
 1

 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do 
Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 347 

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – 

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE 

DA ORDEM. 

Incabível o deslinde da controvérsia na estreita via do ‘habeas corpus’ quando da 

superveniência de sentença condenatória de Primeiro Grau que, apreciando 

detalhadamente os fatos ocorridos, vislumbrou a responsabilidade criminal do 

réu.   

(D.O.E. 12/06/2012,   p. 153)  

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos do “Habeas Corpus” nº 0195643-13.2011.8.26.0000 

– Comarca de Poá, em que figuram como impetrantes José Carlos 

Abissamra Filho e Guilherme Suguimori Santos, e como pacientes 

F.L.A.F., J.J.A. e  E.M.N., vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição da 

República, artigo 255, § 2o , do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e 

artigo 541 e parágrafo único do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra o v. acórdão de fls. 184, pelos motivos adiante aduzidos. 

 

1.  A  HIPÓTESE  EM  EXAME  

 

  Os advogados José Carlos Abissamra Filho e Guilherme 

Suguimori Santos impetraram ordem de “habeas corpus”, em favor de 

F.L.A.F., J.J.A. e  E.M.N., com pedido de liminar, contra ato do Egrégio 

Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes, junto ao qual tramita 

ação penal promovida em desfavor dos pacientes, por suposta infração ao 

artigo 321 do Código Penal.  

 

 Para tanto, alegou em síntese, constrangimento ilegal 

resultante do suposto impedimento do Promotor de Justiça que promoveu 

a denúncia e da ausência de fundamentação da r. decisão que recebeu a  

recebeu, assim como por conta de sua inépcia (fls. 02/33). 

 

 Indeferida a liminar (fls. 35/36), foram prestadas as 

informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 47/49). 
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 O parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela 

denegação da ordem (fls. 135/138. 

 

  Novas informações foram prestadas, noticiando a prolação 

de sentença condenatória (fls. 70), seguidas de novo parecer da Douta 

Procuradoria de Justiça, pela prejudicialidade da ordem (fls. 173/175).  

  

 A Décima Quarta Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, concedeu a ordem 

“...PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO, POR FALTA DE JUSTA 

CAUSA, DA AÇÃO PENAL N° 191.01.2009.007 658-1 (CONTROLE 

331/2009) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE 

FERRAZ DE VASCONCELOS, VENCIDO O RELATOR QUE 

DECLARARÁ...”, nos termos do voto do Relator (fls. 184). 

 

 Transcreve-se o voto do Relator: 

 

“Habeas Corpus: 0195643-13.2011.8.26.0000 

Comarca: Ferraz de Vasconcelos 

Vara: Juizado Especial Criminal 

Autos: 191.01.2009.007658-1 

Pacientes: Francisco Luiz Assunção Ferreira 

Impetrantes: José Joaquim de Abreu 

Euclides Mendes do Nascimento 

José Carlos Abissamra Filho 

Guilherme Suguimori Santos 

 

Voto no. 8548 

 

1. Adotado o relatório do brilhante voto proferido pelo 

eminente Relator, Desembargador MARCO DE LORENZI, 
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ouso, data venia, divergir de sua conclusão, pelas razões a 

seguir expostas. 

2. A reforma processual de 2008 optou por consagrar, de 

forma expressa, a falta de justa causa para a ação penal como 

causa de rejeição liminar da denúncia (artigo 395, inciso III do 

Código de Processo Penal). 

Desde sua origem, o Código de Processo Penal prevê, 

entre as circunstâncias que tornam ilegal um constrangimento, 

a ensejar a concessão de habeas corpus, a falta de justa causa 

(artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal). 

Assim, não há dúvida de que a persecutio criminis, se 

desprovida de causa que a justifique, configura 

constrangimento ilegal, o qual, em tese, enseja a concessão de 

habeas corpus para seu trancamento imediato. 

Ora, se antes da sentença recorrível o constrangimento 

imposto a um réu estava tisnado pela ausência de justa causa, 

a prolação de condenação recorrível não faz evanescer ess 

ilegalidade. 

Antes, revigora-a. 

Portanto, a sentença recorrível, de si, não prejudica o 

pedido de trancamento de ação penal pela via do habeas 

corpus. Ao contrário. 

