as quais  
tanto o regime aberto, quanto o semi-aberto são reservados aos réus  
não  reincidentes.  Habeas  corpus  parcialmente  conhecido  e,  nessa  
parte,  denegado.”  (HC nº  100.616,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa, 
Segunda Turma, DJe de 14/3/2011)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE  
COMUTAÇÃO DE PENA. JUÍZO DE ORIGEM. APRECIAÇÃO.  
AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STF  
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE  
DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT PELO  
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  EXCESSO  DE  
IMPETRAÇÕES  NA  CORTE  SUPERIOR  PENDENTES  DE  
JULGAMENTO.  FLEXIBILIZAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  
CONSTITUCIONAL  DA  RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO  
PROCESSO  QUE  SE  MOSTRA  COMPREENSÍVEL.  
APOSENTADORIA DO RELATOR DOS FEITOS MANEJADOS  
EM FAVOR DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO  
PARA DETERMINAR SUA REDISTRIBUIÇÃO. I – O pedido de  
comutação da pena não pode ser conhecido, uma vez que esta questão  
não foi  sequer  analisada  pelo  juízo  de  origem.  Seu exame por  esta  
Suprema  Corte  implicaria  indevida  supressão  de  instância  e  
extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art.  
102 da Constituição Federal. II – O excesso de trabalho que assoberba  
o  STJ  permite  a  flexibilização,  em  alguma  medida,  do  princípio  
constitucional da razoável duração do processo. Precedentes. III - A  
concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a  
quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração  
manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada  
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com relação a  de  outros jurisdicionados.  IV – Ordem concedida de  
ofício para determinar a redistribuição dos habeas corpus manejados  
no STJ  em favor  do  paciente,  em razão  da aposentadoria  do  então  
Relator.” (HC  nº  103.835,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski, 
Primeira Turma, DJe de 8/2/2011)

“Habeas  corpus.  Homicídio.  Prisão  ordenada  
independentemente  de  trânsito  em  julgado.  Superveniência  do  
trânsito em julgado. Writ prejudicado. Fixação de regime inicialmente  
fechado.  Questão  não  submetida  ao  crivo  do  STJ.  Supressão  de  
instância. Habeas corpus não conhecido. 1. Prejudicialidade do writ  
impetrado  perante  Tribunal  Superior  fundada  em  decisão  liminar,  
precária e efêmera, obtida pelo paciente perante esta Suprema Corte  
inocorrente.  2.  Superveniência  de  trânsito  em  julgado  da  decisão  
condenatória, a ensejar o reconhecimento da prejudicialidade de ambas  
as impetrações. 3. A questão relativa à propriedade do regime prisional  
imposto ao paciente pela decisão condenatória não foi submetida ao  
crivo do Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo a apreciação  
do tema por esta Suprema Corte,  de forma originária,  sob pena de  
configurar  verdadeira  supressão  de  instância.  Precedentes.  4.  Writ  
não conhecido.” (HC nº 98616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe de 22/02/2011)

Outrossim,  ressalta-se  que  a  jurisprudência  do  Supremo Tribunal 
Federal é pela excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via 
estreita do habeas corpus, somente possível quando transparecer dos autos, 
de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou 
a  extinção  da  punibilidade,  pelo  que  trago  à  colação  voto  de  minha 
relatoria, referente ao RHC 119.607, Dje 12/11/2013, in verbis: 

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  
ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  
QUALIFICADO.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  
EXCEPCIONALIDADE.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  
INOCORRÊNCIA.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  
CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da  
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ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente  
admissível  quando  transparecer  dos  autos,  de  forma  inequívoca,  a  
inocência  do  acusado,  a  atipicidade  da  conduta  ou  a  extinção  da  
punibilidade.  Precedentes:  HC 101754, Segunda Turma,  Relatora a  
Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma,  
Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10. 2. A denúncia que  
contém  condição  efetiva  que  autorize  o  denunciado  a  proferir  
adequadamente  a  defesa não  configura  indicação  genérica  capaz  de  
manchá-la  com a  inépcia  (HC 94.272,  Primeira  Turma,  Relator  o  
Ministro Menezes de Direito, DJe de 27.03.09). No mesmo sentido:  
HC 101.066, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de  
02.05.12;  HC  96.608,  Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro  Dias  
Toffoli,  DJe  de  04.12.09;  HC  94.160,  Primeira  Turma,  Relator  o  
Ministro  Menezes  Direito,  DJe  de  22.08.08;  HC 89.433,  Segunda  
Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,  DJ de 06.11.06. 3. In  
casu, narra a denúncia que os denunciados, agindo livre e consciente,  
em comunhão de  ações  e  desígnios,  utilizando-se  de  arma de  fogo,  
efetuaram  vários  disparos  contra  a  vítima,  Sr.  Cícero  Gomes  de  
Almeida,  conhecido  por  Moinho,  causando-lhe  a  morte,  conforme  
dispõe a perícia tanatoscópica de fls. 65. Conforme revelação evidente  
dos autos, a vítima Sr. Cícero, taxista, estava trabalhando na Praça  
Marcos  Freire,  Ponte  dos  Carvalhos,  nesta  cidade,  quando  foi  
solicitado pro dois indivíduos desconhecidos para conduzi-los com o  
destino ao Cabo. Porém, ao chegar nas imediações do Mac. Petróleo,  
neste  município,  houve  um  tiroteio  entre  os  dois  indivíduos  que  
estavam  no  interior  do  veículo  da  vítima  e  policiais.  Após  tal  
acontecimento,  a  vítima  segundo  informações,  foi  executada  pelos  
denunciados,  quando  encontrava-se  embaixo  de  uma  carreta  para  
proteger-se, chegando a pedir que não a matassem, alegando que não  
era assaltante, mas não adiantou, pois os acusados efetuaram vários  
disparos de arma de fogo em sua direção. Mesmo diante da gravidade  
dos ferimentos, a vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital  
Mendo  Sampaio,  nesta  Cidade,  onde  falecera.  4.  O  erro  quanto  à  
pessoa não isenta o réu de pena (art. 20, § 3º, do Código Penal). 5.  
Destarte,  a  peça  acusatória  descreve  satisfatoriamente  a  conduta  
praticada pelo recorrente, de modo a permitir o exercício do direito ao  
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contraditório  e  à  ampla  defesa.  Por  conseguinte,  não  há  falar  em  
inépcia da denúncia. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se  
nega provimento. 

