
NOTA 

  

A Presidência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com o 

objetivo de melhor esclarecer suas funções jurisdicionais, vem a público 

divulgar algumas informações que ilustram os esforços que a Quinta e a 

Sexta Turma desta Corte têm desenvolvido para desincumbirem-se de suas 

competências de natureza penal. 

  

Convém inicialmente afirmar que a Terceira Seção e as duas Turmas que a 

integram julgaram (de forma monocrática ou colegiada), apenas no ano de 

2017, um total de 121.040 feitos, o que representa pouco mais de 12 mil 

processos para cada um dos dez ministros que compõem esses órgãos 

fracionários. 

  

Ainda tomando como referência o último ano judiciário, referidas Turmas 

do Superior Tribunal de Justiça julgaram, monocrática ou colegiadamente, 

49.848 habeas corpus e 14.824 recursos em habeas corpus, além de 

diversas outras classes de ações e meios impugnativos, como recursos 

especiais, agravos em recursos especiais, agravos regimentais, embargos de 

declaração, embargos de divergência, revisões criminais e reclamações. 

  

Do total de habeas corpus julgados, em 11.669 deles a ordem foi total ou 

parcialmente concedida (incluídos os casos de concessão de ofício) e em 

38.179 houve sua denegação. Quanto aos recursos em habeas corpus, 

1.121 foram providos e 13.703 foram desprovidos ou não conhecidos. 

  

Informa, também, a Presidência da Terceira Seção que está em andamento 

pesquisa estatística que revelará o conteúdo decisório dos habeas corpus e 

recursos em habeas corpus, de modo a identificar que espécies de coação 

ilegal são afastadas pelos Ministros que integram as duas Turmas da 

Terceira Seção. É possível, entretanto, desde já afirmar que os respectivos 

índices de acolhimento se concentram, predominantemente, em 

questionamentos relativos a prisões preventivas, execução penal, 



nulidades de atos processuais e individualização da pena e, 

excepcionalmente, em outros de que resulta o trancamento da persecução 

penal. 

  

Releva esclarecer, por fim, que recente pesquisa realizada neste Tribunal, 

pela  Coordenadoria de Gestão da Informação, identificou percentuais de 

provimento de recursos especiais, de acordo com o tipo de decisão tomada 

no universo pesquisado, referentemente a indicado período bienal.  

Oportuno mencionar que os dados ali transcritos disseram respeito, como 

assinalado no documento, apenas a recursos especiais e agravos no recurso 

especial, cujos requisitos e objetivos não coincidem, exatamente, com os 

inerentes a outros meios de impugnação ou ações constitucionais, como o 

habeas corpus e o recurso em habeas corpus. 

 

Por fim, quanto aos dados relativos ao ano corrente (fevereiro e março), 

foram proferidas 6.129 decisões liminares em HC e em RHC, sendo delas 

838 (13,67%) concessivas, englobando inclusive casos em que foi superado 

o óbice da Súmula n. 691 do STF, pelos Ministros da Quinta e da Sexta 

Turma do STJ. 

  

Todos esses dados permitem concluir que o Superior Tribunal de Justiça e, 

em particular, a Terceira Seção e suas duas Turmas de competência penal 

vêm cumprindo, exemplarmente, suas missões constitucionais, julgando 

milhares de recursos e ações penais anualmente, oferecendo aos 

jurisdicionados a certeza de que se trata de um verdadeiro Tribunal da 

Cidadania, cujos integrantes compreendem as dificuldades enfrentadas 

pelos milhares de magistrados do país, desde os que atuam em primeira 

instância até os que representam a cúpula do Poder Judiciário, todos 

merecedores de nosso indispensável respeito e consideração. 
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