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EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL
TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. EXTORSÃO. GRAVIDADE IN
CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE,
EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM
DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1. A prisão preventiva justifica-se ante a gravidade in concrecto do
crime e das circunstâncias que o envolveram, bem como em razão da
periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi. Precedentes:
HC 117.385-AgR, Primeira Turma, de que fui relator, DJe de 13.02.14; HC
114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de
17.09.13; HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJe de 28.05.13.
2. In casu, o TJ/MG deu provimento ao recurso em sentido estrito do
Ministério Público para decretar a prisão preventiva do
impetrante/paciente no curso da ação penal, com fundamento na
gravidade concreta dos fatos em apuração e nas circunstâncias que o
envolveram”, bem como na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi. A Corte Estadual ressaltou que o impetrante/paciente,
“após constatar que a vítima não possuía qualquer bem ou valor a lhe entregar, (o
recorrido) teria tentado ceifar a sua vida, efetuando três disparos de arma de fogo
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em sua direção, não logrando êxito, felizmente, em acertá-la. A meu ver, as
circunstâncias do caso são graves e demonstram a periculosidade do recorrido,
que supostamente, agiu completamente em desacordo com a sua função
constitucional de zelar pela proteção da sociedade, portando-se como um
verdadeiro criminoso (…) Vale destacar, lado outro, que, segundo o Relatório de
Operação da Polícia Militar, nº 2012/P2-46º BPM (fls. 21/34), há notícias do
envolvimento do recorrido em uma quadrilha especializada na subtração e
receptação de veículos e na traficância ilícita de drogas, o que reforça a
necessidade de sua prisão visando assegurar a tranquilidade social. De outro
norte, a segregação cautelar do recorrido também mostra-se imprescindível pela
conveniência da instrução criminal, tendo em vista a existência de fortes
indicativos de que está ameaçando testemunhas do caso”.
3. Na sentença condenatória, o magistrado vedou o direito de
recorrer em liberdade, sob o fundamento de que ainda persistiam os
motivos que autorizaram a decretação da custódia cautelar. Destacou que
“a medida extrema justifica-se pela garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta dos fatos em apuração e as circunstâncias que o envolveram”.
4. 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, sendo certo que o
paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição
desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a
concessão, ex officio, da ordem.
5. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em julgar extinta a ordem
de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 11 de março de 2014.
LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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RELATOR
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COATOR(A/S)(ES)
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RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por JOÃO FERREIRA LISBOA contra
acórdão do Superior Tribunal de Justiça sintetizado na seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA E EXTORSÃO.
RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE O TRÂMITE
PROCESSUAL. APELO
EM
LIBERDADE
NEGADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA
PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DE REGIME
SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA.
POSSIBILIDADE DE IMEDIATA INSERÇÃO DO PACIENTE
EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL.
1. Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em
lugar de recurso cabível, impõe-se o não conhecimento da
impetração, nada impedindo, contudo, que se corrija de ofício
eventual ilegalidade flagrante como forma de coagir o
constrangimento ilegal.
2. Não carece de fundamentação a decisão que negou o
direito de recorrer em liberdade com base em elementos
concretos, extraídos do autos, que estão a demonstrar a
periculosidade do paciente, haja vista a forma pela qual foi
cometido o delito, tendo ele permanecido nessa condição
durante toda a instrução.
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3. Ainda que se considere haver elementos suficientes para
a negativa do direito de recorrer em liberdade, é certo que,
tendo sido fixado o regime semiaberto como inicial para o
cumprimento da pena reclusiva, configura constrangimento
ilegal manter o apenado submetido a regime fechado. Não se
mostrando razoável que o réu aguarde o julgamento do recurso
em regime prisional mais gravoso do que àquele que foi
estabelecido na sentença condenatória. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para assegurar ao paciente sua imediata colocação no
regime semiaberto, enquanto aguarda o trânsito em julgado da
condenação.”

Colhe-se dos autos que o impetrante/paciente – preso desde 21.09.12
- foi condenado a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 148, caput, e 158, § 1º, do Código Penal (sequestro e
cárcere privado e extorsão, respectivamente), vedado o direito de recorrer
em liberdade.
Na sentença, o magistrado singular destacou que, nos termos da
denúncia, o impetrante/paciente:
“(...) abordou a vítima Duílio Vêncio da Silva e lhe
apontou uma arma de fogo, determinando que entrasse em um
veículo VW/Gol, de cor branca, sob o pretexto de que
precisavam conversar.
(…) em ato contínuo, o acusado conduziu a vítima para
um matagal e, mediante violência e grave ameaça, passou a lhe
dizer ‘quero somente duas coisas de você, uma é a motocicleta
Falcon e a outra é dinheiro’, sendo que tais exigências eram
realizadas durante os atos de agressão física e psíquica do
ofendido, com graves ameaças de morte, chutes e golpes com a
arma de fogo no rosto da vítima.
(…) a vítima informou ao denunciado que a motocicleta
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não lhe pertencia e que não tinha dinheiro para lhe entregar,
momento em que o réu ordenou-lhe que ficasse encostada em
uma árvore, com as mãos para trás, e lhe disse ‘você é um bosta,
não tem dinheiro, então não merece viver’, desfechando um
disparo de pistola em sua direção, com a intenção de matá-la,
somente não se consumado seu intento porque o projétil atingiu
a árvore, alguns centímetros acima da cabeça da vítima.
Sustenta que, não satisfeito, o denunciado efetuou outro
disparo em direção à cabeça da vítima, com a intenção de matála, vindo novamente a atingir a aludida árvore, não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
(…) na sequência, dizendo que mataria o ofendido de
qualquer jeito, o acusado ordenou-lhe que caminhasse com a
cabeça abaixada em direção ao matagal, ocasião em que a
vítima, ao perceber que seu algoz havia retirado o pente de
munições da arma, empreendeu fuga, sendo que o denunciado
ainda desferiu mais um disparo em sua direção, com a intenção
de ceifar sua vida, somente não logrando êxito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
(...)”.

