
Ementa e Acórdão

27/11/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.309 MATO GROSSO DO SUL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) :OSMAR DOS REIS OLIVEIRA 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA

Habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  ordinário  constitucional. 
Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da 
via  eleita  ao  caso  concreto.  Precedente  da  Primeira  Turma. 
Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso 
de  poder  ou  teratologia.  Ocorrência.  Writ extinto,  em  face  da 
inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.

1.  Impetração  manejada  em  substituição  ao  recurso  ordinário 
constitucional  prescrito  no  art.  102,  inciso  II,  alínea  a,  da  Carta  da 
República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão 
extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC 
nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do 
habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.

2.  Nada impede,  entretanto,  que esta  Suprema Corte,  quando do 
manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso 
II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante 
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

3. Na via do  habeas corpus, o exame quanto à dosimetria da pena 
fica  circunscrito  à  “motivação  [formalmente  idônea]  de  mérito  e  à 
congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” 
(HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro  Sépulveda 
Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).

4. Não se pode ter como idôneo para a exasperação da pena o juízo 
de  ser  o  crime  de  furto  “porta  de  entrada”  para  delitos  de  maior 
gravidade, aferindo esse elemento como fato de maior reprovabilidade da 
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conduta. Tampouco, em vista da falta de certidões específicas, é possível 
reconhecer-se,  no caso,  a  presença de maus antecedentes por parte do 
paciente.

5.  Writ extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de 
ofício.

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 do julgamento e das 
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em julgar extinta a ordem 
de habeas corpus por inadequação da via processual. Acordam, ademais, 
os  Ministros,  verificado  empate  na  votação,  em conceder  a  ordem  de 
ofício,  nos termos do voto do Relator.  Votaram pela não concessão da 
ordem de ofício a Senhora Ministra Rosa Weber e o Senhor Ministro Luiz 
Fux. 

Brasília, 27 de novembro de 2012.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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27/11/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.309 MATO GROSSO DO SUL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) :OSMAR DOS REIS OLIVEIRA 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria 

Pública da União em favor de Osmar dos Reis Oliveira, apontando como 
autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que 
não conheceu do HC nº 167.323/MS impetrado àquela Corte, Relator o 
Ministro Adilson Vieira Macabu.

Sustenta a impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal imposto 
ao paciente, tendo em vista a falta de fundamentação idônea quando da 
fixação da pena-base a ele imposta pelo juízo processante.  Aduz,  para 
tanto, que

“para aplicar a pena-base acima do mínimo legal foram 
consideradas  de  forma  negativa:  a  reprovabilidade,  os 
antecedentes  e  a  personalidade. A fundamentação  utilizada 
não  se  mostra  adequada  para  supedanear  a  pena  acima  do 
mínimo legal, pois foram utilizados elementos do próprio tipo, 
caracterizando o ‘bis in idem’ e elementos genéricos e abstratos” 
(fl. 5 da inicial – grifos conforme o original).

Defende, ainda, que a rejeição das circunstâncias judiciais valoradas 
de forma negativa implica diretamente a adequação da pena-base e do 
regime inicial de cumprimento de pena.

Requer a concessão da ordem para “afastar o constrangimento ilegal 
sofrido pelo paciente e, desta forma,  garantir ao paciente a redução da 
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pena,  adequando-se  o  regime”  (fl.  12  da  inicial  –  grifos  conforme  o 
original).

Em 15/2/12, por não haver pedido de liminar a ser apreciado e por 
estar  a  impetração  devidamente  instruída  com  as  peças  necessárias  à 
perfeita  compreensão  da  controvérsia,  dispensei  as  informações  da 
autoridade coatora.

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  do  ilustre 
Subprocurador-Geral  da  República  Dr.  Mario  José  Gisi,  opinou  pela 
denegação da ordem (anexo de instrução nº 5).

É o relatório.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

27/11/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.309 MATO GROSSO DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Conforme  relatado,  volta-se  esta  impetração  contra  decisão  da 

Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 
nº 167.323/MS impetrado àquela Corte, Relator o Ministro Adilson Vieira 
Macabu.

