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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.138.189-GO (2017/0175341-7)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Sônia Silveira Braga

Agravado: Marinho Pereira Braga

Advogado: Erlane Marques e outro(s) - GO03095

Interes.: Ministério Público do Estado de Goiás

EMENTA

Regimental. Agravo em recurso especial. Crime contra a ordem 

tributária. ICMS declarado pela própria empresa. Não recolhimento 

do tributo. Atipicidade da conduta. Recurso improvido.

1. Aquele que declara o ICMS devido pela própria empresa, 

porém deixa de recolher os valores aos cofres públicos, e cujo 

inadimplemento foi descoberto quando da análise dos lançamentos 

realizados nos livros fi scais, não incide na fi gura típica do artigo 

2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, porquanto o tipo penal exige o 

desconto ou a cobrança do imposto.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 19.12.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de regimental interposto pelo 

Ministério Público Federal contra decisão unipessoal desta Relatoria, que 

conheceu do agravo do Ministério Público do Estado de Goiás para não 

conhecer do seu recurso especial, por estar o entendimento proferido pelo 

Tribunal de origem quanto a atipicidade da conduta.

Alega o agravante, em síntese, que o não recolhimento do imposto devido 

implica em crime contra a ordem tributária.

Requer, ao fi nal, o provimento do regimental.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Os elementos existentes nos 

autos dão conta de que Sônia Silveira Braga e Marinho Pereira Braga foram 

denunciados pela prática da conduta descrita nos artigos 2º, inciso II c/c 8º, 

ambos da Lei n. 8.137/1990, por 14 vezes, por terem, na qualidade de sócios e 

administradores da empresa Unidrogas Indústria e Comércio de medicamentos 

Ltda., deixado de recolher valores correspondentes ao ICMS cobrado de 

terceiros.

A imputação foi julgada procedente, condenando-os a 1 ano de detenção, 

substituída por uma restritiva de direito, e 375 dias-multa.

A sentença foi reformada em apelação para absolvê-los, ante a atipicidade 

da conduta.

Interposto recurso especial pela acusação, alegou-se violação do artigo 

2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, diante da tipicidade do conduta praticada, 

porquanto cobrado o seu valor do contribuinte mas não recolhido ao cofre 

público.

Inadmitido pelo Juízo Prévio de Admissibilidade, foi apresentado o 

correspondente agravo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo 

seu acolhimento.

Por decisão monocrática desta Relatoria, se conheceu do agravo para não 

conhecer o recurso especial, por estar o entendimento proferido pelo Tribunal 

de origem quanto a atipicidade da conduta.
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Daí a apresentação deste regimental.

A irresignação, porém, não merece prosperar.

Ao analisar a conduta praticada pelos acusados, o Tribunal de origem 

assim se manifestou:

Consoante o artigo 121, incisos I e II do Código Tributário Nacional o sujeito 

passivo da obrigação tributária é aquele a quem se impõe o pagamento do 

tributo, que se dividem em “contribuinte” e “responsável tributário”, sendo que o 

primeiro tem relação direta com o fato gerador e, o segundo, apesar de não estar 

diretamente ligado ao fato gerador, tem grande proximidade, razão pela qual a lei 

pode determinar que ele pague o tributo, em permuta ao contribuinte.

Em sendo assim, o substituto tributário se encaixa nas sanções previstas no 

artigo 2º, inciso II da Lei n. 8.137/1990, seja porque desconta ICMS de um fato 

gerador já ocorrido ou porque cobra o ICMS de uma futura hipótese de incidência 

tributária, caso não recolha atempadamente o montante do qual se apropriou 

por força de uma relação jurídica tributária alheia à sua atuação direta, sendo 

considerado infi el depositário, diante da apropriação indevida do valor sonegado 

a título de imposto.

Lado outro, ao contribuinte propriamente dito (empresário) não incide o 

tipo penal em tela, em razão de não cobrar do consumidor o valor do tributo 

(ICMS), mas, tão somente lhe repassa o ônus financeiro do produto final, ou 

seja, os dispêndios da cadeia produtiva (insumo, matéria-prima...). Por certo, o 

“empresário”, sujeito passivo direto da obrigação tributária, deve apurar, declarar 

e recolher o ICMS, decorrente de sua própria circulação de mercadorias.

In casu, o auditor fiscal Olímpio de Oliveira Júnior, ouvido em audiência 

(fl . 301), afi rmou que o Fisco detectou que os denunciados estavam omissos 

no pagamento de ICMS, através do relatório comparativo escrituração fiscal 

digital com o SARE, sendo o primeiro uma declaração onde contém informações 

relativas à apuração mensal do ICMS e o segundo é um sistema onde constam as 

arrecadações (pagamento integral, parcial ou nenhum pagamento). Aduziu que 

o relatório comparativo evidenciou as omissões mensais do contribuinte, sendo 

elaborados os autos de infração, e que o ICMS devido é próprio da empresa.

Feitas estas observações, conclui-se que, no presente caso, não se trata de 

substituição tributária, vez que não foi transferida a obrigação de fazer retenção 

do imposto a terceiros, tampouco houve fraude para lograr o não pagamento, 

pois, consoante a exordial acusatória, bem como da análise dos documentos de 

prova juntada aos autos, fi ca patente que a conduta imputada aos apelantes foi 

de não recolher, no prazo e forma legal, o ICMS que haviam declarado ao fi sco, em 

relação à atividade própria da empresa que representavam.

Portanto, reafirmo que no caso em exame, não agiram os apelantes como 

substitutos tributários, pois omitiram no recolhimento de ICMS próprio e não de 

ICMS cobrado ou descontado, como exige o tipo legal em exame.
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[...]

Portanto, o não pagamento de ICMS, de valores devidamente lançados nos 

livros fi scais da empresa contribuinte trata-se de mera inadimplência. Daí, não 

há que se falar em crime contra a ordem tributária [...], de sorte que a absolvição 

por atipicidade da conduta é medida de caráter impositivo, nos termos do art. 

386, inciso III (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal, 

fi cando prejudicada a análise das demais teses defensivas. (g.n.)

Da leitura dos fragmentos transcritos, verifi ca-se que o acórdão recorrido 

se alinha ao entendimento assente por esta Corte Superior sobre a matéria, 

pois aquele que declara o ICMS devido, porém deixa de recolher os valores 

aos cofres públicos, não incide na fi gura típica do artigo 2º, inciso II, da Lei n. 

8.137/1990, porquanto o tipo penal exige o desconto ou a cobrança do imposto.

No mesmo espectro:

Agravo regimental. Recurso especial. Penal. Crime contra a ordem tributária. 

Artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990. Não recolhimento de ICMS próprio. Mero 

inadimplemento. Atipicidade da conduta.

1. O delito do artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990 exige que o sujeito 

passivo desconte ou cobre valores de terceiro e deixe de recolher o tributo aos 

cofres públicos.

2. O comerciante que vende mercadorias com ICMS embutido no preço e, 

posteriormente, não realiza o pagamento do tributo não deixa de repassar ao 

Fisco valor cobrado ou descontado de terceiro, mas simplesmente torna-se 

inadimplente de obrigação tributária própria.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.632.556/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe 17.03.2017)

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. 

[...]. Repasse obrigatório dos valores recolhidos a título de ICMS ao fi sco, os quais 

são arcados pelo consumidor fi nal. Tipifi cação pela omissão de recolhimento ao 

fi sco. [...]. Recurso não provido.

[...]

6. “O tipo penal em estudo, art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, não se confunde 

com o mero inadimplemento, uma vez que a conduta delitiva depende do fato de 

o tributo não repassado ter sido descontado ou cobrado do contribuinte. Nesse 

contexto, tem-se que o crime em tela só pode ser praticado pelo substituto tributário, 

que retém o imposto devido nas operações anteriores ou nas seguintes, em nome 
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do contribuinte real.” (HC 161.785/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, DJe 15.12.2016).

[...]

(RHC 78.628/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.09.2017)

O acórdão fustigado encontra-se, portanto, em consonância com a 

jurisprudência fi rmada nesta Corte.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 354.068-MG (2016/0103028-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Paciente: J L DE O M

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Homicídio 

triplamente qualifi cado, extorsão e estupro. Ocultação de cadáver 

(acobertado pela prescrição). Exame de DNA em material descartado 

(copo e colher de plástico, utilizados e dispensados pelo paciente). 

