
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 404.228 - RJ (2017/0145256-0)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
AGRAVANTE : LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS 
AGRAVANTE : JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD 
ADVOGADO : DIOGO RUDGE MALAN E OUTRO(S) - RJ098788 
AGRAVADO  : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . INQUÉRITO 
POLICIAL PARA APURAR A SUPOSTA PRÁTICA DE 
CRIMES AMBIENTAIS E DE ESTELIONATO. 
INVESTIGADOS COM FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESPROVIMENTO 
DO RECLAMO.
1. No julgamento do REsp 1.563.962/RN, esta colenda Quinta 
Turma firmou o entendimento de que, embora as autoridades 
com prerrogativa de foro devam ser processadas perante o 
tribunal competente, a lei não excepciona a forma como devem 
ser investigadas, devendo ser aplicada, assim, a regra geral 
prevista no artigo 5º do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência tanto do Pretório Excelso quanto deste 
Sodalício é assente no sentido da desnecessidade de prévia 
autorização do Judiciário para a instauração de inquérito ou 
procedimento investigatório criminal contra agente com foro 
por prerrogativa de função, dada a inexistência de norma 
constitucional ou infraconstitucional nesse sentido, conclusão 
que revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo 
Brasil, que prima pela distribuição das funções de acusar, 
defender e julgar a órgãos distintos.
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de 
que o mero indiciamento em inquérito policial, desde que não 
seja abusivo e ocorra antes do recebimento da exordial 
acusatória, não constitui manifesto constrangimento ilegal a 
ser sanável na via estreita do writ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na  conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir,  por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental. 

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel 
Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Brasília (DF), 1º de março de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 404.228 - RJ (2017/0145256-0)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
AGRAVANTE : LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS 
AGRAVANTE : JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD 
ADVOGADOS : DIOGO RUDGE MALAN E OUTRO(S) - RJ098788    

ANDRÉ MIRZA E OUTRO(S) - RJ155273 
AGRAVADO  : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

agravo regimental interposto por LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA 

DIAS e JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD contra a decisão unipessoal de fls. 

511/515, por meio da qual, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, por ausência 

de manifesta ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heróico.

Alegam os agravantes, em síntese, que a autoridade policial incorreu 

em manifesta ilegalidade ao promover seu indiciamento muito embora ausente a 

determinação do Juízo competente. 

Argumentam ser imprescindível a referida autorização para legitimar o 

indiciamento de detentores de foro por prerrogativa de função.

Requerem, ao final, a reconsideração do decisum  ou a submissão do 

pleito ao Colegiado, dando-se provimento à irresignação.

É o relatório.
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AgRg no HABEAS CORPUS Nº 404.228 - RJ (2017/0145256-0)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Os elementos 

existentes nos autos indicam que os pacientes foram indiciados nos autos do 

Inquérito Policial n. 0507317-95.2015.4.02.5101, no qual a autoridade policial 

imputou-lhes a suposta prática dos delitos tipificados no art. 54, incisos IV e V, da 

Lei 9.605/1998, e no art. 171 do Código Penal.

Após o ato de indiciamento, sobreveio o ajuizamento da Reclamação 

n. CNJ 0003810-92.2017.4.02.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente tão 

somente para reconhecer o foro por prerrogativa de função dos indiciados.

Sustenta a impetração que seria necessária prévia autorização do 

tribunal com competência originária para que os pacientes fossem indiciados, já que 

um deles seria detentor de foro por prerrogativa de função.

Argumenta que o indiciamento configuraria ato administrativo de 

natureza vinculada, pressupondo a existência de indícios incriminadores e da 

probabilidade da autoria delitiva, elementos que não estariam presentes na espécie.

Considera que o Presidente do Conselho de Administração e o 

Diretor-Presidente da CEDAE não poderiam ser apontados como prováveis autores 

de suposto delito ambiental apenas por exercerem tais funções.

Requereu, liminarmente e no mérito, o cancelamento do indiciamento 

dos investigados.

Liminar indeferida (fls. 485/486).

Informações prestadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, na condição de 

custos legis , ofertou parecer pelo não conhecimento do inconformismo (fls. 

498/508).

Por decisão monocrática desta Relatoria às fls. 511/515, não se 

conheceu da impetração.
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Daí a apresentação deste regimental.

A irresignação, porém, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre atestar que a via eleita revela-se inadequada 

para a insurgência contra o ato apontado  como  coator,  pois  o  ordenamento 

jurídico prevê recurso específico  para  tal  fim, nos termos do artigo 105 da 

Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, 

conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

Veja-se:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado 
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no 
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não 
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento 
ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução 
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de 
Processo Penal.
III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente 
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a 
justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente 
se considerada a quantidade de droga apreendida (205 g de 
cocaína, e 1,040 kg de pasta base), circunstância indicativa de um 
maior desvalor da conduta perpetrada, e que revela a 
indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese 
(precedentes).
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de 
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a 
justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 414.389/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)
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Entretanto, o apontado constrangimento ilegal será analisado para a 

verificação de eventual possibilidade de atuação ex officio , nos termos do artigo 

654, § 2º, do Diploma Processual Penal.

