
HABEAS CORPUS 178.101 RIO DE JANEIRO

RELATORA : MIN. ROSA WEBER
PACTE.(S) :RAFAEL GOMES DA COSTA 
IMPTE.(S) : JAIME ANGELO NONATO FUSCO E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO HC Nº 542.780  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Vistos etc.
Trata-se  de  habeas  corpus,  com  pedido  de  liminar,  impetrado  por 

Jaime Angelo Nonato Fusco e outra em favor de Rafael Gomes da Costa, 
contra  decisão  monocrática  da  lavra  do  Ministro  Ribeiro  Dantas,  do 
Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 542.780/RJ.

O paciente  foi  preso cautelarmente e,  posteriormente,  denunciado 
pela  suposta  prática  dos  crimes  de  homicídio  qualificado,  de  lesão 
corporal de natureza grave e de desabamento (art. 121, § 2º, I, c/c art. 13, § 
2º, do Código Penal, por 24 vezes; art. 129, § 2º, I e II, c/c art. 13, § 2º, do 
Código Penal, por 3 vezes; e art. 256 do Código Penal, por 2 vezes).

Extraio do ato dito coator:

“(...)
Decido.
Esta  Corte  possui  entendimento pacificado no sentido de  que  

não cabe habeas corpus contra decisão que indefere  pedido liminar,  
salvo  em  casos  de  flagrante  ilegalidade  ou  teratologia  da  decisão  
impugnada (Súmula 691/STF).

Sobre o tema, os seguintes precedentes:
(...)
No entanto, apesar de os argumentos apresentados pela defesa  

não justificarem, de plano,  a concessão de liminar, é bastante para,  
excepcionalmente, autorizar a superação da Súmula 691/STF, a fim de  
que seja processado o writ.

Assim, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e  

ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ – a serem  
prestadas por malote digital, preferencialmente – e a senha de acesso  
para consulta ao processo.”
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No presente  writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 
691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta 
excesso  de  prazo  para  formação  da  culpa,  preso  o  paciente  desde 
17.5.2019.  Argumenta  a  existência  de  circunstâncias  favoráveis,  como 
primariedade,  bons antecedentes e residência fixa.  Requer,  em medida 
liminar,  o  relaxamento  da  prisão  e,  sucessivamente,  a  aplicação  de 
medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão 
da prisão domiciliar.

É o relatório. 
Decido. 
À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal 

de  Justiça,  a  pretensão  esbarra  na  Súmula  nº  691/STF:  Não  compete  ao  
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão  
do  Relator  que,  em  habeas  corpus  requerido  a  tribunal  superior,  indefere  a  
liminar. 

A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada 
em  julgados  desta  Corte  em  hipóteses  excepcionais,  de  flagrante 
ilegalidade  ou  abuso  de  poder  na  denegação  da  tutela  de  eficácia 
imediata.  Nesse  sentido,  v.g,  as  seguintes  decisões  colegiadas:  HC 
154.149-AgR/DF,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  2ª  Turma,  DJe  28.5.2019;  HC 
155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 
169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; 
e  HC 153.411/SP, Rel.  p/  acórdão Min.  Roberto Barroso,  1ª  Turma, DJe 
26.4.2019. 

Ao  exame  dos  autos,  não  detecto  a  ocorrência  de  situação 
autorizadora  do  afastamento  do  mencionado  verbete,  pois,  de  acordo 
com  o  ato  dito  coator,  ‘os  argumentos  apresentados  pela  defesa  não  
justificarem, de plano, a concessão de liminar, é bastante para, excepcionalmente,  
autorizar a superação da Súmula 691/STF, a fim de que seja processado o writ’.

À  míngua  de  pronunciamento  judicial  conclusivo  pela  Corte 
Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ  
pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  pena  de  indevida  supressão  de 
instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. 
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Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel.  Min. Ricardo 
Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias 
Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 
1ª Turma, DJe 10.02.2017. 

Por  outro  lado,  a  razoável  duração  do  processo  não  pode  ser 
considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades 
do  caso  concreto,  até  porque  a  melhor  compreensão  do  princípio 
constitucional  aponta  para  processo  sem  dilações  indevidas,  em  que  a 
demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a 
complexidade  do  delito  nele  veiculado  e  as  diligências  e  os  meios  de 
prova  indispensáveis  a  seu  deslinde.  Nesse  sentido  o  magistério  de 
Daniel  Mitidiero,  que  se  endossa  (Curso  de  Direito  Constitucional,  2ª 
edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 

De acordo com a denúncia,  resta  evidenciada a complexidade da 
ação penal, visto que o paciente era um dos ‘responsáveis pela construção e  
comercialização dos edifícios 93-B e 93-C, …, sendo que, mesmo sabendo dos  
problemas estruturais que o bem apresentava, teria deixado de adotar as medidas  
necessárias para a segurança do imóvel, quando podiam e deviam fazê-lo’. Na 
hipótese, segundo o ato dito coator, as condutas,  em tese, imputadas ao 
paciente resultaram na morte de vinte e quatro pessoas e lesão corporal 
em outras três.

Nesse espectro, o Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de 
excesso de prazo para formação de culpa, consignando que ‘o feito segue  
seu trâmite regular, estando ainda na fase de apresentação de resposta dos réus’. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal  Federal  é no sentido de 
que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação  
aritmética,  impondo-se  considerar  a  complexidade  do  processo,  atos  
procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados  
em conjunto ou separadamente, indicam ser,  ou não, razoável  o  prazo para o  
encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 

Anoto, por fim, na esteira das instâncias anteriores, não configurado 
o  alegado  excesso  de  prazo  para  formação  de  culpa,  porquanto 
inexistente  situação  anômala  que  compromete  a  efetividade  do  processo  ou 
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desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de 
Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 
1º, do RISTF). 

Publique-se. 
Brasília, 08 de novembro de 2019. 

Ministra Rosa Weber 
Relatora
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