Submeter o réu provisoriamente condenado a aguardar o 

julgamento de sua apelação para o reconhecimento da 

ausência de justa causa, data venia, é prolongar indevidamente 

a persecutio criminis e, com ela, o constrangimento ilegal, que 

deveria ter sido abortado desde logo, através da rejeição da 

denúncia. 

Persistindo a persecutio criminis, persiste, em tese, o 

constrangimento ilegal representado pela ausência de justa 

causa para a ação penal. 
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O que torna necessário conhecer o habeas corpus. 

Meu voto afasta, portanto, por reputá-la descabida, a 

arguição da douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de 

julgar-se prejudicado o pedido. 

3. As nulidades arguidas pelos nobres impetrantes não 

prosperam. 

Data venia, a Promotora de Justiça que recebeu a visita 

dos pacientes e os reprobou não é vítima nem testemunha dos 

fatos. 

Estes se consubstanciam, em sua essência, em um ofício 

subscrito pelos pacientes. 

Não estava aquela representante do Parquet impedida, 

portanto, de oferecer transação penal. 

Da mesma forma, os reclamos da Defesa quanto à falta 

de juntada, antes da transação penal ou da suspensão 

condicional do processo, de peças do inquérito que se 

encontrariam n Delegacia, não têm qualquer sentido. 

Como bem destacou a nobre Procuradora de Justiça, Dra. 

MARTHA DE TOLEDO MACHADO, em sua sustentação oral, o 

inquérito policial é marcado pelo caráter da prescindibilidade. E, 

tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, a regra é 

que ele não seja sequer instaurado. 

De qualquer forma, nada impedia a diligente Defesa de 

obter as peças que julgava imprescindíveis, juntando-as aos 

autos. 

Descabido, da mesma forma, o reclamo quanto à falta de 

fundamentação da recusa de arquivamento de termo 

circunstanciado ou de inquérito policial. 

Na sistemática estabelecida pela Lei no. 9.099/95, cabe à 

Defesa, sopesando tão somente os elementos 

colacionados ao termo circunstanciado, avaliar se deve ou não 
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o autor do fato aceitar eventual proposta de transação penal, 

cujo mero oferecimento, pelo Ministério Público, implica na 

explicitação de que este oferecerá denúncia em caso de 

recusa. 

Assim, não se vislumbra qualquer das nulidades argüidas 

pelo nobre Defensor. 

5. Contudo, respeitada a r. sentença de primeiro grau, 

bem como a anterior decisão do Colégio Recursal que 

denegara ordem de habeas corpus impetrada em favor dos 

pacientes, tenho como manifesta a ausência de justa causa 

para a ação penal, o que deve determinar a concessão de 

ordem de habeas corpus, para o seu trancamento. 

Há fatos incontroversos, que não dependem de 

aprofundada análise de provas. 

Instaurou-se perante a Vara da Infância e da Juventude 

da comarca de Ferraz de Vasconcelos sindicância destinada à 

apuração de ato infracional, equivalente a roubo, supostamente 

praticado pelo adolescente Rodrigo Mansano Oliveira1 

(Sindicância no. 207/09). 

A esses autos juntou-se o atrapalhado ofício subscrito 

pelos pacientes, assim como por outros conselheiros tutelares. 

O ofício, dirigido à "Sra. Juiz" (sic), se encontra em papel 

encabeçado pelo timbre do Conselho Tutelar do Itaim - Curuçá. 

Ele relata que seus subscritores mantiveram conversa 

com o adolescente, o qual negou participação no ato 

infracional. Em suas considerações favoráveis ao adolescente, 

os conselheiros não se esquivam de expressar que o 

conhecem, assim como à sua família2 (Os pais, ao que consta, 

são professores da rede pública de ensino). 
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O ofício termina da forma atabalhoada como começou: 

com uma solicitação de que o menor seja liberado, e um 

"Nestes Termos, Pede Deferimento". 

Como se vê, embora tenham explicitado, 

desastradamente, um "requerimento", na verdade os 

conselheiros nada mais fizeram do que prestar um 

testemunho sobre o adolescente. 

O tipo objetivo do artigo 321 do Código Penal exige: (a) 

que o autor seja funcionário público3 (Permite-se a participação 

de particular); (b) que ele patrocine, direta ou indiretamente, 

interesse privado perante a Administração; (c) que ele atue 

"valendo-se da qualidade de funcionário". 

A presença da primeira dessas elementares é indiscutível: 

os conselheiros tutelares são, sem dúvida, funcionários 

públicos, na larga acepção que esse conceito recebe do artigo 

327 do Código Penal. 