Sobre a questão submetida ao crivo deste Sodalício, a Corte impetrada 

assim se manifestou, litteris : 

No que concerne ao indiciamento propriamente dito, que 
consiste, como se sabe, na imputação de crime aos 
investigados pela Autoridade Policial, impende frisar que 
o referido ato só passou a ter tratamento legislativo com a 
entrada em vigor da Lei 12.830/2013. De acordo com o 
art. 2º, §6º daquele diploma, o indiciamento é ato privativo 
do Delegado de Polícia, na hipótese, do Delegado de 
Polícia Federal, já que se está diante de possível 
ocorrência de crime federal. A referida previsão legal está 
em plena consonância com o nosso sistema acusatório, 
que prima por divisões precisas entre as funções de 
investigar, acusar e julgar. Na fase investigativa o Poder 
Judiciário deve apenas garantir os direitos fundamentais 
e fiscalizar a legalidade das medidas que são tomadas 
em seu curso, não podendo adentrar na 
discricionariedade da Autoridade Policial.
Eventuais vícios de legalidade e/ou constitucionalidade 
no despacho de indiciamento referente à materialidade e 
autoria delitivas poderão ser analisados pelo magistrado, 
mas em momento posterior e não antes de a Autoridade 
Policial externar seu convencimento. Entender pela 
necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário 
para o ato de indiciamento implica aceitar, em última 
análise, a antecipação do convencimento do magistrado, 
pois a autorização ou não para que o Delegado de Polícia 
indicie o investigado pressupõe a verificação dos indícios 
de autoria e prova da existência do crime, cuja análise 
deve ser feita pelo juiz no momento em que lhe couber 
analisar a denúncia.
Aliado a esta questão jurídico-processual, que já seria 
suficiente para o indeferimento do pleito, há o fato de que 
inexiste previsão legal estabelecendo a necessidade de 
autorização prévia do Poder Judiciário para o 
indiciamento, seja em primeiro grau de jurisdição, seja em 
ações penais de competência originária, o que torna 
ainda mais frágeis os argumentos tecidos pela defesa. 
Aliás, convém frisar que a prerrogativa de foro constitui 
medida constitucional de proteção ao cargo que não 
permite criação de privilégios não previstos em lei.  
(e-STJ fls. 29/30)
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Com efeito, da análise do excerto transcrito, constata-se que não há 

qualquer defeito a ser sanado na estreita via do writ, uma vez que o Tribunal 

estadual, alinhado à jurisprudência deste Sodalício, concluiu que o ato de 

indiciamento de detentores de foro especial é privativo da autoridade policial, sendo 

desnecessária para tal fim a autorização prévia do Juízo competente.

Acerca do tema, esta colenda Quinta Turma, no julgamento do REsp 

1.563.962/RN, assentou o entendimento de que, embora as autoridades com foro 

privilegiado devam ser processadas perante o tribunal competente, a lei não 

excepciona a forma como devem ser investigadas, devendo ser aplicada, assim, a 

regra geral prevista no artigo 5º do Código de Processo Penal.

Por ocasião do julgamento do aludido recurso especial, registrou-se 

que, à luz do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Pet 3825 QO/MT, "a 

prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, 

à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, 

quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer 

necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial ".

Observou-se que a jurisprudência tanto do Pretório Excelso quanto 

deste Sodalício é assente no sentido da desnecessidade de prévia autorização do 

Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório criminal 

contra agente com foro por prerrogativa de função, dada a inexistência de norma 

constitucional ou infraconstitucional nesse sentido, entendimento este que revela a 

observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, que prima pela distribuição 

das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos.

Ponderou-se que a remessa dos autos ao órgão competente para o 

julgamento do processo não se confunde com a necessidade de prévia autorização 

para o início das investigações, cumprindo ao tribunal responsável pelo julgamento 

da autoridade com prerrogativa de foro o controle judicial do inquérito, 

especialmente quanto aos respectivos prazos e formalidades, bem como o 

deferimento de medidas sujeitas à reserva de jurisdição.

Advertiu-se que, embora o Regimento Interno da Suprema Corte 

possua regra expressa sobre a instauração de inquérito policial a pedido do 
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Procurador-Geral da República, a atribuição dada ao relator no inciso XV do artigo 

21 não revela, por si só, a necessidade de prévia autorização do tribunal para que a 

autoridade policial possa dar início ao inquérito policial, não cabendo ao foro 

competente para o processo valorar a notícia-crime, sob pena de se subverter o 

sistema acusatório.

Frisou-se que, ainda que se admita a obrigatoriedade de prévia 

autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar as autoridades que lá 

possuem prerrogativa de foro, as normas do Regimento Interno do Corte Maior 

disciplinam caso específico e particular, não se estendendo às demais instâncias do 

Judiciário, que devem observar as regras do Código de Processo Penal.

