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DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, 
interposto por F N B contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, assim ementado (fls. 154-196):

“Habeas Corpus. Questionamento sobre regra de 
competência do foro especial por prerrogativa de função em 
razão dos fatos sob investigação serem contemporâneos e 
relacionados ao mandato eletivo que o paciente exercia, à 
época, como Deputado Estadual na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro, o que, portanto, atrairia o foro 
especial e competência do Órgão Especial deste Tribunal de 
Justiça para o processamento e o julgamento, afastando, 
pois, a competência do Juiz de Primeiro Grau. No caso em 
análise, o Procedimento Investigatório Criminal foi 
instaurado em 2018 pelo Ministério Público Estadual 
quando o paciente ainda era Deputado Estadual e, ao 
término deste mandato, iniciou-se outro mandato eletivo de 
Senador, sem interregno temporal entre os cargos eletivos. 
Sob a ótica dos novos contornos oferecidos pelo STF 
recentemente sobre o tema (Questão de Ordem na A.P. 937) 
não se encontra uma resposta objetiva à questão trazida 
neste habeas corpus, sendo exigível, portanto, um maior 
exercício interpretativo para se definir a quem toca a 
competência de julgar o paciente. Havendo inequívoca 
continuidade no exercício de função pública, ambos os 
cargos eletivos exercidos no Poder Legislativo sem 
interregno temporal entre eles, persiste a necessidade do 
resguardo da função pública por meio de aplicação de regra 
diferenciada de competência, sem que isso viole o princípio 
republicano e princípio da igualdade à luz dos novos vetores 
constitucionais. Frise-se, inclusive, que o Ministério 
Público, se valendo da sua independência funcional, opinou 
em dois sentidos divergentes, sendo um deles pela tese 
favorável à defesa reconhecendo o foro por prerrogativa de 
função, o que significa dizer que o tema ora em debate 
encerra realmente um exercício interpretativo das novas 
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diretrizes adotadas pelo STF. Destaca-se que a 
interpretação conferida ao foro por prerrogativa de função 
neste voto em nada se confunde com qualquer espécie de 
privilégio ao ocupante de função pública, uma vez que se 
atém à finalidade protetiva da regra de competência em 
relação à função e ao cargo público, aplicável ao titular que 
é investigado pela prática de infração penal no exercício do 
cargo e em função do cargo em que estava investido. 
Quanto ao pleito que persegue a nulidade da investigação, 
não encontra melhor sorte a impetração. Em primeiro lugar, 
o aproveitamento dos atos processuais praticados por juízo 
incompetente, em homenagem aos princípios da 
instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia 
processual, encontra assento tanto na seara do direito 
processual civil quanto do direito processual penal, 
conforme artigos 64, §4º, 240, 802 e 957 do CPC e art. 567 
do CPP, este último permitindo a utilização dos atos 
instrutórios produzidos, ainda que realizados por 
autoridade absolutamente incompetente, sendo certo que até 
mesmo atos decisórios praticados por juízo incompetente 
são ratificáveis, de acordo com o que dispõe o artigo 108, 
§1º do CPP. Nesse contexto, os atos cuja validade se 
questiona consistem em medidas cautelares, com caráter 
instrutório, praticadas na fase investigativa, portanto, 
poder-se-ia aplicara chamada “teoria do juízo aparente”. 
Em segundo lugar, pondere-se que as cortes superiores 
firmaram jurisprudência no sentido de ser possível à 
verdadeira autoridade competente a ratificação dos atos 
instrutórios e decisórios proferidos por juízo incompetente. 
Por fim, também é pacífico na jurisprudência dos tribunais 
superiores que o reconhecimento de nulidades no curso do 
processo penal, seja ela absoluta ou relativa, reclama 
efetiva demonstração de prejuízo, o que não compete à esta 
Egrégia Câmara valorar e sim ao Orgão Especial 
competente para julgar a causa. Precedentes do STJ e do 
STF. Por derradeiro, impende destacar que a regra geral é 
de desmembramento de investigação ou de ação quando 
houver outros investigados/corréus sem foro por 
prerrogativa de função. Contudo, na linha de entendimento 
do E. Supremo Tribunal Federal, não deve ocorrer o 
desmembramento quando este representar prejuízo às 
investigações ou, ainda, quando o julgamento em separado 
possa causar prejuízo relevante à prestação jurisdicional, 
cabendo ao órgão competente para julgar a autoridade com 
foro por prerrogativa a decisão sobre a necessidade de 
desmembramento de investigações. Concessão parcial da 
ordem.”