Violação da intimidade. Não ocorrência. Objeto examinado (saliva) 

fora do corpo íntimo. Parte desintegrada do corpo humano. Violação ao 

direito da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Inexistência. 

Doutrina e precedente do STF. Ausência de constrangimento ilegal. 

Habeas corpus não conhecido.

1. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na esteira da diretriz predominante no Supremo Tribunal 

Federal, fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração 
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de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação 

que provoca o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos 

excepcionais em que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar 

constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício 

(HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira 

Seção, julgado em 28.02.2018, DJe 08.03.2018).

2. A Constituição Federal proclama em seu art. 5º, X, que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação.

3. De outra parte, o direito do investigado ou do acusado de 

não produzir provas contra si foi positivado pela Constituição da 

República no rol petrifi cado dos direitos e garantias individuais (art. 

5º, inciso LXIII). Nessa linha de raciocínio, o Constituinte originário, 

ao editar tal regra, “nada mais fez senão consagrar, desta vez no âmbito 

do sistema normativo instaurado pela Carta da República de 1988, 

diretriz fundamental proclamada, desde 1791, pela Quinta Emenda [à 

Constituição dos Estados Unidos da América], que compõe o “Bill of 

Rights” norte-americano” (STF, HC 94.082-MC/RS, Rel. Min. Celso 

de Mello, DJ de 25.03.2008).

4. O princípio nemo tenetur se detegere, expressamente reconhecido 

também no Pacto de San José da Costa Rica - promulgado pelo 

Decreto n. 678, de 1992 -, art. 8º, 2, g, serve para neutralizar os arbítrios 

contra a dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela 

atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos 

de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal 

na coação em cooperar com a investigação criminal (REsp 1.677.380/

RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

10.10.2017, DJe 16.10.2017).

5. No caso, entretanto, não há que falar em violação à intimidade 

já que o investigado, no momento em que dispensou o copo e a colher 

de plástico por ele utilizados em uma refeição, deixou de ter o controle 

sobre o que outrora lhe pertencia (saliva que estava em seu corpo).

6. Também inexiste violação do direito à não autoincriminação, 

pois, embora o investigado, no primeiro momento, tenha se recusado a 

ceder o material genético para análise, o exame do DNA foi realizado 
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sem violência moral ou física, utilizando-se de material descartado pelo 

paciente, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. Precedentes.

7. Partes desintegradas do corpo humano: não há, nesse caso, nenhum 

obstáculo para sua apreensão e verifi cação (ou análise ou exame). São 

partes do corpo humano (vivo) que já não pertencem a ele. Logo, todas 

podem ser apreendidas e submetidas a exame normalmente, sem nenhum 

tipo de consentimento do agente ou da vítima. O caso Roberta Jamile (o 

delegado se valeu, para o exame do DNA, da saliva dela que se achava nos 

cigarros fumados e jogados fora por ela) assim como o caso Glória Trevi 

(havia suspeita de que essa cantora mexicana, que fi cou grávida, tinha 

sido estuprada dentro do presídio; aguardou-se o nascimento do fi lho e o 

DNA foi feito utilizando-se a placenta desintegrada do corpo dela) são 

emblemáticos: a prova foi colhida (obtida) em ambos os casos de forma 

absolutamente lícita (legítima) (cf. Castanho Carvalho e, quanto ao último 

caso, STF, Recl. 2.040-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 21.02.2002) - 

texto do Prof. Rogério Sanches Cunha - Processo Penal I - v. 10.

8. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel 

Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Presidente e Relator

DJe 21.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de J L DE O 

M contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (REsp n. 

1.0024.00.101051-1/001 e Apelação n. 1. 0024.13.047987-6/001).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

746

Relata a impetrante que o paciente foi denunciado por homicídio 

triplamente qualifi cado, estupro, extorsão e ocultação de cadáver.

Após regular instrução, foi o réu pronunciado. Confi rmada a sentença de 

pronúncia, o Júri Popular foi marcado para o dia 14.4.2016.

Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido 

estrito, requerendo a nulidade e desentranhamento da prova pericial referente 

a exame de DNA, dentre outros. Em juízo de retratação, foi declarada, pela 

prescrição, extinta a punibilidade do delito de ocultação de cadáver (e-STJ fl . 

1.291). No julgamento, o recurso não foi provido (e-STJ fl s. 1.286/1.297).

No presente writ, sustenta a defesa, novamente, que a prova pericial (exame 

de DNA) produzido nos autos carece de licitude (perícia realizada em copo 

plástico e colher de plástico, supostamente utilizados pelo paciente no interior 

da unidade de custódia), pois obtido de forma clandestina e sem autorização do 

acusado, agredindo seu direito à intimidade.

Alega, ainda, que o acusado se negou a ceder material genético, quando 

indagado pela autoridade policial, em 22.6.2012, o que, por si só, impossibilitaria 

a realização do exame sem sua vontade (e-STJ fl s. 5), apontando, assim, violação 

do direito da não autoincriminação, previsto na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (e-STJ fl . 13).

Requer, liminarmente, a suspensão da sessão plenária designada para o dia 

14.4.2016. No mérito, pleiteia o desentranhamento do processo criminal da 

prova pericial obtida ilicitamente, bem como das provas derivadas e a suspeição 

dos juízos que aceitaram a prova.

A decisão liminar foi indeferida (e-STJ fl s. 1.742/1.743) e o Ministério 

Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer com a seguinte 

ementa (e-STJ fl . 1.758):

Penal e Processo Penal. Homicídio triplamente qualifi cado, extorsão, ocultação 

de cadáver e estupro. Exame de DNA em material descartado pelo réu. Validade da 

prova pericial. Apelação da defesa desprovida. Pronúncia. Recurso em sentido estrito 

da defesa desprovido. Habeas corpus nesse Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade 

de manejo do writ como sucedâneo recursal. Entendimento consolidado na Corte 

e no Supremo Tribunal Federal. Prova pericial (exame de DNA) colhida contra a 

vontade do acusado em material descartado, “o direito à intimidade e à liberdade do 

apelante é substancialmente inferior à gravidade do fato e abalo que ele suscita para 

a segurança pública, a vida e a liberdade de inúmeras mulheres que podem ter sido 

vítimas de crimes semelhantes, prevalecendo, pois, a busca da verdade real sobre a 
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liberdade do indivíduo, o que autoriza, nas circunstâncias do caso concreto, restringir 

o âmbito de proteção do direito à intimidade preservando o interesse público da 

persecução penal estatal e da segurança pública.” - trecho do voto proferido na 

apelação criminal. Manifestação pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, 

pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): O Supremo Tribunal 

Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a 

restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação 

pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar 

a utilidade e a efi cácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais 

importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato 

ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes julgados, exemplifi cativos dessa 

nova orientação das Cortes Superiores do País: HC 320.818/SP, Relator 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21.5.2015, DJe 27.5.2015 e 

STF, HC n. 113.890, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julg. em 

3.12.2013, DJ 28.2.2014.;

Em suma, a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na esteira da diretriz predominante no Supremo Tribunal Federal, 

fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 

substituição ao recurso adequado, situação que provoca o não-conhecimento 

da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, confi gurada fl agrante 

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da 

ordem de ofício (HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, 

Terceira Seção, julgado em 28.02.2018, DJe 08.03.2018).

Na hipótese vertente, a defesa optou pela via estreita do habeas corpus para 

desconstituir o acórdão proferido no julgamento de recurso em sentido estrito, 

deixando, todavia de interpor o recurso próprio (especial).

Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. 

Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame 
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da insurgência, para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal 

passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Busca-se, no presente habeas corpus, o desentranhamento da prova pericial 

de exame de DNA do paciente, ante a sua alegada ilicitude, bem como das 

provas derivadas e a suspeição dos juízos que aceitaram tal prova.

Ao examinar o tema, o Juízo singular fundamentou sua decisão da seguinte 

forma (e-STJ fl s. 1.009/1.012):

Entendo, também pela complexidade do caso, em busca pela verdade real, e 

considerando o princípio da proporcionalidade ao caso concreto, que tal prova deve 

permanecer no bojo dos autos.

[...] Ao contrário do que afirma a Defesa, conclui que o material genético 

colhido do copo utilizado pelo acusado, não foi recolhido pela Autoridade Policial 

de forma clandestina.