Assim, não se constata defeito no decisum  monocrático questionado, 

pois devidamente fundamentado e com base no julgamento proferido no REsp 

1.563.962/RN, no qual assentou-se, como já registrado, a possibilidade de a 

autoridade com prerrogativa de foro ser investigada diretamente pela autoridade 

policial.

Nesse vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
[...] 6. INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO 
JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 7. NULIDADE DOS 
TESTEMUNHOS DOS ASSESSORES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA 
CORTE LOCAL. PRAZO DO PIC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO. TEMA TAMBÉM NÃO EXAMINADO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 8. RECURSO EM HABEAS CORPUS 
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. [...]
6. Diversamente do afirmado pelos recorrentes, a manutenção da 
investigação na PROCAP/CE, em virtude da potencial prática de 
ilícitos penais por parte de autoridade com foro por prerrogativa de 
função, dispensa prévia autorização judicial. De fato, embora 
possuam a prerrogativa de serem processados perante o Tribunal, a 
lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, 
devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, 
do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização 
do Judiciário. Precedentes. [...]
8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 
parte, improvido.
(RHC 73.829/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 
31/05/2017)
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CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO. PREFEITO. AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA PARA ABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES 
PRELIMINARES. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
NA LEI 8.038/90. EXIGÊNCIA DE SINDICABILIDADE JUDICIAL 
APENAS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO 
DESPROVIDO. [...]
4. Nas hipóteses de haver previsão de foro por prerrogativa de 
função, seja por disposição do poder constituinte, do constituído 
reformador ou decorrente, pretende-se apenas que a autoridade, em 
razão da importância da função que exerce, seja processada e 
julgada perante foro mais restrito, formado por julgadores mais 
experientes, evitando-se pois persecuções penais infundadas. Da 
prerrogativa de função, contudo, não decorre qualquer condicionante 
à atuação do Ministério Público, ou da autoridade policial, no 
exercício do mister investigatório, sendo, em regra, despicienda a 
admissibilidade da investigação pelo Tribunal competente. [...]
7. Recurso desprovido.
(RHC 77.518/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE SIGILO 
FUNCIONAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 
INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO SEM AUTORIZAÇÃO DO 
TRIBUNAL COMPETENTE. REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DAS INVESTIGAÇÕES POR UM MEMBRO DO TRIBUNAL. 
DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO/CJF N. 63/2009. 
PROCEDIMENTO QUE OBJETIVA FORMAR A OPINIO DELICTI 
DO ÓRGÃO DO PARQUET. ORDEM DENEGADA.
I - É despicienda a autorização do Tribunal para instauração de 
inquérito policial contra quem detenha foro por prerrogativa de 
função quando a determinação decorre de requisição do parquet, 
uma vez que essa prerrogativa é própria dos membros do Ministério 
Público, nos termos da legislação de regência da carreira, in casu, a 
Lei Complementar n. 75/1993. Precedentes.
II - Colhe-se das informações prestadas pelo e. Desembargador 
Presidente do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não 
houve distribuição do feito naquela Corte ou designação de relator 
para o caso.
III - Contudo, a Resolução n. 63, de 26 de junho de 2009, do 
Conselho da Justiça Federal, autoriza a tramitação direta do 
inquérito policial entre o Ministério Público Federal e a Polícia 
Federal em procedimentos cuja competência para futura ação penal 
seja da 1ª e 2ª instâncias da Justiça Federal, razão pela qual não há 
falar em ofensa ao foro por prerrogativa de função, uma vez que o 
inquérito policial destina-se apenas e tão-somente a formar a opinio 
delicti do órgão do parquet.
Ordem denegada.
(HC 291.751/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015)
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De mais a mais, ressalta-se que "Esta Corte firmou entendimento de 

que o mero indiciamento, desde que não seja abusivo e ocorra antes de recebida a 

denúncia, não constitui constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus " 

(RHC 57.195/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Por essas razões, nega-se provimento ao agravo regimental.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2017/0145256-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC 404.228 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00037964520164020000  00038109220174020000  01005010820164020000  
05022683920164025101  05073179520154025101  1005010820164020000  
201600000037964  37964520164020000  38109220174020000  
5022683920164025101  5073179520154025101

EM MESA JULGADO: 01/03/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DIOGO RUDGE MALAN E OUTROS
ADVOGADOS : DIOGO RUDGE MALAN  - RJ098788 

 FLÁVIO MIRZA MADURO  - RJ104104 
 ANDRÉ MIRZA  - RJ155273 

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 
PACIENTE  : LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS 
PACIENTE  : JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD 

ASSUNTO: DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS 
AGRAVANTE : JORGE LUIZ FERREIRA BRIARD 
ADVOGADO : DIOGO RUDGE MALAN E OUTRO(S) - RJ098788 
AGRAVADO  : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix 

Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.
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