A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, sustentando, em síntese, ausência de base concreta para a
prisão provisória.
Denegada a ordem, sobreveio nova impetração no Superior Tribunal
de Justiça. O writ não foi conhecido, mas a ordem foi concedida de ofício
“a fim de assegurar ao paciente sua imediata colocação no regime semiaberto,
enquanto aguarda o trânsito em julgado da condenação”.
Neste habeas corpus, o impetrante/paciente reitera a tese de ausência
de base concreta para a segregação provisória, destacando que é primário
e possui bons antecedentes.
Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de determinar
3
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a revogação da custódia cautelar, assegurando ao paciente o direito de
permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. No
mérito, pleiteia a confirmação da cautelar.
A medida liminar foi indeferida em decisão assim ementada, verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT, DO
CP) E EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CP). PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BASE
CONCRETA
PARA
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
PARA
REVOGAR
A
SEGREGAÇÃO.
MÉRITO,
A
CONFIRMAÇÃO DA CAUTELAR. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA
IMPETRAÇÃO.
NATUREZA
SATISFATIVA
DA
PROVIDÊNCIA
CAUTELAR
REQUERIDA.
LIMINAR
INDEFERIDA.”

O Ministério Público Federal manifesta-se pela extinção do feito.
É o relatório.
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HABEAS CORPUS 119.321 MINAS GERAIS
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR):
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 impetrante/paciente não está arrolado em nenhuma das
hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte.
A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o
Ministro Celso de Mello, DJe de 1º.10.99, é elucidativa e precisa quanto a
taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
“E M E N T A: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO
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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 qualquer das autoridades, que, em matéria
penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro
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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 chamar de
jurisprudência defensiva. Não é disso que se trata, 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 Segunda 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 sistemática. O habeas corpus
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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.”

Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão, ex
officio, da ordem. Isto porque o Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento no sentido de que a decretação da custódia preventiva
justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime e das circunstâncias que
o envolveram, bem como em razão da periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi. Precedentes:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO
CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO,
NAS
FORMAS
CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
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INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS RECONHECIDA PELO STJ. PRISÃO
CAUTELAR MANTIDA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA
PREVETNTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘A
custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de
acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de
reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o
agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei
penal’ (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz
Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC
104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de
1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJ de 27/05/2011. 2. A periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto
do crime constituem motivação idônea para a manutenção da
custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC
110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de
03/05/2013; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Dje de 21/11/2012; HC 111.058, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2012;
HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
de 30/05/2012. 3. In casu, a) O paciente foi preso em flagrante,
em 10/12/2012, e denunciado pela suposta prática do delitos
previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 121, § 2º, incisos I e
IV, c/c art. 14, inciso II, porquanto, juntamente com outros
corréus, “(...) teriam eles efetuado disparos de arma de fogo em
direção de Israel Pinto de Almeida e Adriano Ribeiro Calazans,
causando no primeiro os ferimentos que foram a causa eficiente
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de sua morte e só não levando a óbito o segundo por
circunstâncias inteiramente alheias às sua próprias vontades
(…) os crimes de homicídio e tentativa de homicídio teriam sido
praticados por motivo comprovadamente torpe, ou seja,
disputas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como através
de uso de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos”. b) A
prisão preventiva foi decretada para conveniência da instrução
criminal e para garantia da ordem pública, em razão da
gravidade em concreto do crime, para evitar reiteração
criminosa e diante da periculosidade do agente revelada pelo
modus operandi em que os crimes foram praticados, em
destaque para o concurso de agentes, o emprego de arma de
fogo e com disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região
em que ocorreram os crimes. c) Conforme destacou a Corte
estadual, “a mecânica criminosa denota a periculosidade do
paciente e demais acusados, que, em aparente sensação de
impunidade e onipotência e impelidos por disputa pelo tráfico
de drogas na região, abordaram as vítimas em um beco em
plena luz do dia e, em superioridade numérica de agressores,
efetuaram diversos disparos de arma de fogo, nove deles contra
Israel Pinto de Almeida, que faleceu no local. A segunda vítima
foi atingida em região não letal. Eventual soltura tornará
possível a continuidade da ocorrência de novos homicídios,
tendo em vista a eterna disputa pelo tráfico de drogas, além da
noticiada 'guerra' instalada na região entre a vítima tentada e os
denunciados, dos parceiros do ofendido sobrevivente faleceu
na troca de tiros com a Polícia Militar quando se preparava para
executar seus rivais” d) O Ministro Relator do recurso ordinário
em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça
julgou prejudicado o feito, em razão da superveniência de
sentença de pronúncia, que manteve a custódia cautelar do
paciente. 4. A competência desta Corte para a apreciação de
habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça
(CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com
a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de
exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a
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flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de
direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação
para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais
Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do
Supremo. 5. A superveniência de sentença de pronúncia
prejudica a impetração em que ataca os fundamentos da
decisão que decretou a prisão preventiva anteriormente, em
razão da sentença de pronúncia constituir-se em novo título da
custódia cautelar. 6. Agravo regimental desprovido” - Sem
grifos no original.
(HC 117.385-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe
de 13.02.14)
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBLIDADE DE
EXAME NA VIA DO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA
DE CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO SUPERADA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MESMOS
FUNDAMENTOS. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
GARANTIA
DE
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA
CULPA.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
IMPETRAÇÃO
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. A
jurisprudência desta Corte é assente no entendimento de que
habeas corpus não é meio hábil para reexame de fatos e das
provas, a fim de verificar a negativa de autoria. 2. A alegação de
excesso de prazo na conclusão da instrução criminal está
superada pela superveniência da sentença penal condenatória.
3. Segundo a jurisprudência do STF, não há perda de objeto
quando a sentença condenatória superveniente mantém a
custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto
prisional originário. 4. As circunstâncias concretas da prática
do crime (modus operandi) e a fuga do acusado durante boa
parte da instrução criminal justificam a decretação e a
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manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública
e salvaguarda da aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada” Sem grifos no original.
(HC 114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori
Zavascki, DJe de 17.09.13)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO, QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. PERICULOSIDADE DO AGENTE, AMEAÇA A
TESTEMUNHA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA:
IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CAUTELAR
IDÔNEA:
IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1.
Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do
agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de
reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos
idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva,
assim resguardando a sociedade de maiores danos.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” - Sem grifos no original.
(HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, DJe de 28.05.13).

In casu, o TJ/MG deu provimento ao recurso em sentido estrito do
Ministério Público para decretar a prisão preventiva do
impetrante/paciente no curso da ação penal, com fundamento na
gravidade concreta dos fatos em apuração e nas circunstâncias que o
envolveram”, bem como na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi. A Corte Estadual ressaltou que o impetrante/paciente,
“após constatar que a vítima não possuía qualquer bem ou valor a lhe entregar, (o
recorrido) teria tentado ceifar a sua vida, efetuando três disparos de arma de fogo
em sua direção, não logrando êxito, felizmente, em acertá-la. A meu ver, as
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circunstâncias do caso são graves e demonstram a periculosidade do recorrido,
que supostamente, agiu completamente em desacordo com a sua função
constitucional de zelar pela proteção da sociedade, portando-se como um
verdadeiro criminoso (…) Vale destacar, lado outro, que, segundo o Relatório de
Operação da Polícia Militar, nº 2012/P2-46º BPM (fls. 21/34), há notícias do
envolvimento do recorrido em uma quadrilha especializada na subtração e
receptação de veículos e na traficância ilícita de drogas, o que reforça a
necessidade de sua prisão visando assegurar a tranquilidade social. De outro
norte, a segregação cautelar do recorrido também mostra-se imprescindível pela
conveniência da instrução criminal, tendo em vista a existência de fortes
indicativos de que está ameaçando testemunhas do caso”.
Na sentença condenatória, o magistrado singular vedou o direito de
recorrer em liberdade, sob o fundamento de que ainda persistiam os
motivos que autorizaram a decretação da custódia cautelar. Destacou que
“a medida extrema justifica-se pela garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta dos fatos em apuração e as circunstâncias que o envolveram”.
Ex positis, julgo extinta a ordem de habeas corpus por inadequação da
via eleita.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
HABEAS CORPUS 119.321
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
PACTE.(S) : JOÃO FERREIRA LISBOA
IMPTE.(S) : JOÃO FERREIRA LISBOA
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: A Turma julgou extinta a ordem de habeas corpus, nos
termos do voto do relator. Unânime. Ausente, justificadamente, o
Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente. Presidiu o julgamento o
Senhor Ministro Dias Toffoli. Primeira Turma, 11.3.2014.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
Sessão os Senhores Ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Roberto
Barroso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Marco
Aurélio, Presidente.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo G. Gonet Branco.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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