
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 611115 - RO (2020/0230150-0)

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE : LAERTE GOMES
ADVOGADOS : CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
  ARNALDO ESTEVES LIMA - MG020569
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE 
SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. 
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO 
CONHECIDO.

1. A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental no 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça demanda expressa 
previsão legal, a qual inexiste no Código de Processo Civil de 2015, 
porquanto o art. 937, VII, foi vetado. Por outro lado, o Regimento Interno 
desta Corte veda a sustentação oral no julgamento do agravo regimental, 
consoante disposto em seus artigos 159, IV, e 158.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é 
pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo 
regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou 
indefere liminar em habeas corpus. Precedentes.

 3. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade 
apta a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a 
análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio 
mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, 
devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado, após 
manifestação do Ministério Público Federal.

4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do agravo regimental.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares 
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

 
 

           Brasília, 09 de outubro de 2020.

Joel Ilan Paciornik 



Relator
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EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE 
SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. 
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO 
CONHECIDO.
     1. A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental no 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça demanda expressa 
previsão legal, a qual inexiste no Código de Processo Civil de 2015, 
porquanto o art. 937, VII, foi vetado. Por outro lado, o Regimento Interno 
desta Corte veda a sustentação oral no julgamento do agravo regimental, 
consoante disposto em seus artigos 159, IV, e 158.
        2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica 
no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental 
contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar 
em habeas corpus. Precedentes.
        3. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade apta a 
justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise 
do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da 
impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, devendo ser 
reservada para apreciação perante o colegiado, após manifestação do 
Ministério Público Federal.
        4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LAERTE GOMES contra decisão 

monocrática de minha lavra, em que indeferi o pedido liminar, nos seguintes termos:
 

 
"Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, 



impetrado em benefício de LAERTE GOMES, contra 
decisão o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA no processo n. 0005264-48.2019.8.22.0000.

Extrai-se dos autos que foi determinada a busca e 
apreensão contra o paciente em autos que apuram a 
prática de venda de apoio político para a eleição da mesa 
mesa diretora da Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia, presidida pelo ora paciente, além de nomeação 
de "servidores fantasmas" e "rachadinha", para desvio de 
recursos da ALE/RO (fl. 61), tendo o Ministério Público 
vislumbrado indícios da práticas dos crimes previstos no 
art. 288 e 312 do Código Penal (associação criminosa e 
peculato).

Irresignada, a defesa impetrou o presente habeas 
corpus, no qual sustenta falta de justa causa para a 
persecução, considerando que a "investigação fiscal 
encartada nos autos nº 0005263-63.2019.8.22.0000, 
sequer faz referência ao nome do Paciente".

Afirma que a intercepção telefônica realizada pela 
Polícia Federal é nula, considerando sua falta de 
atribuição, eis que não se cuida de bens ou serviços da 
união.

Aponta que a conduta imputada ao paciente não é 
conexa aos fatos relacionados na supra referida 
investigação.

Assevera a incompetência do Tribunal Pleno do 
TJ/RO para a condução do feito, a qual deveria ficar a 
cargo das Câmaras Reunidas Especiais.

Alega a desnecessidade da medida cautelar de 
busca e apreensão, "tendo em vista o lapso temporal 
decorrido que denota providência cautelar inócua, fazendo 
referência expressa pela desnecessidade da diligência, 
porque o suposto “conluio para eleição da mesa diretora da 
ALE/RO já ocorreu”, não restando demonstrada “a 
necessidade atual da medida".

Aduz que, em "evidente hiperatividade judicial a 
autoridade coatora ampliou o pedido de reconsideração, 
determinando a apreensão “não só o celular do investigado 
Laerte Gomes”, mas “também computadores, notebooks e 
todos os instrumentos de armazenamento de dados, tais 
como, HDS, Pen Drives, tabletes, e arquivos eletrônicos, 
de qualquer espécie”, em afronta ao princípio da inércia".

Pretende, em liminar, o "sobrestamento da análise 
dos elementos informativos colhidos ilegalmente e com 
excesso nas buscas e apreensões determinadas no 
processo n. 0005264-48.2019.8.22.000" requerendo, 
quanto ao mérito, "a concessão da própria ordem para 
declarar imprestáveis os elementos informativos colhidos 
nas buscas e apreensões realizada".

É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida 
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, 
considerando as alegações expostas na inicial, razoável o 



processamento do feito para verificar a existência de 
eventual constrangimento ilegal.

No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é 
possível identificar de plano o constrangimento ilegal 
aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do 
periculum in mora, elementos autorizadores para a 
concessão da tutela de urgência.

Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser 
submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na 
qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações 
relatadas após manifestação do Parquet.

Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.Oficie-
se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro 
grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a 
serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e 
o envio de senha para acesso ao processo no site do 
Tribunal, se for o caso.Após, encaminhem-se os autos ao 
Ministério Público Federal para parecer".