Aqui o v. voto-vencedor, da Em. Desa. MONICA TOLLEDO DE 
OLIVEIRA, na parte que importa (fls. 154-174):

“Por fim, sustenta que todas as provas obtidas pela decisão de primeira 
instância estão contaminadas pela ilicitude, porquanto deferidas por juízo absolutamente 
incompetente, pugnando pela concessão da ordem para se declarar a incompetência do 

Edição nº 3003 - Brasília, Disponibilização: Terça-feira, 29 de Setembro de 2020   Publicação: Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020
Documento eletrônico VDA26768209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  FELIX FISCHER   Assinado em: 29/09/2020 15:21:52
Publicação no DJe/STJ nº 3003 de 30/09/2020. Código de Controle do Documento: 89746ba6-bc1d-4717-bba8-2cd95540c262



Juízo originário para o processamento e julgamento da causa, bem como o 
reconhecimento da ilicitude de todo o material probatório obtido como consequência da 
decisão proferida por juízo absolutamente incompetente.

[...]
Quanto ao segundo ponto de debate neste HC, entendo pela validade das 

decisões proferidas em primeira instância, inobstante o reconhecimento que ora se faz do 
foro por prerrogativa de função. A despeito de entender pela incompetência do juízo de 
primeira instância para deferir as medidas cautelares requeridas pelo Ministério 
Público, tenho que inexiste flagrante ilegalidade em relação à validade das decisões 
proferidas pela autoridade coatora, pelos seguintes motivos:

1) Tratando-se de medidas cautelares pré-processuais, em contexto de dissídio 
interpretativo sobre a competência, penso que à hipótese poderia ser aplicada a 
chamada “teoria do juízo aparente”; a qual diz respeito à possibilidade de se validar 
uma prova inicialmente ilícita - se tal ilicitude está ligada unicamente à incompetência 
do juízo prolator - naqueles casos onde este, acreditava ser o juízo natural para decidir 
sobre a realização e produção da mesma.

2) as cortes superiores têm jurisprudência firmada no sentido de ser possível 
à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos por 
juízo incompetente;

3) também é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que o 
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja ela absoluta ou relativa, 
reclama efetiva demonstração de prejuízo, o que, se eventualmente ocorreu no caso 
concreto, dirá o Orgão Especial. Com efeito, o aproveitamento dos atos processuais 
praticados por juízo incompetente, em homenagem aos princípios da instrumentalidade 
das formas, da celeridade e da economia processual, encontra assento tanto na seara do 
direito processual civil quanto do direito processual penal, conforme artigos 64, §4º, 
240, 802 e 957 do CPC e art. 567 do CPP, este último permitindo a utilização dos atos 
instrutórios produzidos, ainda que realizados por autoridade absolutamente 
incompetente, sendo certo que até mesmo atos decisórios praticados por juízo 
incompetente são ratificáveis, de acordo com o que dispõe o artigo 108, §1º do CPP.

Nesse contexto, os atos cuja validade se questiona consistem em medidas 
cautelares, com caráter instrutório, praticadas na fase investigativa, portanto, aplicar-
se-ia, quando muito, o disposto no art. 567 do CPP.

Ademais, as Cortes Superiores têm jurisprudência firmada no sentido de ser 
possível à autoridade competente a ratificação até mesmo dos atos decisórios proferidos 
por juízo incompetente, seja a incompetência absoluta ou relativa.

[...]
Por derradeiro, impende destacar que a regra geral é de desmembramento de 

investigação ou de ação quando houver outros investigados/corréus sem foro por 
prerrogativa de função. Contudo, na linha de entendimento do E. Supremo Tribunal 
Federal, não deve ocorrer o desmembramento quando este representar prejuízo às 
investigações ou, ainda, quando o julgamento em separado possa causar prejuízo 
relevante à prestação jurisdicional, cabendo ao órgão competente para julgar a 
autoridade com foro por prerrogativa a decisão sobre a necessidade de 
desmembramento de investigações que envolvam essas autoridades, consoante ementas 
in verbis:

[...]
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Portanto, ainda que reconhecida a incompetência do juízo de primeiro grau 
para processar e julgar fatos em relação ao paciente, caberá ao órgão competente 
decidir pelo desmembramento ou não das investigações em relação aos demais 
investigados sem foro por prerrogativa de função. À conta de tais fundamentos, voto pela 
concessão parcial da ordem para declarar a incompetência do Juízo de Direito da 27ª 
Vara Criminal da Comarca da Capital para processar e julgar os fatos investigados no 
procedimento cautelar0087086-40.2019.8.19.0001(PIC 2018.045.2410) e, via de 
consequência, reconhecer a competência afeta ao Órgão Especial deste Tribunal de 
Justiça em razão da prerrogativa de função, estendendo, ex officio, os efeitos do 
deslocamento de competência aos demais investigados, nos termos do art. 580 do CPP, 
em relação aos quais decidirá o Orgão Especial sobre desmembramento ou não, 
mantendo-se, contudo, a validade e eficácia de todas as decisões proferidas pelo 
Magistrado de primeira instância apontado como autoridade coatora. Oficie-se 
comunicando à autoridade coatora. Providencie-se as anotações de estilo.”