É que o referido copo foi descartado, tornando-se tal material objeto público, por 

sua própria opção.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o acusado não sofreu nenhuma 

violação à sua intimidade e integridade física, visto que tal prova foi realizada, como 

já dito, com o material descartado pelo réu.

[...] Some-se a isso, o fato do réu não ter sido obrigado a produzir prova contra si, 

já que em nada contribuiu para o exame pericial, eis que a vontade do réu em nada 

infl uiu em sua realização. A perícia foi feita sem a sua colaboração.

Indo além, como se sabe, sempre que um crime é cometido, a Polícia isola o local 

para que não haja alteração ou supressão de nenhuma prova. Em seguida, recolhe-se 

todo o material deixado pela vítima e pelo autor do delito (por exemplo: sangue, fi os 

de cabelo, impressões digitais, resquícios eventualmente existentes sob as unhas, 

esperma, documentos, fotografi as, objetos, armas etc.) e não há necessidade de 

autorização dos envolvidos para isso.

[...] Ao revés, impera a regra geral que atribui à acusação o dever de reunir e 

produzir provas que não dependam da colaboração do réu para demonstrar os fatos 

imputados.

[...] Manifestando-se sobre tal princípio, defende a mencionada autora, que 

quando as provas não dependam de intervenção corporal no investigado, essas 

podem ser realizadas com consentimento jurisdicional que, inclusive, poderá ser 

efetuado a posteriori.

Há um exemplo de um caso famoso, que se assemelha ao dos autos, o “Caso 

Pedrinho”, que foi seqüestrado no hospital em que nasceu e, por mais de uma 

década, o crime não foi desvendado. Descobriu-se, posteriormente, que a ação 

criminosa tinha sido praticada por Vilma Martins Costa, pessoa que o registrou 
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como mãe. Desvendada toda a trama, os policiais levantaram outras suspeitas 

contra Vilma, pois, esta havia feito uma operação de esterilização antes do 

nascimento de Roberta Jamily Martins Borges, também registrada como sua fi lha. 

Desse modo, com relação à Roberta o procedimento a ser adotado deveria ser 

o mesmo, isto é, a autoridade policial encarregada das investigações entendeu 

ser necessária a realização do exame genético (DNA) para confi rmar se Francisca 

Maria Ribeiro da Silva, pessoa que teve a fi lha seqüestrada ao nascer, seria ou 

não a verdadeira mãe de Roberta Jamily. Todavia, Roberta negou-se a fornecer 

material para a realização do exame de DNA. Porém, em certa oportunidade, 

todos os envolvidos foram chamados a prestar declarações na Delegacia de 

Polícia, dentre eles, Roberta Jamily, que não se mostrava disposta a colaborar com 

as investigações. Contudo, Roberta, era fumante, e deixou uma “guimba” de seu 

cigarro no cinzeiro do Distrito Policial. Diante disso, o delegado recolheu o resto 

do cigarro de Roberta, que continha sua saliva, e o encaminhou à perícia técnica 

fazer o exame de DNA. O resultado do exame confi rmou que Roberta não era fi lha 

de Vilma, a mulher que a criou, mas, sim, de Francisca.

Nesse caso, a prova colhida permaneceu válida, uma vez que alcançou a verdade, 

sempre buscada no processo. E o mesmo deve ocorrer nesse feito.

Por sua vez, assim se pronunciou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 

1.195/1.198):

O caso traz à tona a complexa discussão em torno da aplicação do princípio 

nemo teneturse detegere, ou seja, de que ninguém é obrigado a produzir prova 

contra si mesmo, assegurado constitucionalmente nos termos do art. 5e, LXIII, da 

CF/1988.

No caso da coleta de material para exame de DNA, é preciso distinguir, como 

aponta a doutrina, entre a prova invasiva. Que exigiria intervenção no organismo 

humano, e a não invasiva. que pode ser realizada através de vestígios humanos, tais 

como, no caso, materiais descartáveis utilizados pelo réu em sua refeição.

Nesse ponto, se o primeiro tipo exigiria prévio consentimento do acusado - o 

STF afi rmou esse entendimento, entrevendo colisão de direitos fundamentais, 

em precedentes nos quais se discutia a condução do réu “debaixo de vara” para 

coleta do material indispensável à leitura do exame de DNA para investigação 

de paternidade (HC 71.373-4/RS e HC 76.060-4/SC) -, a prova derivada de exame 

não invasivo, por seu turno, poderia ser realizada mesmo sem a autorização do 

investigado, desde que regrada pelo crivo judicial no caso concreto (QUEIJO, 

Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. São Paulo: 

Saraiva, 2003).

[...] O viés teórico, ademais, não pode ver-se desvinculado na realidade 

probatória trazida aos autos. No caso concreto, depreende-se dos autos que o 

exame de DNA (fl s. 502/506) - que, confrontando material contido na calcinha 
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da vítima com os vestígios de saliva contidos no material descartável utilizado 

pelo réu (tis. 500) - foi fundamental para a elucidação da autoria de um crime que 

fi cou na obscuridade por mais de 10 (dez) anos. Com efeito, a vítima foi extorquida, 

estuprada, assassinada e teve seu cadáver ocultado em julho de 2000 e a denúncia só 

foi oferecida 12 (doze) anos depois, em 28.08.2012, pouco depois do exame de DNA, 

que foi realizado em 28.07.2011.

Observe-se, ainda, que o Relatório Policial de fls. 704/709 informa que a 

investigação também busca “elucidar delitos ocorridos entre 1999 e 2001, vitimando 

mulheres, haja vista a semelhança dos eventos, do ‘modus operandi’, dos locais, perfi s 

das vítimas” [...]. Menciona-se, outrossim, as declarações prestadas pela esposa do 

apelante às fl s. 540/542, nas quais ela afi rmou que ele, ex-policial civil, “já gritou 

em casa ser o responsável por mais de trinta mortes” (fl s. 542), apontando-o como 

suspeito dos crimes que vitimaram Daniela Maria de Oliveira Cardoso, Solange 

Paixão de Jesus e Elizabeth de Freitas.

Nesse contexto, ouso afirmar que o direito à intimidade e à liberdade do 

apelante é substancialmente inferior à gravidade do fato e abalo que ele suscita 

para a segurança pública, a vida e a liberdade de inúmeras mulheres que podem 

ter sido vítimas de crimes semelhantes, prevalecendo, pois, a busca da verdade real 

sobre a liberdade do indivíduo, o que autoriza, nas circunstâncias do caso concreto, 

restringir o âmbito de proteção do direito à intimidade preservando o interesse 

público da persecução penal estatal e da segurança pública.

Ademais, a realização do exame de DNA não acarretará qualquer ofensa à 

inviolabilidade corporal ou à integridade física do apelante.

A insatisfação da impetrante diz respeito, primeiramente, à violação de seu 

direito de intimidade, que, por certo, é um direito fundamental:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes:

[...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação [...]

Para José Afonso da Silva, citando Ariel Dotti, o direito à intimidade é a 

esfera secreta da vida do indivíduo na qual este tem o poder legal de evitar os demais. 

E, ainda, o de excluir do conhecimento de terceiros o modo de ser pessoal. Abrange 

a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, o segredo profi ssional 

(https://www.diritto.it/archivio/1/21084.pdf ).
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Ainda segundo o referido autor, que considera a intimidade como espécie 

do direito à privacidade, que seria o gênero, baseado em J. MATOS PEREIRA 

e RENÉ ARIEL DOTTI, ensina que:

(...) a privacidade como ‘o conjunto de informação acerca do indivíduo que 

ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a 

quem, quando, onde e em que condições, sem isso poder ser legalmente sujeito. 

(https://jus.com.br/artigos/5780/os-dados-geneticos-e-a-protecao-a-intimidade-

no-direito-brasileiro).

Depreende-se desse conceito que no presente caso - material biológico do 

paciente obtido pela autoridade policial, após o descarte de um copo e uma colher de 

plástico, para que o Estado investigasse a autoria delitiva -, não há que falar em 

violação à intimidade, já que o indivíduo, no momento em que dispensou o copo 

e a colher, deixou de ter o controle sobre o que outrora lhe pertencia (saliva que 

estava em seu corpo); não podia mais, assim, evitar o conhecimento de terceiros.

Ora, se até mesmo a revista íntima em presídios é permitida e aconselhada, 

situação em que, de fato, a intimidade é alcançada em respeito a um bem maior 

(segurança da coletividade), mais razão ainda existe na situação vertente, na qual 

o paciente já havia descartado o copo e a colher que utilizara, não confi gurando 

mais o exame do material colhido neles uma violação do corpo íntimo.

