
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 513.684 - RJ (2019/0160366-2)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : HENRIQUE CAIO MADEIRA BIAZ E OUTRO
ADVOGADOS : MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA  - RJ130730 
   HENRIQUE CAIO MADEIRA BIAZ  - RJ182610 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO 
PACIENTE  : ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA (PRESO)

DECISÃO

01. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDRÉ GUSTAVO 

PEREIRA CORREA DA SILVA, contra decisão prolatada pela 1ª Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da ação penal nº 

0100860-84.2018.4.02.0000, a qual determinou o início da instrução procedimental, mesmo 

antes de publicado o acórdão acerca do recebimento da denúncia, o que teria inviabilizado a 

oposição de embargos de declaração, vulnerando, assim, o princípio do contraditório e da 

ampla defesa.

Ressai das razões do writ, em síntese, que não obstante os argumentos então 

sustentados pelo Paciente, em sessão ordinária da 1ª Seção Especializada do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, realizada em 23.05.19, os Desembargadores votaram pelo 

recebimento da denúncia, de forma unânime.

No mesmo compasso, relata o impetrante que foi proferida decisão pelo 

Desembargador relator Abel Gomes, ordenando, mesmo antes da publicação do acórdão 

acerca do recebimento da denúncia, o início da instrução criminal, determinando que a defesa 

apresente, em 48 (quarenta e oito) horas, o rol de testemunhas, designando a audiência para 

10/06/19. 

Pondera que:

“Assim, o presente habeas corpus possui como fundamento: a impugnação 
à decisão que determinou o início da instrução processual, sem a publicação do acórdão 
sobre o recebimento da denúncia, violando a ampla defesa, que não pôde recorrer do 
acórdão, ou impugnar através de outras ações (como reclamação ou habeas corpus), 
bem como a violação ao devido processo legal, pois, quando esgotados os recursos do 
acórdão que recebeu a denúncia, o que não ocorreu, deve-se ordenar a intimação dos 
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acusados para apresentação de defesa prévia, nos termos do arrigo 8º da Lei 8.038/90, 
no prazo de cinco dias, e não em 48 (quarenta e oito horas), como pretende o eminente 
relator no Tribunal de 2º grau” (fls. 12).

Requer, nesse painel, e em sede liminar, “que seja determinada a imediata 

suspensão da decisão que ordenou a intimação da defesa para arrolar testemunhas em 

48 horas, sem a publicação do acórdão que recebeu a denúncia, garantindo-se à defesa 

prazo para recorrer do acórdão que ainda será publicado, e que, somente após o 

julgamento de eventuais recursos (embargos) cabíveis contra o acórdão, seja ordenada 

a intimação para a defesa apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 8° da Lei 

8.038/90, procedimento, aliás, que é seguido pela Suprema Corte, cancelando-se o ato 

designado para os dias 10.06.19 e seguintes, até julgamento do presente writ” (fls. 22). 

É o relatório. Decido.

02. Compulsando detidamente os documentos colacionados ao procedimento, 

denota-se que razão assiste ao impetrante. 

Em juízo de cognição sumária, faz-se possível aferir o fumus boni iuris, 

pois a decisão combatida se apresenta, primo icto oculi, desarrazoada e, de certa forma, 

desproporcional aos casos já até mesmo analisados pela própria Corte Regional, como bem 

demonstra a defesa às fls. 663. 

No mesmo diapasão, ademais do preenchimento do requisito acima 

mencionado, é possível vislumbrar, pelas próprias informações prestadas pelo e. Tribunal de 

origem, o periculum in mora, quando registra que os votos e notas taquigráficas se encontram 

disponibilizados “nos autos desde 04/06/2019 e que o acórdão foi remetido à publicação 

em 05/06/2019, disponibilizado no DJE 06/06/2019 com previsão de publicação para 

07/06/2019”, informando, ainda, que “antes mesmo da publicação, considerando a 

situação processual, com 05 (cinco) réus presos, sendo um em prisão domiciliar 

humanitária (FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO), este Relator despachou dando 

início à instrução processual, designando os dias 10 a 14 de junho de 2019 para oitiva de 

testemunhas” (fls. 669).

03. Nesses moldes, uma vez que vulnerados princípios de estatura 
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constitucional, dentre eles o da ampla defesa e do contraditório, defiro o pedido urgente, 

para que seja suspensa a instrução processual, bem como invalidadas as oitivas 

porventura realizadas na data de hoje, até o julgamento dos embargos de declaração 

eventualmente opostos, devendo ser respeitado, também, o prazo legal para oferta do 

rol de testemunhas, tal qual previsto na legislação especial.

Cumpra-se, com urgência, pelo meio mais célere.

Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal. 

P. e I.

Brasília (DF), 10 de junho de 2019.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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