A segunda elementar, no caso concreto, pode ser tida 

como duvidosa, já que é possível discutir se as referências 

elogiosas contidas no ofício, bem como a "solicitação" ou o 

"requerimento" que o concluem, configuram a ação de 

patrocinar. 

Essa discussão sobre a ação de patrocinar, de si, não 

justificaria o trancamento da ação penal. 

Contudo, a terceira elementar está manifestamente 

ausente, na hipótese concreta. 

Com efeito, não basta à configuração do delito que o 

agente seja funcionário público, e que - como pode ter ocorrido 

no caso em tela - patrocine interesse privado perante a 

Administração; é preciso mais: que ele o faça "valendo-se da 

qualidade de funcionário". 
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Essa elementar significa que o funcionário age 

indevidamente, prevalendo-se, para realizar esse patrocínio, 

das facilidades de acesso, ou da influência, ou da autoridade, 

ou ainda da amizade que o exercício da função lhe assegura. 

Ora, é manifesto que nada disso ocorreu no caso em 

apreço. 

Ainda que se admita ter a conduta dos agentes 

configurado patrocínio, este teria sido realizado perante o Juiz 

de Direito ou a Promotora de Justiça da comarca de Ferraz de 

Vasconcelos, buscando levar esta a postular, e aquele a 

determinar, a liberação do adolescente. 

Ora, a condição de funcionários dos agentes era 

totalmente inócua a essa postulação: eles eram conselheiros 

em outra comarca; nem sequer conheciam, e portanto não 

tinham acesso, amizade ou qualquer tipo de influência sobre o 

Juiz e a Promotora. Tanto que o primeiro nem sequer os 

recebeu, e a segunda os afugentou imediatamente. 

Em outros termos, a conclusão de que os agentes 

atuaram prevalecendo-se da condição de funcionários 

implicaria na afirmativa, de todo inadmissível, de que o mero 

fato de serem os pacientes conselheiros tutelares poderia 

influenciar um membro do Poder Judiciário ou do Ministério 

Público. 

É certo, convém anotar, que os pacientes também se 

dirigiram ao cartório em companhia dos genitores do 

adolescente; contudo, a funcionária que os atendeu jamais 

referiu qualquer ato de patrocínio realizado perante ela ou outro 

funcionário4 (Fls. 79). 

Em suma, embora nitidamente reprovável, é 

manifestamente atípica a conduta imputada aos pacientes, 

ante a ausência da apontada elementar do tipo. 
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6. Isto posto, pelo meu voto, concedo ordem de 

habeas corpus em favor de F.L.A.F., J.J.A. e  E.M.N. para 

determinar o trancamento, por falta de justa causa, da ação 

penal no. 191.01.2009.007658-1  (controle 331/2009) do 

Juizado Especial Criminal da comarca de Ferraz de 

Vasconcelos. 

 

 

HERMANN HERSCHANDER 

Relator Designado” (fls. 186/194) 

 

 

Segue, outrossim, a Declaração de Voto Vencido do Relator 

Sorteado: 

 

 

“Voto: 4231 (T/D 200112) 

Habeas Corpus: 0195643-13.2011.8.26.0000 

Comarca: Ferraz de Vasconcelos 

Vara: Juizado Especial Criminal 

Autos: 191.01.2009.007658-1 

Pacientes: Francisco Luiz Assunção Ferreira 

José Joaquim de Abreu 

Euclides Mendes do Nascimento 

Impetrantes: José Carlos Abissamra Filho 

Guilherme Suguimori Santos 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

Vistos. 
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Diverge-se, respeitosamente, da D. Turma Julgadora. 

Os ilustres advogados José Carlos Abissamra Filho e 

Guilherme Suguimori impetram habeas corpus, com pedido 

liminar, em favor de F.L.A.F., J.J.A. e  E.M.N., apontando como 

autoridade coatora o Colégio Recursal da Comarca de Mogi 

das Cruz e alegando constrangimento ilegal sofrido pelos 

pacientes no processo nº 191.01.2009.007658-1, ao qual 

respondem como incurso no artigo 321, do Código Penal, com 

trâmite perante o r. Juizado Especial Criminal de Ferraz de 

Vasconcelos. 

Requerem, em síntese, o trancamento da ação penal por 

ausência de justa causa diante de alegada atipicidade da 

conduta dos pacientes. Alternativamente, pleiteiam a anulação 

do feito desde a proposta de transação penal oferecida pela r. 