Em situações semelhantes, assim decidiu este Superior Tribunal de Justiça:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Tráfico de 

drogas. Revista íntima. Validade. Agravo regimental desprovido.

1. “Não se configura a ilicitude da prova decorrente de revista íntima na qual 

se encontraram entorpecentes no corpo de denunciada, se tal procedimento não 

excedeu os limites do objetivo do ato, que é a garantia da segurança pública quando 

da entrada de visitantes em estabelecimentos prisionais. Em outras palavras, é 

possível a mitigação do direito à intimidade da pessoa, como na espécie, em benefício 

da preservação de outros direitos constitucionais igualmente consagrados, uma 

vez que não há, no ordenamento jurídico-constitucional, direitos fundamentais 

de caráter absoluto (MS n. 23.452/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 

DJ de 12.5.2000)” (HC 328.843/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 

09.11.2015) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.667.517/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 

julgado em 07.11.2017, DJe 14.11.2017)

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Não conhecimento.
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1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado 

como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específi co para tal fi m, 

circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da 

eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

Tráfi co de drogas. Ingresso em presídio com substâncias entorpecentes. Droga 

localizada por meio de revista íntima. Legalidade do procedimento. Inexistência 

de abuso ou adoção de medidas invasivas. Licitude da prova. Coação ilegal não 

confi gurada.

1. De acordo com o Regulamento Geral para Ingresso de Visitas e Materiais em 

Estabelecimentos Prisionais da Superintendência dos Serviços Penitenciários do 

Estado do Rio Grande do Sul, a revista é feita, via de regra, por inspeção visual e 

por detector de metal ou outro aparelho hábil a detectar materiais ilícitos, sendo 

que, em caso de fundada suspeita e mulheres em período menstrual, é realizada a 

revista íntima, que pode ser recusada pelo visitante, tendo como consequência a 

proibição de ingresso no estabelecimento prisional.

2. No caso dos autos, embora tivesse o direito de recusar-se a ser revistada 

intimamente, a paciente submeteu-se ao procedimento adotado no presídio, o 

que resultou na localização, em suas partes íntimas, de maconha embalada em 

um preservativo, que seria entregue ao seu marido, que se encontra preso no 

local.

3. Tal revista não pode ser acoimada de ilegal, pois, como se sabe, não existem 

direitos absolutos, sendo certo que a intimidade da pessoa não pode servir de escudo 

para a prática de ilícitos.

Doutrina. Precedentes do STF.

4. Havendo fundada suspeita de que o visitante do presídio esteja portando 

drogas, armas, telefones ou outros objetos proibidos, é possível a revista íntima 

que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando 

realizada dentro dos ditames legais, exatamente como ocorreu na espécie. 

Precedente do STJ.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 344.121/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

07.06.2016, DJe 14.06.2016)

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não 

cabimento. Nova orientação jurisprudencial. Art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, 

da Lei n. 11.343/2006. Ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional. 

Ilicitude da prova decorrente de revista íntima. Inocorrência. Habeas corpus não 

conhecido.
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I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJe de 11.9.2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC 

n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas que integram 

a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também 

passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento 

do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 2.9.2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

DJe de 28.8.2014, HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 

4.9.2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe de 4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verifi car confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar 

constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de 

ofício.

III - Não se confi gura a ilicitude da prova decorrente de revista íntima na qual 

se encontraram entorpecentes no corpo de denunciada, se tal procedimento não 

excedeu os limites do objetivo do ato, que é a garantia da segurança pública quando 

da entrada de visitantes em estabelecimentos prisionais. Em outras palavras, é 

possível a mitigação do direito à intimidade da pessoa, como na espécie, em benefício 

da preservação de outros direitos constitucionais igualmente consagrados, uma 

vez que não há, no ordenamento jurídico-constitucional, direitos fundamentais de 

caráter absoluto (MS n. 23.452/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 

12.5.2000).

IV - O direito à intimidade, portanto, não pode servir de escudo protetivo 

para a prática de ilícitos penais, como o tráfico de entorpecentes no interior de 

estabelecimentos prisionais, notadamente quando, em casos como o presente, há 

razoabilidade e proporcionalidade na revista íntima, realizado por agente do sexo 

feminino e sem qualquer procedimento invasivo (precedente).

V - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 - com redação dada pela Lei n. 11.464/2007, não 

sendo mais possível, portanto, a fi xação de regime prisional inicialmente fechado 

com base no mencionado dispositivo.

VI - Na hipótese, as penas das pacientes foram fixadas abaixo de quatro 

anos. Não obstante, não se pode olvidar que a quantidade de entorpecentes 

foi considerada na terceira fase da dosimetria, modulando-se a incidência da 

minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Sendo desfavorável tal 

circunstância, impede a fi xação do regime menos gravoso unicamente em razão 

da quantidade de pena imposta às pacientes, devendo, contudo, ser fi xado o 

regime intermediário para o início de cumprimento da pena.
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Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início 

de cumprimento da pena das pacientes, mantidos, no mais, os termos da 

condenação.

(HC 328.843/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

15.10.2015, DJe 09.11.2015)

Colaciono, a propósito, importante lição do Juiz Federal e Professor 

Américo Bedê Júnior:

Os direitos fundamentais não são escudos para a prática de crimes. A intimidade 

é garantida se for motivada, ou seja, seu uso regular é tutelado, o abuso, não. E, 

no sentido contrário, se houver um motivo justifi cado, a intimidade não pode ser 

alegada como um dogma.

Defende-se nessa linha que a intimidade protegida constitucionalmente é a 

intimidade motivada, ou seja, existe a proteção contra a bisbilhotice, contra a 

mera curiosidade do cidadão ou do Estado, todavia, essa intimidade pode ser 

afastada se houver um motivo relevante.

[...] A sociedade do risco, gostemos ou não, é uma realidade. Convivemos com 

riscos cada vez mais difusos e é indispensável possuir mecanismos para amenizá-

los. É óbvio que não há possibilidade de existir uma sociedade com risco zero, 

todavia, essa impossibilidade do ideal não legitima transformar o real em uma 

sociedade apavorada e atônita.

[...] Não se devem criar barreiras desnecessárias ou equivocadas ao dever-poder 

investigativo. O princípio da proibição da proteção insufi ciente serve para impedir 

atuações legislativas ou interpretações doutrinárias ou judiciais que inviabilizem 

uma proteção efetiva do Estado para com os bens penais. (JÚNIOR, Américo Bedê. 

A Retórica do Direito Fundamental à privacidade. Editora JusPodivm: 2015, p. 75, 

81 e 83).

Aliás, não há como olvidar que no processo penal também vigora o 

princípio da busca da verdade real e, nessa perspectiva, o Estado, como titular 

do jus puniendi, deve arrecadar inclusive vestígios do crime, tudo sem violar os 

direitos fundamentais e humanos, assegurados pela Carta da República. Assim, 

recorde-se o Estatuto Processual Penal:

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 

policial deverá:

[...] III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e 

suas circunstâncias.
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Além disso, disciplina a mesma lei processual que sempre que uma infração 

deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, ou seja, o exame dos 

vestígios deixados pelo crime (art. 158 CPP), o que, no caso, seria o DNA do 

paciente, ainda mais diante do desaparecimento de outros vestígios delituosos 

(exame feito mais de 10 anos depois da prática do crime, segundo o acórdão).

De outra parte, o direito do investigado ou do acusado de não produzir 

provas contra si foi positivado pela Constituição da República no rol petrifi cado 

dos direitos e garantias individuais (art. 5º, inciso LXIII). Nessa linha de 

raciocínio, o Constituinte originário, ao editar tal regra, “nada mais fez senão 

consagrar, desta vez no âmbito do sistema normativo instaurado pela Carta da 

República de 1988, diretriz fundamental proclamada, desde 1791, pela Quinta 

Emenda [à Constituição dos Estados Unidos da América], que compõe o “Bill 

of Rights” norte-americano” (STF, HC 94.082-MC/RS, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ de 25.03.2008).

O princípio nemo tenetur se detegere, expressamente reconhecido também 

no Pacto de San José da Costa Rica - promulgado pelo Decreto n. 678, de 

1992 -, art. 8º, 2, g, serve para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da 

pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução 

penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais 

empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação 

criminal (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 10.10.2017, DJe 16.10.2017).

