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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 193.254 PARANÁ
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: M.S.A.J.
: THIAGO RUIZ E OUTRO(A/S)
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA
QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia,
instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III,
do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três
componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta
fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta
precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da
punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de
autoria).
2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo
Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado e a classificação do crime.
3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o
reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova
colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica
adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara
distorção das regras constitucionais de competências.
4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da
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ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b)
ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c)
causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual da Primeira Turma, sob a Presidência
da Senhora Ministra ROSA WEBER, em conformidade com a certidão de
julgamento, por unanimidade, acordam em negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Relator, com ressalvas do Ministro
Marco Aurélio.
Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 193.254
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AGTE.(S) : M.S.A.J.
ADV.(A/S) : THIAGO RUIZ (39861/PR) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Relator, com ressalvas do
Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, Sessão Virtual de
27.11.2020 a 4.12.2020.
Composição: Ministros Rosa Weber (Presidente), Marco Aurélio,
Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

Luiz Gustavo Silva Almeida
Secretário da Primeira Turma
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