Promotora de Justiça oficiante, pois ela estaria "impedida" de 

oficiar no processo, por ser testemunha dos fatos, devendo 

outro membro do parquet oferecer nova proposta. Argúem, 

ainda, a nulidade do feito porque não teria sido apresentado 

motivo para o seu não arquivamento, bem como a nulidade da 

decisão que recebeu a inicial, por falta de apreciação de pedido 

da defesa e falta de fundamentação para seu recebimento. No 

mais, acenam com a inépcia da denúncia, que não teria 

exposto os fatos conforme apurados durante o inquérito 

policial. 

O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/36). 

A digna autoridade apontada como coatora prestou 

informações (fls. 43/45 e 170). 

Os impetrantes trouxeram aos autos cópia da r. sentença 

proferida em primeiro grau (fls. 146/168). 

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é, ao 

final, pela prejudicialidade da ordem (fls. 173/175). 
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É o relatório. 

De acordo com as informações atualizadas prestadas 

pela digna autoridade apontada como coatora, bem como pelos 

documentos trazidos pelos impetrantes, o feito foi sentenciado 

em 05 de outubro de 2011, com condenação dos pacientes ao 

cumprimento de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto. 

Dessa feita, não há mais que se falar em trancamento da 

ação penal, restando prejudicada a pretensão deduzida na 

inicial, diante do esvaziamento de sua causa pretendi, pois, 

encerrado o processo em primeiro grau, a condenação pode 

ser atacada por intermédio de recurso próprio. 

Anota-se, a propósito, significativo esvaecimento 

postulatório, porquanto a pretensão alvitrada nesta via 

sumaríssima foi rechaçada em cognição exauriente, ainda que 

de forma reflexa. 

As nulidades arguidas, que não se evidenciaram 

manifestas e por não encerrarem, de maneira direta, 

cerceamento à liberdade de locomoção, devem ser tratadas em 

sede de apelação, própria para toda a discussão aqui lançada. 

JÚLIO FABBRINI MIRABETE prelecionava que se "...os 

fundamentos de ambos são idênticos, as peculiaridades do 

caso exigindo melhor exame de prova, não é aconselhável 

o 'habeas corpus' e o julgador deve remeter o exame da 

matéria para a via do recurso de maior abrangência." (in 

"Código de Processo Penal 

Interpretado", Ed. Atlas, l i 5 edição, 2008, pág. 1696). 

O Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou:  

"A superveniência de sentença penal condenatóría 

torna prejudicada a impetração que visava ao trancamento 

da ação penal, por falta de justa causa" (STF, 2S Turma, 

HC ns 88.292/SP, Rei Min. Eros Grau, Dj 04.08.2006) 
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"Em princípio pode ser impetrado 'habeas corpus' na 

pendência de apelação. Sendo, porém, idênticos os 

elementos de ambos, não é aconselhável o habeas corpus, 

pois nele não se admite o exame aprofundado da prova" 

(STF, 1ª Turma, RHC ns 60.069/MG, Rei. Min. Alfredo 

Buzaid, Dj 20.08.1982) 

No mesmo sentido: STJ, 5ª Turma, HC 175.609/SP, Rel. 

Min. Gilson Dipp, DJe 11.05.2011; STJ, 65 Turma, HC 

84.644/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 

01.07.2007; TJ/SP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. 

Almeida Toledo, DJe 08.07.2011; TJ/SP, 16ª Câmara de Direito 

Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, DJe 17.08.2009; TJ/SP, 65 

Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Marques 

da Silva, DJe 10.03.2011. 

Assim sendo, preferível o recurso ordinário de apelação 

para análise do tema, já que de maior amplitude cognitiva.  

 

Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o 

presente writ relativamente ao pedido de trancamento, ficando 

diferido o exame da matéria relativa às nulidades processuais 

para a sede da apelação criminal, para a qual deve ser 

trasladada cópia da inicial e do v. Acórdão deste habeas 

corpus. 

