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VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA 
FONSECA: 

Estou inteiramente de acordo com a tese de mérito fixada pelo 

eminente Ministro Relator, mesmo porque tal diretriz traçada segue a linha do 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos tributos 

da União.

Na realidade, esta Terceira Seção, em julgamento proferido nos 

Recursos Especiais n. 1.709.029/MG e n. 1.688.878/SP, sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, e no REsp n. 1.112.748/SP, consolidou a orientação no sentido 

de que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de 

descaminho quando o débito tributário em análise não ultrapassar o limite de R$ 

20.000,00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações 

efetivadas pelas Portarias n. 75 e n. 130, ambas do Ministério da Fazenda.

No que tange aos tributos estaduais, a jurisprudência tem exigido a 

existência de lei local no mesmo sentido.

No Estado de São Paulo, a Lei Estadual n. 14.272/2010 prevê 

hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 

(seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, devendo-se 

admitir, portanto, a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância.
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Assim, se o débito em tela é inferior a R$10.470,00 (UFESP, no ano 

de 2011, corresponde a R$ 17,45 - dezessete reais e quarenta e cinco centavos, valor 

que, multiplicado por 600, representa R$ 10.470,00), é inteiramente aplicável, in 

casu, o princípio da insignificância, com o trancamento da ação penal respectiva.

Portanto, acolho a tese afetada e fixada pelo brilhante voto do 

eminente Ministro Sebastião Reis Júnior.

Tenho, todavia, Sr. Presidente, uma questão de ordem a suscitar.

O site Migalhas, na data de hoje, publicou matéria questionando a 

temática da admissão do habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário e os 

articulistas respectivos disseram textualmente que a Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça está desrespeitando a diretriz fixada por esta Terceira Seção, 

uma vez que os Membros do órgão fracionário insistem em não conhecer dos 

Habeas Corpus, quando sucedâneos recursais e, de ofício, examinam o suposto 

constrangimento ilegal.

Indicam, como fundamento de sua argumentação, o julgamento do 

HC 482.549/SP, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, por esta 

Terceira Seção, que, na verdade, não conheceu do Habeas Corpus contemporâneo 

à apelação, fixando a tese da impossibilidade de impugnação simultânea pelas vias 

do recurso próprio e HC, que buscam o mesmo resultado e sem qualquer reflexo 

direto na liberdade de locomoção.

Apontam, ainda, julgado do STF, proferido nos autos do HC 

152.752/PR, que, por maioria, denegou a ordem.

Recordo, Senhor Presidente, que diversos são os precedentes do 

Excelso Pretório, posteriores a abril de 2018, que proclamam expressamente o 

descabimento do Habeas Corpus como substitutivo de recurso e de revisão 

criminal. 

A título de exemplo, vale a pena conferir:

HC 180365 AgR

Órgão julgador: Primeira Turma
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Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 27/03/2020

Publicação: 02/04/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT 
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. Inviável 
o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de 
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inadmissível o 
emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão 
criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

HC 172308 AgR

Órgão julgador: Primeira Turma

Relator(a): Min. LUIZ FUX

Julgamento: 30/08/2019

Publicação: 17/09/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 
334, § 1º, “C”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). 
ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO 
WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE 
OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS 
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO 
CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 

HC 147210 AgR

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 30/10/2018

Publicação: 20/02/2020

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO 
PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE 
ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HABEAS CORPUS 
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 
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IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE. DEDICAÇÃO 
ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA 
PARA AFASTAR O REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA 
DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA 
DE OFÍCIO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o 
julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. Quantidade de drogas (23g) não é elevada e os argumentos das 
circunstâncias do crime se mostram insuficientes a demonstrar a 
dedicação de atividades delitivas. 3. Agravo regimental desprovido. 
Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a 
decisão do Juízo singular.

No mesmo diapasão: HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa 

Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe 

de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019 

e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019.

De outra parte, os precedentes existentes na Terceira Seção, que 

trataram desse assunto processual, são poucos, pois dependem da afetação de temas 

em Habeas Corpus pelas Turmas Julgadoras.

Localizei, a propósito, os seguintes:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JURI. 
DECISÃO ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS. APELAÇÃO 
INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, 'D', 
DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA 
DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DO MATERIAL 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. ORDEM 
NÃO CONHECIDA.