Nessa perspectiva, quanto à suposta violação do direito do paciente à 

não autoincriminação (“nemo tenetur se detegere”), ressai das decisões, em que 

pese a não concordância do paciente na coleta de material biológico (e-STJ 

fl s. 1.662 e 1.667/1.668), que o exame do DNA é permitido mesmo sem o seu 

consentimento quando o objeto investigado (saliva) já está fora de seu corpo e 

foi abandonado por seu titular, ou seja, o que não se permite é o recolhimento 

do material genético à força (violência moral ou física), o que não ocorreu na 

espécie, em que o copo e a colher de plásticos utilizados pelo paciente já haviam 

sido descartados.

Em casos análogos, assim decidiu esta Corte Superior:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co internacional e interestadual de 

drogas (artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos I e V, ambos da Lei 

n. 11.343/2006). Alegada nulidade da prova. Acusada que teria sido obrigada a 

produzir prova contra si mesma. Inexistência de comprovação de que teria se 
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recusado a realizar os procedimentos médicos que constataram a presença de 

droga em seu organismo. Colisão de direitos. Prevalência da preservação da vida 

da suspeita em detrimento da garantia processual que veda a autoincriminação. 

Mácula não caracterizada.

1. O artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal prevê o direito ao silêncio, 

conferindo ao acusado a prerrogativa de não se autoincriminar.

2. O réu possui o direito de não produzir prova contra si mesmo, não sendo 

obrigado a se submeter a exames ou perícias que possam demonstrar a sua 

responsabilidade por determinado fato criminoso.

3. No caso dos autos, das peças processuais que instruem o presente reclamo, 

não é possível verifi car que a recorrente tenha se recusado a se submeter aos 

exames que revelaram que havia mais de 60 (sessenta) cápsulas de cocaína em 

seu estômago.

4. Ainda que assim não fosse, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas 

medidas adotadas pelos policiais que prenderam a ré em fl agrante delito, pois na 

colisão entre a garantia processual que veda à autoincriminação e o direito à vida, 

este último prevalece.

5. Assim, havendo fundados indícios de que determinada pessoa ingeriu 

substâncias entorpecentes para transportá-la de uma localidade a outra, é possível 

que seja levada ao hospital, submetida a exames e medicada, mesmo que à revelia, 

como forma de preservar a sua vida e integridade física.

6. Aliás, é imperioso registrar que ainda que os procedimentos médicos não 

fossem realizados, seria possível constatar a prática do crime, pois a droga ingerida 

seria naturalmente expelida do corpo humano.

Causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Fração do redutor. Discricionariedade. Diminuição de 1/6 (um sexto). Natureza e 

quantidade de droga. Mitigação inferior ao máximo justificada. Ausência de 

constrangimento ilegal. Desprovimento do recurso.

1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do 

benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha 

entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 

4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da 

droga, a personalidade e a conduta social do agente.

2. Não há ilegalidade na aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), de acordo 

com o previsto nos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP, tendo em vista que 

a recorrente se tratava de “mula” que carregava no interior de seu organismo 

grande quantidade de cocaína.

3. Recurso improvido.

(RHC 35.801/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

08.10.2013, DJe 16.10.2013).
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Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 

Condenação. Apontada nulidade. Suposta prova ilícita. Exame grafotécnico. 

Recusa em fornecer material. Utilização de outros documentos. Possibilidade. 

Art. 174, incisos II e III do Código de Processo Penal. Acervo probatório robusto. 

Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Percentual de aumento. Número de 

infrações.

I - Nos exatos termos do art. 174, incisos II e III do CPP, outros escritos, e não 

apenas aqueles fornecidos espontaneamente pelo acusado, podem ser objeto 

de exame grafotécnico, desde que certa sua origem - o punho do denunciado ou 

investigado -, bem como inconteste sua autenticidade.

II - Na espécie, não procede a alegação de nulidade, baseada apenas na recusa 

do acusado em fornecer material para exame grafotécnico, se a prova técnica foi 

elaborada a partir de escrito constante de petição formulada de próprio punho, pelo 

paciente, nos autos da respectiva ação penal, cuja origem e autenticidade não foram 

impugnados pelo fi rmatário.

III - Ademais, conforme consignado no v. acórdão recorrido, a condenação do 

paciente não está lastreada apenas nas conclusões do laudo grafotécnico, mas 

em robusto acervo probatório consistente em cópias dos processos concessórios 

dos benefícios fraudulentos, depoimentos de pessoas cujas identidades foram 

utilizadas de forma fraudulenta e 22 (vinte e duas) carteiras de trabalho e 

previdência social em branco, todas apreendidas em sua residência.

IV - O aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, quanto 

ao art. 71, caput do Código Penal, em decorrência do número de infrações 

praticadas. No caso, o número elevado de infrações cometidas pelo paciente 

(sete) justifica o aumento da pena acima do patamar mínimo estabelecido 

(Precedentes).

Habeas corpus denegado. (HC 126.909/RJ, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 

1º.6.2009).

Também assim já decidiu a Suprema Corte sobre rumorosa questão similar:

Reclamação. Reclamante submetida ao processo de Extradição n. 783, à 

disposição do STF. 2. Coleta de material biológico da placenta, com propósito de 

se fazer exame de DNA, para averigüação de paternidade do nascituro, embora a 

oposição da extraditanda. 3. Invocação dos incisos X e XLIX do art. 5º, da CF/1988. 

4. Ofício do Secretário de Saúde do DF sobre comunicação do Juiz Federal da 

10ª Vara da Seção Judiciária do DF ao Diretor do Hospital Regional da Asa Norte 

- HRAN, autorizando a coleta e entrega de placenta para fi ns de exame de DNA 

e fornecimento de cópia do prontuário médico da parturiente. 5. Extraditanda 

à disposição desta Corte, nos termos da Lei n. 6.815/1980. Competência do STF, 

para processar e julgar eventual pedido de autorização de coleta e exame de 

material genético, para os fi ns pretendidos pela Polícia Federal. 6. Decisão do 
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Juiz Federal da 10ª Vara do Distrito Federal, no ponto em que autoriza a entrega 

da placenta, para fins de realização de exame de DNA, suspensa, em parte, 

na liminar concedida na Reclamação. Mantida a determinação ao Diretor do 

Hospital Regional da Asa Norte, quanto à realização da coleta da placenta do 

fi lho da extraditanda. Suspenso também o despacho do Juiz Federal da 10ª Vara, 

na parte relativa ao fornecimento de cópia integral do prontuário médico da 

parturiente. 7. Bens jurídicos constitucionais como “moralidade administrativa”, 

“persecução penal pública” e “segurança pública” que se acrescem, - como bens 

da comunidade, na expressão de Canotilho, - ao direito fundamental à honra (CF, 

art. 5º, X), bem assim direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de 

estupro da extraditanda, nas dependências da Polícia Federal, e direito à imagem 

da própria instituição, em confronto com o alegado direito da reclamante à 

intimidade e a preservar a identidade do pai de seu fi lho. 8. Pedido conhecido 

como reclamação e julgado procedente para avocar o julgamento do pleito do 

Ministério Público Federal, feito perante o Juízo Federal da 10ª Vara do Distrito 

Federal. 9. Mérito do pedido do Ministério Público Federal julgado, desde logo, 

e deferido, em parte, para autorizar a realização do exame de DNA do filho da 

reclamante, com a utilização da placenta recolhida, sendo, entretanto, indeferida 

a súplica de entrega à Polícia Federal do “prontuário médico” da reclamante. (Rcl 

2.040 QO, Relator(a): Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2002, 

DJ 27.06.2003 pp-00031 Ement vol-02116-01 pp-00129)

Sobre o tema, como bem esclarece o conceituado Professor Rogério 

Sanches Cunha:

Partes desintegradas do corpo humano: não há, nesse caso, nenhum obstáculo 

para sua apreensão e verifi cação (ou análise ou exame). São partes do corpo 

humano (vivo) que já não pertencem a ele. Logo, todas podem ser apreendidas 

e submetidas a exame normalmente, sem nenhum tipo de consentimento do 

agente ou da vítima. O caso Roberta Jamile (o delegado se valeu, para o exame 

do DNA, da saliva dela que se achava nos cigarros fumados e jogados fora por ela) 

assim como o caso Glória Trevi (havia suspeita de que essa cantora mexicana, que 

fi cou grávida, tinha sido estuprada dentro do presídio; aguardou-se o nascimento 

do fi lho e o DNA foi feito utilizando-se a placenta desintegrada do corpo dela) 

são emblemáticos: a prova foi colhida (obtida) em ambos os casos de forma 

absolutamente lícita (legítima) (cf. Castanho Carvalho e, quanto ao último caso, 

STF, Recl. 2.040-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 21.02.2002) - Processo Penal I - v. 10.