 

MARCO DE LORENZI 

RELATOR SORTEADO” (fls. 195/199) 

 

 

 Com a devida vênia, ao decidir que “...a sentença 

recorrível, de si, não prejudica o pedido de trancamento de ação 
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penal pela via do habeas corpus...”, a Douta a Turma Julgadora divergiu 

da orientação do Colendo Superior Trubunal de Justiça: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA 
CULPA. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM 
FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. 
CONCESSÃO DO APELO EM LIBERDADE. QUESTÕES 
SUPERADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE 
PLANO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO 
QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA, SOBRETUDO 
APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. 
1. Restam superadas as alegações de nulidade do auto de prisão 
em flagrante e de excesso de prazo na formação da culpa, ante a 
superveniência de sentença condenatória, que permite ao réu 
apelar em liberdade. 
2. O reconhecimento da ausência de justa causa na persecução 
criminal, diante da inexistência de quaisquer elementos indiciários 
concretos e objetivos para incriminar o acusado pelo delito 
tipificado na denúncia, demandaria, necessariamente, um exame 
acurado da prova, própria da fase instrutória da ação penal, uma 
vez que tal situação fática não se encontra evidenciada de forma 
inequívoca nos autos. 
3. Incabível o deslinde da controvérsia na via estreita do habeas 
corpus, sobretudo em razão da superveniência da sentença 
condenatória de primeiro grau que, apreciando detalhadamente 
os fatos ocorridos, vislumbrou a responsabilidade criminal do réu. 
4. Recurso não conhecido. 
(RHC 26.017/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 22/11/2011, DJe 02/12/2011)  
 
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
QUALIFICADA. TRANCAMENTO. FALTA DE JUSTA 
CAUSA. SENTENÇA PROFERIDA. INVIABILIDADE. PRISÃO 
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO 
DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM 
ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 
ACUSADO QUE NO CURSO DE DIVERSAS AÇÕES PENAIS 
PERMANECE FORAGIDO POR MAIS DE CINCO ANOS. 
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, NA EXTENSÃO 
CONHECIDA, JULGADA PREJUDICADA EM PARTE E, NO 
RESTANTE,  DENEGADA. 
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1. Fica prejudicado o pedido do paciente para responder aos 
processos criminais em liberdade em relação as ações penais em 
que foi ele absolvido e nas que lhe foi assegurado o direito de 
recorrer em liberdade. 
2. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é 
medida excepcional, inviável de ser aplicada aos processos em que 
tenha sido proferida sentença condenatória - fase em que já 
ocorreu amplo e intenso debate sobre as teses e provas constantes 
dos autos -, pois para se desconstituir o que ficou estabelecido nas 
instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento aprofundado 
do conjunto fático-probatório, procedimento que, sabidamente, é 
incompatível com a estreita via do mandamus. 
3. Nas ações penais em curso, para que seja possível o 
trancamento de uma ação penal é necessário que se mostre 
evidente a atipicidade do fato, se verifique a absoluta falta de 
indícios de materialidade e de autoria do delito ou que esteja 
presente uma causa extintiva da punibilidade, hipóteses não 
encontradas no presente caso, pois são apresentados na denúncia 
fatos que, em tese, podem caracterizar a prática do delito de 
apropriação indébita qualificada, inviabilizado, assim, o 
encerramento prematuro do processo criminal. 
Precedentes desta Corte e do STF. 
4. A decisão que decretou, bem como as que mantiveram a 
segregação antecipada do paciente, encontram-se devidamente 
fundamentadas, notadamente para garantia da ordem pública - 
diante da reiteração delitiva do acusado - e pelo fato de o paciente, 
mesmo após já ter sido regularmente citado em algumas ações, 
optou por abandonar o distrito da culpa, permanecendo em local 
incerto e não sabido por mais de cinco anos, justificada, assim, a 
imposição da medida excepcional. 
5.Habeas corpus não conhecido em relação a Ação Penal nº 
104/02, da Vara Única de Cajuru/SP, prejudicado quanto a Ação 
Penal nº 446/03, e denegado no tocante as demais. 
(HC 34.046/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA 
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 13/06/2011)  
 

  

  Evidenciada, pois, a ocorrência da divergência 

jurisprudencial, está autorizada a interposição do  Recurso Especial, com 

fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição da República. 