No segundo voto, a Em. Relatora, Desa. SUIMEI CAVALIERI, vencida, 
não se manifestou sobre a nulidade dos atos praticados pelo juízo declarado 
incompetente (fls. 175-185).

Por fim, o terceiro voto, parcialmente vencido, do Em. Des. PAULO 
RANGEL, manifestou na porção pertinente (fl. 195):

“Neste sentido, não só acompanho o voto divergência, como, ao reconhecer a 
incompetência absoluta do juízo de 1º grau, aplico a teoria dos frutos da árvore 
envenenada e anulo todos os atos praticados pelo juízo de 1º grau no curso da 
investigação e, ainda, CONCEDO HABEAS CORPUSDE OFÍCIO, aplicando o artigo 
580 do CPP, estendendo os efeitos subjetivos da decisão aos demais investigados, 
considerando ainda que 95 pessoas de “uma só canetada” tiveram seus direitos 
constitucionais atingidos e violados, sem qualquer observância as regras de processo 
constitucional, sem que a decisão pudesse ser proferida pelo juízo a quo por manifesta e 
absoluta incompetência jurisdicional.”

Daí o presente recurso, no qual a d. Defesa busca, em suma, a declaração 
de nulidade dos atos praticados pelo juízo declarado incompetente.

Aduz que “Superada a discussão acerca da existência do foro especial em 
favor do paciente - porque isto já foi reconhecido pelo acórdão ora recorrido - tudo o 
que se precisaria saber neste passo seria a extensão da contaminação dos atos 
perpetrados pelo Juízo reputado de incompetente” (fl. 274).

Sustenta “o prejuízo na hipótese aqui retratada não apenas abraçou o 
paciente, como o transcendeu para alcançar foros de interesse nacional” (fl. 277).

Alega “Mesmo que se decidisse pela validade de tais atos — o que parece ter 
sido a disposição do julgado — não soou constitucional a transferência de 
responsabilidade decisória para outro Órgão Judicante, como aconteceu” (fl. 278).

Requer, inclusive LIMINARMENTE, “o provimento deste recurso para que, 
cassada a parte do acórdão impugnado que indeferiu o pedido de declaração de 
nulidade de todos os atos decisórios praticados na Vara Criminal de origem, seja 
declarada a nulidade de todo o procedimento arguido, em especial, de todos os atos 
judiciais que contenham carga decisória” (fl. 279).

Contrarrazões (fls. 334-342).
É o relatório.
Decido.
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Ao exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, não vislumbro a 
presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida urgente, até mesmo 
porque o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser 
oportunamente analisado, após a devida instrução dos autos e oitiva do d. Ministério 
Público Federal.

Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO 

EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. 
EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. É assente na 
jurisprudência deste Tribunal Superior o entendimento no 
sentido de que não é cabível a interposição de agravo 
regimental contra decisão de Relator que, 
fundamentadamente, indefere pleito de liminar. 2. Não se 
verifica excepcionalidade quando a tutela de urgência não é 
concedida em razão da satisfatividade da medida e da 
ausência, de plano, de demonstração da ilegalidade 
manifesta, pairando sobre a agravante a acusação de 
integrar organização criminosa interestadual, voltada à 
narcotraficância. 3. Recurso não conhecido." (AgRg no HC 
348.622/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 
28/03/2016)

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO 
COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA 
REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO SATISFATIVA. AGRAVO 
NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é 
pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental 
contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere 
ou indefere a liminar, de forma motivada. 2. Ademais, o 
afastamento da reincidência reconhecida pelas instâncias 
ordinárias constitui pretensão claramente satisfativa, 
melhor cabendo seu exame no julgamento do mérito pelo 
colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive 
garantindo-se a necessária segurança jurídica. 3. Pedido de 
reconsideração recebido como agravo regimental, do qual 
não se conhece." (RCD no HC 407.179/SP, Sexta Turma, 
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 09/10/2017)

Por este motivo, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e 

pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora.
Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal.
P. I. 

Brasília, 28 de setembro de 2020.

Ministro Felix Fischer 
Relator
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