 
 

Nas razões do regimental, sustenta o agravante que estão presentes os 

requisitos do deferimento liminar, reiterando a flagrante ilegalidade pois "os fatos 

imputados ao paciente foram supostamente praticados na função de Deputado 

Estadual e não no cargo de Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, motivo 

pelo qual a competência não poderia, à luz do recente entendimento do STJ e do STF, 

deslocar-se de órgão fracionário, especialmente quando não se está imputando crimes 

comuns praticados no exercício de Presidente da Assembleia Legislativa, mas sim, 

crimes contra a administração pública praticado, em tese, na função de Deputado 

Estadual (art. 118, I, "I", do RI/TJRO)". Reitera os demais termos da petição inicial e 

afirma que o pedido de sobrestamento do feito na origem é independente do pedido de 

mérito,  para declarar imprestáveis os elementos informativos colhidos nas buscas e 

apreensões realizadas.

Requer, assim, a reconsideração da decisão indeferitória da liminar para fins de 

sobrestar o processo de origem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no tocante ao pedido intimação para sustentação oral no presente 

recurso vai, de pronto, indeferido.

A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental no Regimento Interno 

do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ demanda expressa previsão legal, a qual 

inexiste no Código de Processo Civil de 2015, porquanto o art. 937, VII, foi vetado. No 

caso, o Regimento Interno desta Corte veda a sustentação oral no julgamento do 



agravo regimental, consoante disposto expressamente em seus arts. 158 e 159, inc. IV:
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO 
ORAL. INVIABILIDADE. ART. 159, IV, DO REGIMENTO 
INTERNO DO STJ. A jurisprudência desta Corte 
consolidou entendimento no sentido de não ser cabível 
sustentação oral no julgamento de agravo regimental. 
Inteligência do disposto nos artigos 159, IV, e 158, ambos 
do RISTJ. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento (AgRg no AREsp 823.831/SC, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 
18/11/2016).

 
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica 

no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de 

relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus, exatamente 

como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:
 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
DECISÃO LIMINAR DO RELATOR. NÃO CABIMENTO. 
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, "Não cabe agravo regimental contra a 
decisão que aprecia liminar em habeas corpus ou em 
recurso em habeas corpus, afinal, a regra da colegialidade 
não prevalece nos julgamentos liminares, em relação aos 
quais a decisão monocrática, de procedimento simplificado, 
faz-se necessária." (RHC 71.923/PA, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
DJe 26/09/2016)

2. Agravo regimental não conhecido (AgRg no HC 
305.919/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, DJe 14/11/2016).

 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE 
CONCEDEU O PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Pedido de reconsideração, interposto dentro do 
quinquídio legal, recebido como agravo regimental, em 
homenagem ao princípio da fungibilidade.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido 
de que não cabe agravo regimental contra a decisão do 
relator que defere ou indefere a liminar, de forma motivada.

3. Reconsideração recebida como agravo 
regimental, ao qual não se conhece, deferindo-se, no 
entanto, o pedido de citação da agravante, como parte 
interessada, para que, querendo, apresente contestação 
no prazo de 15 dias (RCD na Rcl 33.069/SP, Rel. Ministro 
NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 19/12/2016).



HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. 
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Conforme pacífico entendimento deste Superior 
Tribunal de Justiça, não cabe agravo regimental contra 
decisão de Relator deferindo ou indeferindo liminar em 
habeas corpus.

2. Agravo regimental não-conhecido (AgRg no HC 
292.422/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15/5/2014).

 
Além disso, não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a 

justificar o deferimento da tutela de urgência, não obstante o recorrente afirme que "os 

fatos imputados ao paciente foram supostamente praticados na função de Deputado 

Estadual e não no cargo de Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia", o 

acórdão proferido pelo Tribunal a quo aponta que "Consta da Representação (fls.5/23) 

relatório minucioso da policia federal de todos os fatos apurados por meio de 

interceptações telefônicas, de dados e ambiental, bem assim de dados fiscais

/bancários que comprovam fortes indícios de recebimento de vantagem indevida por 

parte do então deputado eleito JEAN DE OLIVEIRA em troca de apoio político para a 

eleição da atual mesa diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (2019/2020), 

presidida pelo Deputado LAERTE GOMES" (fl. 57).

Desta forma, a  questão é, a princípio, controvertida, e reflete, além da 

identidade com o mérito, a necessidade de profunda análise do contexto dos autos, a 

fim de deferir a liminar, providência que não se harmoniza com a natureza urgente do 

pleito liminar.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
 



 

 

Superior Tribunal de Justiça
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AgRg   no

Número Registro: 2020/0230150-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC 611.115 / RO

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00052636320198220000  00052644820198220000  52636320198220000  

52644820198220000

EM MESA JULGADO: 06/10/2020

Relator

Exmo. Sr. Ministro  JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : ARNALDO ESTEVES LIMA E OUTROS
ADVOGADOS : CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR  - MG130440 

 ARNALDO ESTEVES LIMA  - MG020569 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : LAERTE GOMES 
ADVOGADOS : CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR  - MG130440 

 ARNALDO ESTEVES LIMA  - MG020569 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

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, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Felix Fischer, João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca e 

Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
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