A análise da autoria quanto ao delito diz respeito ao próprio mérito 
da pretensão punitiva,  cujo  espaço natural  de construção e debate  é  a 
instrução processual  perante o Juízo Natural  e não em sede de  habeas  
corpus. 

Logo,  não  demonstrada,  de  forma  inequívoca  a  atipicidade  da 
conduta ou a extinção da punibilidade e preenchidos os requisitos para o 
recebimento da denúncia, o desenvolvimento da ação penal na origem 
não se revela constrangimento ilegal. 

Por  fim,  eventual  exame da  matéria  suscitada  pelo  recorrente  no 
tocante  à  prova constante  dos  autos,  especificamente,  acerca de  laudo 
pericial  de  insanidade,  com  vistas  a  sub-rogar  o  entendimento  das 
instâncias  inferiores,  enseja,  de  igual  maneira,  o  revolvimento  do 
conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela 
cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse 
sentido: 

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  
CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS  
CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, C/C ART. 61,  
II,  ALÍNEA G,  DO CÓDIGO PENAL),  PECULATO (ART.  312,  
CAPUT, C/C ART. 61,  II,  ALÍNEA G, DO CÓDIGO PENAL) E  
PREVARICAÇÃO (ART.  319,  C/C ART.  61,  II,  ALÍNEA G,  DO  
CÓDIGO  PENAL).  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADES.  RAZÕES  APRECIADAS  NO  
JULGAMENTO  DE  IMPETRAÇÕES  ANTERIORES.  MERA 
REITERAÇÃO.  INADMISSIBILIDADE  DE  NOVO  WRIT.  
REAPRECIAÇÃO  DE  ACERVO  PROBATÓRIO  EM  SEDE  DE  
HABEAS  CORPUS.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO  
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REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é inadmissível  
quando  se  trata  de  mera  reiteração  das  razões  de  medida  
anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 103693-AGR,  
rel. min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 2/12/2010; HC 100279-AGR,  
rel. min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 82587/RJ,  
rel.  min.  Cezar  Peluso,  2ªTurma,  DJ  de  7/8/2009;  HC  97475-
AGR/MG, rel.  min. Cezar Peluso,  2ªTurma, DJ de 3/2/2009. 2.  In  
casu,  o  recorrente  reitera a  alegação de nulidade das interceptações  
telefônicas  que  compuseram o  acervo  probatório  dos  autos  da  ação  
penal  de  origem  e  embasaram  a  sua  condenação  pela  prática  dos  
crimes de falsidade ideológica, peculato e prevaricação, cuja legalidade  
já  foi  confirmada  em  julgamentos  anteriores  desta  Corte.  3.  A  
pretensão de apreciação do acervo probatório é vedada na via estreita  
do  habeas  corpus.  Precedentes:  HC  106393,  Relator(a):  Min.  
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC  
98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado  
em  02/12/2010;  HC  72979,  Relator(a):  Min.  MOREIRA ALVES,  
Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator(a): Min.  
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009. 4. No  
caso, o conteúdo dos áudios mencionados na denúncia e que serviram  
de  fundamento  para  a  condenação  é  matéria  cuja  análise  se  revela  
inviável na via do writ. 5.  Agravo regimental desprovido”. ( RHC 
113.089-AgR,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJe  de 
05/09/2014). 

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  
DIREITO  PROCESSUAL  PENAL  E  DIREITO  PENAL.  
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.  ARTIGO 184,  §  2º,  DO  
CÓDIGO  PENAL.  LAUDO  PERICIAL.  MATERIALIDADE  
DELITIVA.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Não se presta o habeas corpus,  
enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como  
instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador  
da  condenação  criminal.  Precedentes.  2.  Este  Supremo  Tribunal  
Federal não vem admitindo a utilização de habeas corpus com o fim de  
desconstituir  o  laudo  pericial  que  atestou  a  falsidade  dos  objetos  
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apreendidos para fins da persecução penal do crime art. 184, § 2º, do  
Código  Penal,  sob  pena  de  indevido  revolvimento  do  conjunto  
probatório  (HC  121.355/MG,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  2ª  
Turma, DJe 26.5.2014; e HC 118.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª  
Turma, DJe 18.11.2013). 3. O vasto acervo fático-probatório ensejador  
do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e  
da  ampla  defesa,  foi  amplamente  apreciado  por  órgão  julgador  
imparcial  e  reexaminado  pelo  Tribunal  de  Apelação,  soberanos  na  
análise  de  provas,  quanto  à  autoria  e  materialidade  delitivas.  4.  
Agravo  regimental  conhecido  e  não  provido.  (RHC  125.391-AgR, 
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/05/2015). 

Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto. 
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Tipo Texto 524

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 140.437 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) :BRUNO DANTE LEAL PEREIRA 
ADV.(A/S) :MARCELO DA SILVA TROVAO 
AGDO.(A/S) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

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 - 25/04/2017

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 140.437
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : BRUNO DANTE LEAL PEREIRA
ADV.(A/S) : MARCELO DA SILVA TROVAO (96532/RJ)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

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 14 a 24.4.2017.

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

Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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