Narra a impetrante, na inicial, que

“(...)
Consta dos autos que o ora paciente OSMAR DOS REIS 

OLIVEIRA,  em r.  Sentença da Vara Criminal e da Infância e 
Juventude (e-STJ  fl.  60/62),  foi  condenado  à  pena de  3  (três) 
anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, como incurso 
nas sanções do art.155, §4º, IV do CPB. Segue-se abaixo trecho 
da sentença:

‘Atento  ao  art.  59,  do  CPB,  concluo  ser  o  delito 
praticado pelo ora condenado de alta reprovabilidade por 
representar  a  porta  de  entrada  a  delitos  de  maior 
gravidade:  haver  nos  autos  registro  de  antecedentes  do 
condenado (fls. 46/49); possuir o condenado personalidade 
voltada  à  pratica  dessa  espécie  de  crimes:  motivos 
circunstanciais  e  conseqüências  característicos  de  crime 
que tais: não ter a vítima contribuído para o desiderato: e, 
observado o disposto no art. 155, §4º, IV do CPB, a pena 
base  em  3  (três)  anos  de  reclusão  e  pagamento  de  60 
(sessenta)  dias-multa,  cujo  dia-multa  fixo  em  1/30  (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente à época da fato: que, 
sem atenuantes, agravante, causa de diminuição nem de 
aumento, torno definitiva.

O condenado, em razão de seus vários antecedentes 
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(fls.  46/49),  deverá  cumprir  sua  pena  em  regime 
inicialmente  fechado,  no  estabelecimento  penal  local  (v. 
Art. 33, § 2º, a, e § 3º,do CPB)’ (e-STJfl.61).

Inconformada  a  defesa  interpôs  Apelação,  objetivando 
apenas  a  absolvição  por  insuficiência  probatória,  tendo  a 
colenda  Turma  Criminal  no  TJ-MS  negado  provimento  ao 
recurso (e-STJ, fls.24/27), como se observa da respectiva ementa, 
in verbis:

‘APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ABIGEATO  - 
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO  POR  FRAGILIDADE  DA 
PROVA COLHIDA -  IMPOSSIBILIDADE  -  CONJUNTO 
PROBATÓRIO CONSISTENTE - RECURSO IMPROVIDO.

Não  há  falar  em  absolvição,  quando  as  provas 
carreadas  aos  autos,  mais  precisamente  delação dos  co-
réus  e  depoimentos  prestados  por  testemunhas,  são 
uníssonas em apontar o apelante como autor do delito.’

Na seqüência,  impetrou-se  habeas corpus (e-STJ fl.1/23), 
questionando  a  dosimetria  aplicada.  Contudo,  a  egrégia  5ª 
Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade, 
denegado  o  writ (e-STJ  fl.  123/130)”  (fl.  1/2  da  inicial  – 
destaques conforme o original).

Eis a ementa desse julgado:

“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. 
FURTO  QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO  DE 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  PLEITO  PELO 
RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE.  ANÁLISE  DE 
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. OCORRÊNCIA DE 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 

-  Não se conhece de  habeas corpus cuja matéria não se 
constituiu em objeto de decisão da Corte de Justiça Estadual, 
sob pena de indevida supressão de um dos graus de jurisdição.
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- Ordem não conhecida” (www.stj.jus.br).

Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.
De início, destaco que há óbice jurídico-processual ao conhecimento 

do  presente  habeas  corpus, tendo  a  impetração  sido  manejada  em 
substituição  ao  recurso  ordinário  constitucional  prescrito  no  art.  102, 
inciso II, alínea a, da Carta da República, o que esbarra em decisão da 
Primeira  Turma,  que,  em  sessão  extraordinária  datada  de  7/8/12, 
assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro 
Marco  Aurélio,  a  inadmissibilidade  do  habeas  corpus que  tenha  por 
objetivo substituir o recurso ordinário.

Segundo aquele dispositivo constitucional, compete a este Supremo 
Tribunal julgar, em recurso ordinário, “o  habeas-corpus, o mandado de 
segurança, o  habeas-data e o mandado de injunção decididos em única 
instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.