 

2.  DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  
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No julgamento do RHC 26.017/PI, QUINTA TURMA, do 

qual foi Relatora a Ministra LAURITA VAZ, julgado em 22/11/2011, cujo 

acórdão, publicado no DJ de 02/12/2011 e na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência, ora se oferta como paradigma (cópia autenticada 

anexa), o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA 
CULPA. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM 
FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. 
CONCESSÃO DO APELO EM LIBERDADE. QUESTÕES 
SUPERADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE 
PLANO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO 
QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA, SOBRETUDO 
APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. 
1. Restam superadas as alegações de nulidade do auto de prisão 
em flagrante e de excesso de prazo na formação da culpa, ante a 
superveniência de sentença condenatória, que permite ao réu 
apelar em liberdade. 
2. O reconhecimento da ausência de justa causa na persecução 
criminal, diante da inexistência de quaisquer elementos indiciários 
concretos e objetivos para incriminar o acusado pelo delito 
tipificado na denúncia, demandaria, necessariamente, um exame 
acurado da prova, própria da fase instrutória da ação penal, uma 
vez que tal situação fática não se encontra evidenciada de forma 
inequívoca nos autos. 
3. Incabível o deslinde da controvérsia na via estreita do habeas 
corpus, sobretudo em razão da superveniência da sentença 
condenatória de primeiro grau que, apreciando detalhadamente 
os fatos ocorridos, vislumbrou a responsabilidade criminal do réu. 
4. Recurso não conhecido. 
 

 

 Eis o relatório e o voto da Eminente Ministra 

Relatora: 

 

“RELATÓRIO 
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A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus 

impetrado em favor de VALDEMIR CARLOS GOMES, preso 

em flagrante, no dia 11 de outubro de 2008, como incurso nos 

arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em face de Tribunal de Justiça 

do Estado do Piauí, que denegou a ordem originária em 

acórdão assim ementado: 

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

DROGAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE. 

VÁRIOS RÉUS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO 

RECONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 

1. A existência de um número elevado de réus, alargando 

as providências judiciais, justifica o trâmite mais demorado da 

ação, reconhecendo-se o esforço do magistrado de primeiro 

grau em dar rápido andamento ao processo. 

2. Não cabe no presente caso, o trancamento da ação 

penal requerida, já que a falta de justa causa não foi 

evidenciada." (fl. 90) 

Sustenta o Recorrente, além de excesso de prazo na 

formação da culpa, ilegalidade na custódia cautelar porque "a 

autoridade que presidiu a lavratura do auto de prisão em 

flagrante, deixou de fundamentar a sua decisão - prisão em 

flagrante" (fl. 98 - sic.) e porque o Ministério Público não se 

manifestou sobre o pedido de relaxamento de prisão do seu 

advogado constituído, sob justificativa de que já havia se 

manifestado em pleito idêntico da Defensoria Pública. 

Defende, ainda, a inépcia da denúncia, que "se baseia, 

tão-somente, na peça INQUÉRITO POLICIAL, despida de 

qualquer prova que consubstancie seu próprio fundamento, 
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divagando ora em teses inverídicas, ora em alegações contra 

legem" (fl. 100). 

Nessa esteira, afirma que o crime deve ser 

desclassificado para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06. 

Requer, assim, o relaxamento da prisão em flagrante e o 

trancamento da ação penal. 

Contrarrazões às fls. 153. 

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 

164/166, opinando pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

O recurso não comporta conhecimento. 

Consoante informações obtidas no endereço eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que ora faço juntar, o 

Juízo de Direito julgou parcialmente procedente a denúncia e 

condenou o Recorrente como incurso no crime de tráfico de 

drogas, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, concedido o apelo em liberdade. Irresignada a Defesa 

interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. Os 

corréus foram condenados como incursos no art. 28 da Lei n.º 

11.343/06 e, para eles, a sentença transitou em julgado. 

Desse modo, restam superadas as alegações de nulidade 

do auto de prisão em flagrante e de excesso de prazo na 

formação da culpa, ante a superveniência de sentença 

condenatória, que permite ao réu apelar em liberdade. 

De outro lado, para sustentar sua tese de falta de justa 

causa para a ação penal, diante da ausência de elemento 

material indiciário do crime de tráfico de drogas, de modo a 
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justificar a pretensão punitiva da denúncia, o Recorrente se 

limita a afirmar que os elementos de prova amealhados pelo 

inquérito policial indicam que é usuário de entorpecentes. 

Nesse contexto, reconhecer a ausência de elemento 

material indiciário do crime, de modo a justificar a pretensão 

punitiva da denúncia, para trancar a ação penal, afigura-se 

incabível na via habeas corpus, diante da necessidade do 

exame acurado do conjunto fático-probatório dos autos, que 

compete ao Juízo processante, durante a instrução 

contraditória. 