No caso de Roberta Jamily Martins Borges, descoberto em razão da 

investigação emblemática do desaparecimento do menino Pedrinho (Brasília/

DF), o Juízo de Direito da 9a. Vara Criminal de Goiânia - GO - Processo 2003 

00 794180 - foi de clareza meridiana, ao afastar a nulidade da prova pericial 

suscitada pela ré - Vilma Martins Costa:
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(....) Finalmente, ainda sob o enfoque prefacial, pretende a Drª Defensora 

a nulidade da prova pericial, consubstanciada no exame DNA, dado que, no seu 

entender, ilicitamente produzida, ocorrendo a violação da privacidade da vítima. 

Data vênia permito-me raciocínio diferente. Referida prova foi produzida, diga-se 

de passagem, graças à perspicácia da autoridade policial, Dr. Antônio Gonçalves 

Pereira dos Santos, que recolheu material dispensado pela própria vítima, qual seja 

guimba de cigarro, quando de sua passagem pela delegacia de polícia. Tal iniciativa, 

embora inusitada, de forma alguma pode representar violação à intimidade da 

vítima. Deve ser ponderado que ninguém a obrigou a fornecer qualquer material. 

A ação científi ca incidiu sobre objeto lançado na lixeira, repita-se, portanto, sem 

qualquer constrangimento à vítima. Note-se que se levarmos adiante esse rigoroso 

raciocínio, em pouco tempo a polícia científi ca fi caria de mãos atadas, impedida 

que estaria, por exemplo, numa cena de crime, de proceder a exames em vestígios 

de sangue ou outro material genético, sem que previamente se pudesse identifi car 

a pessoa a quem pertencesse esse material e, feito isso, buscar sua autorização para 

o exame. Não se deve esquecer, no caso em apreço, que a autoridade policial 

objetivava a elucidação de um crime (...) - https://www.conjur.com.br/2003-

out-01/vilma_martins_condenada_roberta_jamilly.

Com efeito, o material genético que foi colhido no copo ou colher de 

plástico, utilizado pelo paciente J L DE O M e depois dispensado, não foi 

recolhido de forma clandestina, pois, uma vez descartado, o material biológico 

deixou de fazer parte do corpo do acusado, passando a se tornar objeto público.

Em suma:

1. A Constituição Federal proclama em seu art. 5º, X, que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.

2. De outra parte, o direito do investigado ou do acusado de não 

produzir provas contra si foi positivado pela Constituição da República no 

rol petrifi cado dos direitos e garantias individuais (art. 5º, inciso LXIII). 

Nessa linha de raciocínio, o Constituinte originário, ao editar tal regra, 

“nada mais fez senão consagrar, desta vez no âmbito do sistema normativo 

instaurado pela Carta da República de 1988, diretriz fundamental 

proclamada, desde 1791, pela Quinta Emenda [à Constituição dos Estados 

Unidos da América], que compõe o “Bill of Rights” norte-americano” 

(STF, HC 94.082-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 25.03.2008).

3. O princípio nemo tenetur se detegere, expressamente reconhecido 

também no Pacto de San José da Costa Rica - promulgado pelo Decreto 
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n. 678, de 1992 -, art. 8º, 2, g, serve para neutralizar os arbítrios contra a 

dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade 

estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis 

violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação 

em cooperar com a investigação criminal (REsp 1.677.380/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 

16.10.2017).

4. No caso, entretanto, não há que falar em violação à intimidade já 

que o investigado, no momento em que dispensou o copo e a colher de 

plástico por ele utilizados em uma refeição, deixou de ter o controle sobre o 

que outrora lhe pertencia (saliva que estava em seu corpo).

5. Também inexiste violação do direito à não autoincriminação, pois, 

embora o investigado, no primeiro momento, tenha se recusado a ceder o 

material genético para análise, o exame do DNA foi realizado sem violência 

moral ou física, utilizando-se de material descartado pelo paciente, o que 

afasta o apontado constrangimento ilegal. Precedente do STF.

6. Não está em discussão sequer a aplicação ou constitucionalidade 

da Lei n. 12.037/2009 ou da Lei n. 12.654/2012, pois não houve, in casu, 

colheita forçada de material genético (biológico) do paciente.

Desse modo, não antevejo a nulidade da prova pericial realizada e das 

provas daí decorrentes.

Não vislumbro, igualmente, a alegada suspeição do Juízo sentenciante 

ou dos Desembargadores revisores, por não vislumbrar a caracterização de 

quaisquer das hipóteses de impedimento ou de suspeição previstas na Lei 

Adjetiva Penal.

Incide, pois, a seguinte diretriz pretoriana:

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Alegação de nulidade da sessão de recebimento da denúncia em face do 

paciente. Tese de impedimento e/ou suspeição do Procurador Geral de Justiça. 

Ausência de impedimento. Atuação segundo atribuições do cargo. Inexistência 

de circunstâncias objetivas ou subjetivas. Ausência de impedimento ou de 

suspeição. Ordem não conhecida.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso 

legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 
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impetração, salvo quando constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato 

judicial impugnado a justifi car a concessão da ordem, de ofício.

2. As hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, 

pois apontam relações entre o suspeito/impedido e o núcleo do processo (causa 

objetiva), imperativamente repelidas pela lei (CPP, arts. 252, 253, 254 e 258), de forma 

clara e objetiva.

Ocorrida, pois, a subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope legis, a 

condição de atuação imparcial pelo membro do Parquet.

3. A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses 

causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do 

Código de Processo Penal são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva 

e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não 

prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, 

cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do 

promotor.

4. “No tocante à violação do art. 254, caput, do CPP, é cediço que o juiz, caso não 

se sinta em condições - obedecendo sua consciência - de presidir determinado 

feito, pode declarar sua suspeição por motivo íntimo, podendo avaliar se persiste 

ou não, a causa ensejadora da declaração de suspeição” (AgRg no REsp 1.493.887/

AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º.8.2017).

5. No caso, a atuação do Procurador Geral de Justiça ocorreu estritamente 

dentro do plano das suas atribuições do cargo, não tendo sido evidenciadas 

circunstâncias objetivas de impedimento ou subjetivas de suspeição, restando 

hígido o devido processo legal.

6. Ordem não conhecida.

(HC 349.723/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

03.10.2017, DJe 11.10.2017).

De qualquer maneira, a alegada suspeição do Juízo deveria ter sido arguida 

oportunamente, por meio da exceção prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Penal, a qual deve ser oposta no momento adequado, qual seja, no prazo para 

a defesa prévia, quando o motivo da recusa é conhecido pela parte antes mesmo da ação 

penal, ou na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, quando é descoberto 

posteriormente. (HC 152.113/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 06.09.2011, DJe de 21.09.2011).

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 412.987-RJ (2017/0208008-4)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Nelio Roberto Seidl Machado e outro

Advogados: Nélio Roberto Seidl Machado - RJ023532

Paula Monteiro Barioni - RJ172579

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: Gilberto de Oliveira Lima (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Associação criminosa. Concussão e corrupção 

passiva. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Providências 

cautelares diversas. Art. 319 do CPP. Adequação e sufi ciência. Coação 

ilegal demonstrada. Confi rmação da liminar. Ordem concedida.

1. A prisão somente será determinada quando não for cabível 

a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente 

necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às 

condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

2. Evidenciado que a fi nalidade almejada quando da ordenação 

da preventiva pode ser atingida com a aplicação de medidas cautelares 

alternativas, como ocorre na espécie, presente o constrangimento 

ilegal apontado na inicial.

3. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-

se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e sufi ciente 

a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, capazes de, por 

si só, sem o rigorismo da medida constritiva da liberdade do agente, 

garantir a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal e a 

futura aplicação da lei penal.