Conforme expressamente consignado pelo eminente Relator naquela 
assentada,

“o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, além 
de não estar abrangido pela garantia constante do inciso LXVIII 
do artigo 5º do Diploma Maior, não existindo sequer 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  do  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”  (HC  nº 
108.715/RJ).

Ressalvo  meu  entendimento  pessoal,  já  consignado  em  sentido 
contrário  naquele  julgamento,  pelo  cabimento  do  habeas  corpus 
substitutivo  em  casos  como  este.  Contudo,  adoto  o  entendimento  do 
colegiado e o aplico à espécie.
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manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso 
II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante 
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Pelo que se tem na decisão proferida pela Quinta Turma do Superior 
Tribunal  de  Justiça,  embora,  de  fato,  as  questões  aqui  tratadas  não 
tivessem sido ventiladas na instância antecedente, penso que era o caso 
de concessão de ordem de ofício.

Destaco  que  a  dosimetria  da  reprimenda  é  tema  dos  mais 
dificultosos no âmbito penal, por demandar, em regra, exame quanto à 
adequação da pena ao caso concreto. Exame, esse, que, na via do habeas 
corpus, fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à 
congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” 
(HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro  Sépulveda 
Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).

Nessa conformidade, verifico que, na espécie, foram os seguintes os 
motivos elencados pelo Juízo de piso para justificar a fixação inicial da 
reprimenda  em  três  (3)  anos  de  reclusão  e  a  manutenção  do  regime 
prisional mais severo:

“Atento ao art. 59, do CPB, concluo ser o delito praticado 
pelo ora condenado de alta reprovabilidade por representar a 
'porta de entrada' a delitos de maior gravidade; haver nos autos 
registro  de antecedentes  do condenado (fls.  46/49);  possuir  o 
condenado  personalidade  voltada  à  prática  dessa  espécie  de 
crimes; motivos, circunstâncias e consequências característicos 
de  crimes  que  tais;  não  ter  a  vítima  contribuído  para  o 
desiderato; e, observando o disposto no art. 68, fixo, quanto ao 
delito tipificado no art. 155, §4º, IV do CPB, a pena base em 3 
(três)  anos  de  reclusão  e  pagamento  de  60  (sessenta) dias 
multa,  cujo dia multa fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente à época do fato; que, sem atenuante, agravante, 
causa  de  diminuição  nem  de  aumento,  torno  definitiva, 
deixando de condená-lo ao pagamento de custas judiciais em 
razão de sua debilidade econômica.

O condenado, em razão de seus vários antecedentes (fls. 
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46/49),  deverá  cumprir  sua  pena  em  regime  inicialmente 
fechado, no estabelecimento penal local (v. Art. 33, § 2º, a, e § 3º, 
do  CPB)"  (fls.  63/64  do  anexo  de  instrução  2  –  destaques 
conforme o original).

De fato, não se pode ter como idôneo para a exasperação da pena o 
juízo de ser o crime de furto “porta de entrada” para delitos de maior 
gravidade, aferindo esse elemento como fato de maior reprovabilidade da 
conduta. Tampouco, em vista da falta de certidões específicas, é possível 
reconhecer-se,  no caso,  a  presença de maus antecedentes por parte do 
paciente.

Penso,  contudo,  quanto  à  alegada  “personalidade  volta  à  prática 
dessa espécie de crimes”, que o juízo sentenciante apenas se equivocou 
quanto  à  correta  qualificação  desse  elemento,  considerando-o,  para  a 
fixação da pena-base, como resultante de deformação da personalidade 
do agente. Esse elemento, na realidade, se insere mais precisamente na 
avaliação de sua conduta social, que, portanto, lhe foi validamente tida 
como desfavorável.

Assim, afastadas duas causas genéricas de agravamento da pena, é 
possível ainda concluir que a dosimetria da pena do paciente deva ser 
novamente empreendida, evidenciado um fator desfavorável previsto no 
art. 59 do CP, o que enseja o estabelecimento da pena acima do mínimo 
legal, porém em patamar mais reduzido, observado, no caso, o critério do 
julgador de primeiro grau (4 meses e um (1)  dia-multa adicional  para 
cada circunstância negativamente valorada). Perfaz, desse modo, a pena-
base o total de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) 
dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

Quanto ao regime prisional estabelecido, por seu turno, diante da 
conduta social desfavorável (com diversos envolvimentos do paciente na 
prática de crimes), penso que o mais adequado deva ser o regime inicial 
semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b).