I - O Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a 
impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 
cabimento de recurso próprio. Contudo, no caso de se verificar 
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento 
ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

II - A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, 
manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, 
por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo 
Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), 
não viola a soberania dos veredictos.
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III - Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de 
manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos 
implicaria violação à garantia do devido processo legal, que 
contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, 
o direito à igualdade entre as partes. (STF - HC 111207, Segunda 
Turma, Relª. Ministra Cármen Lúcia, SJe 17/12/2012).

IV - Inviável, na esfera do habeas corpus, o reexame da matéria 
fático-probatória.

Ordem não conhecida.

(HC 323.409/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

HABEAS CORPUS SUBMETIDO À TERCEIRA SEÇÃO. 
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO INICIAL PARA 
CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. 

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal 
enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o 
quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está 
o condenado sujeito à regressão a regime de cumprimento de pena 
mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 
118, II, da Lei de Execução Penal. Em vez de haver o cumprimento 
progressivo de cada pena individualmente, há a soma do total de 
penas a serem cumpridas para que o apenado as cumpra de forma 
conjunta.

2. Inexiste respaldo legal para a alteração da data-base a fim da 
concessão de futuros benefícios na execução em razão da unificação 
das penas.

3. A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do 
título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas 
hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a 
confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal 
Regional e não há prisão preventiva.

4. Acarreta evidente excesso de execução a desconsideração do tempo 
de prisão antes do trânsito em julgado da nova condenação.

5. Ordem concedida, de ofício, para cassar o acórdão proferido no 
agravo em execução penal e restabelecer a decisão do Juízo da 
execução, proferida em 4/3/2016.

(HC 381.248/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
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TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL.NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. 
DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 
545/STJ.COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA 
REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA 
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE 
DELITIVA.FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 
REGIME INICIAL FECHADO.REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE 
PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.DETRAÇÃO. 
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado 
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no 
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não 
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento 
ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da 
dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária 
uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer, "o 
entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de 
habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a 
dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não 
evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da 
via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, DJU de 11/4/2005).

III - Na espécie, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', 
do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial, 
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. 
Incidência da Súmula n. 545/STJ.

IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por 
ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 
1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), 
firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da 
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão 
espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não 
obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser 
compensadas a agravante da reincidência (específica) com a 
atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a 
ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião 
do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.
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VI - A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi 
fixada em 1/5 (um quinto) com base em elementos concretos e de 
acordo com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, inexistindo 
flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração da 
reprimenda.

VII - Ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal, sendo o 
paciente reincidente e fixada a pena em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses 
e 19 (dezenove) dias de reclusão, o regime inicial fechado é o 
adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2°, 
'b', do Código Penal.

VIII - A eventual possibilidade de aplicação do § 2º do art. 387 do 
Código de Processo Penal não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, 
sendo inviável sua análise neste Tribunal Superior, sob pena de 
indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a 
agravante da reincidência, redimensionando a pena do paciente para 
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, 
mantidos os demais termos da condenação.

(HC 365.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 23/11/2017).

Nos autos do RHC 113.778-RS, Relator para o acórdão Ministro 

Rogério Schietti Cruz, DJe 17.12.2019, embora tenha constado da ementa: ordem 

concedida, foi, na verdade, recurso ordinário provido, contra o voto da relatora 

originária, Ministra Laurita Vaz, que indicava o desprovimento do RHC.

Esclareço, por fim, que não posso concordar com a proclamação do 

resultado indicando o conhecimento deste HC, por questão de coerência e a fim de 

não incidir em posterior descumprimento de diretriz fixada pela Terceira Seção, sem 

que, ao menos, o tema tenha sido debatido.

Recordo que a composição normal da Terceira Seção está, até 2021, 

sob a Presidência do eminente Ministro Néfi Cordeiro, que, por disposição 

regimental, em regra não vota e, em caso de empate, a ausência ocasional do 

Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio Saldanha Palheiro poderá ser suprida pelo 

digno Presidente, que também é oriundo da Sexta Turma.

Peço a mais respeitosa vênia aos que pensam em contrário, mas a 
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questão processual ora arguída é inteiramente oportuna e necessária.

Diante de tal quadro, Senhor Presidente, suscito Questão de Ordem 

para que a conclusão deste julgamento seja no sentido do não conhecimento do 

habeas corpus, por ser sucedâneo recursal. Concedida, todavia, a ordem de ofício, 

nos termos do voto do Relator.

É como voto.
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