4. Ordem concedida para, confi rmando-se a liminar anteriormente 

deferida, substituir a prisão preventiva do paciente pelas providências 

cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V, do 

Código de Processo Penal, sem prejuízo da medida de afastamento 

das funções públicas já imposta na origem, estendendo-se os efeitos 

da decisão aos corréus em igual situação, na forma do artigo 580 do 

Código de Processo Penal.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem, com extensão aos 

corréus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 25.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus, com pedido de 

liminar, impetrado em favor de Gilberto de Oliveira Lima, apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 

Procedimento Investigatório n. 0036238-23.2017.8.19.0000.

No presente writ, alegam os impetrantes a ausência de indícios de autoria e 

materialidade sufi cientes para autorizar a preventiva do paciente, salientando: “A 

simples leitura do decreto prisional revela que o Primeiro Grupo de Câmaras do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conferiu credibilidade irrestrita ao libelo 

acusatório, amparado em documentos apócrifos e depoimentos de desafetos do 

Paciente, que nada revelaram de concreto, mas apenas “ouviram dizer” (e-STJ fl . 

2).

Ponderam, ademais, que “os fatos teriam se passado entre os anos de 2014 

e 2016, nada justifi cando ‘pronta intervenção’ do Poder Judiciário, por absoluta 

falta de contemporaneidade, por anteceder – e muito – o pedido prisão de 

preventiva formulado pelo Parquet” (e-STJ fl . 12).

Sustentam que não há qualquer indicação concreta de temor fundado e 

declarado das testemunhas que colaboraram com a investigação, mas apenas 

a presunção de que isso possa acontecer, o que não constitui fundamento 

idôneo para a custódia cautelar, inexistindo qualquer elemento nos autos que 

indique tenha o paciente ameaçado testemunha ou interferido na colheita das 

provas, bem como que demonstre que a sua liberdade poderia oferecer risco à 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

764

ordem pública ou a aplicação da lei penal, reputando ausentes os requisitos da 

preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Por fi m, aduzem que o paciente possui condições pessoais favoráveis, 

uma vez que é primário, tem residência fixa, bons antecedentes e possui 

ocupação lícita, exercendo o ofício de médico, predicados que indicariam que o 

afastamento da função pública, já imposto como reforço à segregação cautelar, 

seria sufi ciente na hipótese dos autos.

Requereram, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva 

do paciente, ainda que mediante a incidência de medidas cautelares alternativas 

(art. 319 do CPP), expedindo-se, em seu favor, o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Solicitadas informações, estas foram devidamente prestadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela denegação da 

ordem.

Sobreveio petição apontando a existência de ilegalidade da custódia 

também por excesso de prazo na tramitação do feito, uma vez que o paciente já 

se encontraria há mais de 3 (três) meses recolhido ao cárcere, sem que a exordial 

acusatória tenha sido recebida pelo Grupo de Câmaras criminais.

Em 19.12.2017 a decisão inicialmente proferida foi reconsiderada para 

conceder-se a pretensão sumária (e-STJ fl s. 429-435), tendo sido revogada 

a prisão preventiva do paciente e determinada sua submissão às providências 

cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de 

Processo Penal, sem prejuízo da medida de afastamento das funções públicas já imposta 

na origem, estendendo-se os efeitos da decisão aos corréus Sérgio William Silva 

Miana e Franklin Silva da Paz, em igual situação, na forma do artigo 580 do 

Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Da análise dos autos infere-se que 

o paciente foi denunciado, em concurso com outros dois agentes, pela suposta 

prática dos delitos insculpidos no artigo 288, parágrafo único, e no artigo 

316, c/c 327, § 2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, acusado de, 
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no período de 2014 a 2016, haver se associado aos demais denunciados em 

organização criminosa, visando auferir vantagem econômica ilícita, utilizando 

a estrutura do Posto Regional de Polícia Técnico-Científi ca de Campo Grande, 

Órgão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Narra a denúncia que o agente, valendo-se de seu cargo de direção, teria 

implantado um esquema criminoso no âmbito do referido órgão, no qual exigia e 

recebia pagamentos ilícitos para que os cadáveres por morte natural, não violenta 

ou suspeita, que ali chegassem, fossem liberados e devidamente preparados para 

o funeral e enterro, empregando no esquema recursos, equipamentos, servidores 

e pessoal terceirizado.

Em 02.08.2017 a Desembargadora Relatora do Procedimento 

Investigatório n. 0036238-23.2017.8.19.0000, integrante do Primeiro Grupo 

de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

decretou a prisão preventiva do ora paciente e determinou, entre outras medidas, 

a suspensão do exercício de sua função pública.

Consignou no decisum que a medida extrema seria necessária, notadamente, 

como “garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto 

dos crimes narrados na exordial, em tese, cometidos pelos representados”, 

ressaltando que o “modus operandi da empreitada criminosa, por si só, evidencia a 

periculosidade dos representados” (e-STJ fl . 59).

Quanto ao pedido de suspensão dos representados do exercício das funções 

públicas, concluiu que a medida seria adequada para garantir que “mesmo presos 

não continuem comandando o esquema delituoso, valendo-se de seus cargos 

para tal, além impedir que os representados interfi ram na produção das demais 

provas” (e-STJ fl . 68).

Delineado o contexto fático, convém observar, de início, que o aventado 

excesso de prazo na admissibilidade da acusação restou superado, uma vez que 

a incoativa foi recebida em sessão realizada no dia 6 de dezembro de 2017, 

oportunidade em o colegiado competente manteve a prisão cautelar do paciente, 

por maioria de votos.

Cumpre destacar que, no voto vencido proferido perante a Corte a 

quo, apontou-se a prescindibilidade da custódia prisional do paciente, sob o 

fundamento de que eventual liberdade do denunciado não implicaria risco à 

ordem pública, que estaria sufi cientemente resguardada com a imposição de 

medidas cautelares diversas da restrição da liberdade. Reproduzo:
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(...) atento à natureza dos crimes imputados, não estando presente a elementar 

violência ou grave ameaça que poderia indicar a periculosidade dos agentes (...), 

não vejo, concretamente, qualquer risco de reiteração por parte dos acusados, 

eis que totalmente desvinculados, atualmente, daqueles órgãos municipais e 

estaduais referido na denúncia.

Também não há nos autos qualquer indicativo que a liberdade dos acusados 

colocará em risco a colheita da prova, não havendo qualquer prova, sequer 

indiciária, de que ele teria ameaçado ou poderia vir a ameaçar qualquer das 

testemunhas, também não impressionando a simples alegação de uma delas 

de que em razão do depoimento prestado estaria com medo de represálias, não 

indicando, porém, qualquer comportamento concreto dos acusados relativo a 

efetiva intimidação. (e-STJ fl s. 414-415)

Assim, forçoso reconhecer que razão assiste ao paciente no que tange à 

alegada sufi ciência e adequação de providências alternativas para alcançar a 

fi nalidade acautelatória visada com a decretação da preventiva.

De fato, observa-se que as instâncias ordinárias invocaram, em especial, 

a gravidade dos delitos supostamente cometidos e a necessidade de se fazer 

cessar a atividade criminosa atribuída ao ora paciente e demais corréus, para 

fundamentar a manutenção da custódia cautelar, a bem da ordem pública e 

como forma de garantir o regular andamento da instrução criminal.

Contudo, não se pode olvidar que se cuida de delito cometido sem 

violência ou grave ameaça a pessoa e que o recorrente é primário, ostentando 

condições pessoais favoráveis, bem como que, em obediência ao princípio 

constitucional da presunção de não-culpabilidade, a prisão cautelar é exceção 

às regras constitucionais e deve vir fulcrada em elementos do caso concreto que 

demonstrem sua efetiva imprescindibilidade.

A Lei n. 12.403/2011 veio em reforço ao entendimento de que a medida 

constritiva da liberdade deve ser empregada apenas excepcionalmente, ou seja, 

como última opção apta a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução 

criminal e a aplicação da lei penal, tanto que o Código de Processo Penal passou 

a dispor, em seu art. 282, § 6º, que a “prisão preventiva será determinada quando 

não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Logo, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso, 

quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que 

cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E o art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela mesma Lei, elenca 

as medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas pelo magistrado, 
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sempre observado o binômio proporcionalidade e adequação ao caso concreto e às 

condições pessoais do agente.

Na hipótese sub examine, não se desprezando a potencialidade lesiva das 

infrações noticiadas, as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do 

CPP, se mostram efi cazes e sufi cientes para os fi ns visados quando da ordenação 

da preventiva - resguardar a ordem pública, impedindo a perpetuação das 

ações criminosas desenvolvidas pelo paciente e demais corréus, principalmente 

em se considerando a favorabilidade das suas condições pessoais e o tempo já 

decorrido de cárcere processual.