Ante o exposto,  declaro extinta a impetração, por inadequação da 
via eleita. Concedo, porém, ordem de ofício para o fim de reduzir a pena 
do paciente a dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-
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multa,  de  valor  unitário  mínimo  legal,  em  regime  inicial  semiaberto. 
Comunique-se.

É como voto.
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Notas para o Voto

27/11/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.309 MATO GROSSO DO SUL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) :OSMAR DOS REIS OLIVEIRA 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOTAS PARA O VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER -  Senhor Presidente,  em 
primeiro  lugar,  tenho  entendido  e  defendido  sempre  que,  em  habeas 
corpus,  ao revisarmos a dosimetria da pena se impõe apenas em hipóteses 
de  uma teratologia.  Aqui,  além de a  matéria  não ter  sido  apreciada - 
haveria até supressão de instância -, com todo respeito, eu não vejo uma 
situação teratológica que me leve, em habeas corpus, a fazer essa revisão. 

Então,  pedindo  todas  as  vênias,  fico  com  Vossa  Excelência  na 
extinção sem concessão de ofício.

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. LUIZ FUX

27/11/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.309 MATO GROSSO DO SUL

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX -  Eu  também,  Senhor 
Presidente, temo bastante por essa utilização mais imoderada do habeas 
corpus para nós chegarmos ao ponto de vencer a jurisprudência e fazer 
dosimetria, aqui, da pena, modificando a pena de primeiro grau. Só se 
fosse uma coisa absolutamente, assim, teratológica. 

Eu peço vênia a Vossa Excelência.

Supremo Tribunal Federal
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Explicação

27/11/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.309 MATO GROSSO DO SUL

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 
RELATOR):

Mas,  hoje  mesmo,  num  caso  do  Ministro  Marco  Aurélio,  nós 
redimensionamos e aplicamos, inclusive, a prescrição.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Foi com o que eu me preocupei.
O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 

RELATOR):
Não é nada novidadeiro. Não é comum. Mas, aqui, diante do caso, 

como é uma fórmula matemática - foram três circunstâncias -, eu concedo 
a ordem, de ofício, para afastar duas. Matematicamente, já é possível fixar 
a pena, por isso que eu fixei. Só para justificar. Mas entendo a posição de 
Vossas Excelências.

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -   Senhor  Presidente, 
quando se assiste em um Plenário tantas dosimetrias,  verificamos que ela 
tem uma dose de subjetividade.  Por isso digo que só quando for uma 
absoluta teratologia.

Portanto, peço vênia.
O  SENHOR  MINISTRO  DIAS  TOFFOLI  (PRESIDENTE  E 

RELATOR):
Bastante justificada a posição.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  nesta 
assentada,  disse  que  a  dosimetria  da  pena,  sob  o  ângulo  das 
circunstâncias  judiciais,  na  primeira  fase  portanto,  é  resolvida 
considerado o justo ou o injusto. Mas há situações concretas em que são 
lançadas premissas que contrariam a norma de regência. Vossa Excelência 
apontou  que  duas  circunstâncias  –  e  subscrevo  o  voto  –  não  se 
enquadram no artigo 59 do Código Penal.

Por isso, acompanho-o.

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
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Decisão de Julgamento

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 112.309
PROCED. : MATO GROSSO DO SUL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : OSMAR DOS REIS OLIVEIRA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão:  Por unanimidade, a Turma julgou extinta a ordem de 
habeas corpus por inadequação da via processual. Por empate na 
votação,  concedeu  a  ordem,  de  ofício,  nos  termos  do  voto  do 
Relator. Votaram pela não concessão da ordem, de ofício, a Senhora 
Ministra Rosa Weber e o Senhor Ministro Luiz Fux. Presidência do 
Senhor Ministro Dias Toffoli. 1ª Turma, 27.11.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Rosa Weber.

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Paulo  de  Tarso  Braz 
Lucas.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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