Afinal, o trancamento da ação penal, na via estreita do 

habeas corpus, é medida de exceção, que somente é 

admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a 

inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção 

da punibilidade, o que é impossível de se reconhecer no 

presente momento, sobretudo diante das informações da 

superveniência da sentença de primeiro grau que, apreciando 

detalhadamente os fatos ocorridos, vislumbrou a 

responsabilidade criminal do réu. 

Nesse sentido: 

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MERA ALEGAÇÃO DE 

INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. RÉU 

PRONUNCIADO QUE RESPONDE AO PROCESSO EM 

LIBERDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 

1. A pretensão de trancar ação penal por inexistência de 

indícios de participação do Paciente no delito de homicídio pelo 

qual foi denunciado, não pode ser apreciada na via eleita, pois 

demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
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probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas 

corpus. Precedentes. 

2. Além de descabido reconhecer excesso de prazo em 

ação penal que o réu responde em liberdade, o alegado 

constrangimento ilegal está superado, diante da prolação de 

sentença de pronúncia, nos termos do verbete sumula n.º 21 

do Superior Tribunal de Justiça. 

3. Habeas corpus não conhecido." (HC 126.721/RJ, 5.ª 

Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 03/10/2011.) 

"HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 

PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. 

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA 

PELA CORTE ESTADUAL. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO 

WRIT. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. EXAME 

DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Não há como analisar a tese de que a falsificação seria 

grosseira, tornando a conduta atípica se, além de o acórdão 

atacado não ter se manifestado expressamente sobre a 

matéria, a defesa não logrou juntar aos autos o documento 

onde constaria a rasura (juntada do mandado de citação na 

ação de cobrança). 

2. Não se mostra possível, na via estreita do writ, avaliar a 

negativa de autoria do delito, procedimento que demanda o 

exame aprofundado das provas carreadas aos autos, o que 

será feito pelo magistrado de primeiro grau por ocasião da 

sentença. 

3. O trancamento da ação penal em sede de habeas 

corpus é medida excepcional, somente se justificando se 

demonstrada, inequivocamente, a absoluta falta de provas, a 

atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da 

punibilidade, inocorrentes da espécie. 
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4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, denegado." (HC 91.936/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 23/08/2010.) 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. 

É como voto. 

 

MINISTRA LAURITA VAZ 

Relatora” (cópia anexa). 

 

3. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente o 

paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e a 

hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão sobre a 

possibilidade de trancamento da ação penal, pela via do “habeas corpus”, 

quando já proferida sentença condenatória em primeiro grau; porém, as 

soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 

 Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

 

“Ora, se antes da sentença recorrível o constrangimento 

imposto a um réu estava tisnado pela ausência de justa causa, 

a prolação de condenação recorrível não faz evanescer essa 

ilegalidade. 

Antes, revigora-a. 

Portanto, a sentença recorrível, de si, não prejudica o 

pedido de trancamento de ação penal pela via do habeas 

corpus. Ao contrário” (fls. 187). 

 

 Enquanto para o paradigma: 
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“Afinal, o trancamento da ação penal, na via estreita do 

habeas corpus, é medida de exceção, que somente é 

admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a 

inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção 

da punibilidade, o que é impossível de se reconhecer no 

presente momento, sobretudo diante das informações da 

superveniência da sentença de primeiro grau que, apreciando 

detalhadamente os fatos ocorridos, vislumbrou a 

responsabilidade criminal do réu” (cópia anexa).  

 

 Portanto, enquanto para o r. julgado recorrido, em 

sede de “habeas corpus”, “...a sentença recorrível, de si, não 

prejudica o pedido de trancamento de ação penal...”, para o v. 

acórdão trazido à colação, contrariamente, tal pedido “...é 

impossível de se reconhecer... (...) ...diante das informações da 

superveniência da sentença de primeiro grau...”. 

 

Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 

Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

4.  DO  PEDIDO 

 

 Ante o exposto, demonstrada de forma fundamentada a o 

dissídio jurisprudencial, aguarda esta Procuradoria-Geral de Justiça seja 

deferido o processamento do presente recurso especial por essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça para que, cassada a r. decisão 
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impugnada, seja dado regular processamento ao recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença condenatória em primeiro grau.  

 

São Paulo, 27 de março de 2012. 

 

 

EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

Procurador de Justiça 

TP 