Como reiteradamente venho afi rmando, condições pessoais favoráveis, 

mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser 

devidamente valoradas, quando constatado que as medidas cautelares diversas 

mostram-se sufi cientes em substituição à medida extrema, como ocorre in casu.

Nesse contexto, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial, 

dadas as particularidades do caso concreto, deve ser revogada a segregação, 

mediante a imposição das medidas cautelares alternativas adiante relacionadas, 

previstas no art. 319 do CPP, a saber:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fi xadas 

pelo juiz, para informar e justifi car atividades;

III - proibição de manter contato com determinada pessoa, no caso, as 

testemunhas do processo;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar, no período noturno, entre as 22:00 e as 06:00 

horas.

Quanto a esta última condição, registre-se que o recolhimento domiciliar 

restringir-se-á aos dias úteis, excetuando-se dias de folga, feriados e fi nais de 

semana, tal qual requerido e justifi cado pela defesa, em sua manifestação oral da 

tribuna desta colenda Quinta Turma - quando reiterou a postulação feita através 

da petição de fl s. 544/554 -, o que se dá com a concordância desta relatoria e dos 

eminentes ministros que participaram do julgamento.

Merece registro, ademais, que o descumprimento das condições aqui 

impostas poderá gerar a decretação da prisão preventiva, de acordo com o 

previsto no art. 282, § 4º, do CPP.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

768

Diante do exposto, evidenciado o constrangimento a que está sendo 

submetido o paciente e constatada a sufi ciência de providências mais brandas 

para alcançar a fi nalidade visada com a privação cautelar de sua liberdade, 

concede-se a ordem para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, 

substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no 

art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da medida 

de afastamento das funções públicas já imposta na origem, estendendo-se os efeitos 

da decisão aos corréus em igual situação, Sérgio William Silva Miana e Franklin 

Silva da Paz, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 426.421-SP (2017/0306664-2)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Maria Claudia de Seixas e outro

Advogados: Maria Claudia de Seixas - SP088552

Flavia Elaine Remiro Goulart Ferreira - SP172450

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Helder Perossi Teixeira

EMENTA

Processo Penal. Habeas corpus substituto de recurso. Inadequação. 

Crime contra a relação de consumo e associação criminosa. Prova 

ilicitamente obtida. Declaração de ilegalidade pelo TJSP. Ouvida 

de testemunha. Inquirição acerca do conteúdo da prova considerada 

ilegal. Ofensa ao devido processo legal. Teoria dos frutos da árvore 

envenenada. Ilicitude por derivação. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida da ofício.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação 

no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão 

criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-

se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 769

a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado a 

justifi car a concessão da ordem, de ofício.

2. “O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de 

Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo 

exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de 

uma justa pena em face do decreto condenatório proferido”, assim, 

“compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou 

competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual 

os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de 

um processo, ainda que para condenar o réu” (HC 91.474/RJ, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

3. A teoria dos frutos da árvore envenenada, com previsão 

constitucional no art. 5º, LVI, da CF/1988, determina que as provas, 

ainda que lícitas, mas decorrentes de outras ilegais, assim consideradas 

pela obtenção em desacordo com as normas que asseguram a sua 

higidez, são consideradas com mácula e devem ser extirpadas do 

processo.

4. No caso, a indagação de testemunha acerca de prova 

considerada ilícita macula de ilegalidade o seu depoimento, de modo 

que deve ser assegurada a higidez de todo o acervo probatório, a fi m de 

conferir a supracitada legitimidade de um eventual édito condenatório, 

em atenção às garantias de cunho constitucional.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 

para determinar o desentranhamento dos trechos do depoimento de 

Wanderley Fernandes Martins Júnior acerca da prova considerada 

ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan 

Paciornik, Felix Fischer e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. 

Ministro Relator.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

770

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Presente na tribuna: Dra. Flavia Elaine Remiro Goulart Ferreira (p/pacte)

Brasília (DF), 06 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 12.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Helder Perossi 

Teixeira, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

Na origem, em diligência policial ao estabelecimento “Betão Auto Peça”, 

foi apreendido o celular do paciente, que utilizava o aplicativo Whatsapp, cujas 

conversas foram acessadas e impressas, vindo a constar do caderno investigativo.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos 

crimes dos arts. 288, caput, do Código Penal e 7º, II, da Lei n. 8.137/1990, em 

continuidade delitiva.

Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, visando a exclusão 

das provas tidas como ilícitas, foi concedida em parte a ordem para que “seja 

determinado o desentranhamento das conversas realizadas pelo acusado em seu 

aparelho celular, por meio do aplicativo Whatsapp” (e-STJ, fl . 287).

Por ocasião da audiência para oitiva de testemunha, foi-lhe indagado 

acerca das conversas indevidamente acessadas, fato que ensejou o protesto da 

advogada (e-STJ, fl s. 203-214) e o posterior ajuizamento da reclamação, a qual 

foi julgada improcedente (e-STJ, fl s. 322-331).

Neste writ, alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal 

diante da ofensa ao art. 157, § 1º do Código de Processo Penal, a considerar 

a manutenção de prova ilícita por derivação nos autos do processo, decorrente 

da inquirição de testemunha acerca daquelas provas anteriormente declaradas 

ilícitas pelo TJSP, é dizer, acerca das conversas indevidamente acessadas pela 

autoridade policial.

Pugnam, liminarmente, pela suspensão da ação penal até o julgamento do 

mérito deste writ.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 771

A liminar foi deferida para suspender o trâmite da Ação Penal n. 0001199-

88.2016.8.26.0360 em curso no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mococa/SP, 

até o julgamento do mérito deste habeas corpus.

Informações prestadas.

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte e o Supremo 

Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido de que não cabe habeas 

corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para 

a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado a 

justifi car a concessão da ordem, de ofício. É a hipótese.

No caso em apreço, o TJSP concedeu em parte a ordem para determinar 

o desentranhamento das conversas realizadas pelo acusado em seu aparelho 

celular, por meio do aplicativo Whatsapp, contudo manteve o testemunho do 

policial que se refere ao conteúdo da prova considerada ilícita:

Desde logo, impõe-se salientar que, a partir do exame acurado do vasto 

acervo documental acostado a este habeas corpus, a apreensão do telefone 

celular do paciente ocorreu, conforme relatório policial (fl s. 45/52), quando da 

sua condução até a Delegacia de Polícia do Município de Mococa/SP, para prestar 

esclarecimentos.

Enquanto o paciente aguardava o registro da ocorrência, os policiais 

perceberam que ele se comunicava com outros funcionários da empresa, por 

meio do aplicativo “whatsapp”.

Assim, com receio de que tal comunicação pudesse frustrar futura persecução 

penal, foi realizada a apreensão do aparelho celular, que foi entregue com o 

aplicativo “whatsapp” aberto, tendo sido transcritas e juntadas aos autos as 

conversas mencionadas.

Em primeiro lugar, quanto à apreensão do telefone celular do paciente, insta 

destacar que o artigo 6º, incisos II e III, do Código de Processo Penal estabelece que 

a autoridade policial deverá, ao tomar conhecimento da prática da infração penal, 

apreender os objetos que tenham relação com o fato delituoso e colher todas as 

provas que possam servir para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
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No caso dos autos, verifi ca-se que o celular do paciente foi apreendido, pois 

sua constante comunicação com outros investigados, via “whatsapp”, poderia 

frustrar as investigações sobre o fato delituoso descrito na denúncia.

Se a autoridade policial percebeu indícios de conduta criminosa do acusado 

mediante uso de seu aparelho celular, ela tinha o dever de efetuar a sua 

apreensão, para apurar indícios de materialidade, na forma do artigo 6º, incisos 

II e III, do Código de Processo Penal, não podendo se falar em ilegalidade do ato.

Todavia, o mesmo não ocorre em relação à devassa da comunicação do 

paciente com os demais acusados via aplicativo “whatsapp”.

Com efeito, o artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal prescreve 

a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer, para fi ns de investigação criminal ou instrução 

processual penal.

A Lei n. 9.296/1996, ao regulamentar o artigo 5º, XII, da Constituição Federal, 

assentou, em seu artigo 1º, que a interceptação telefônica “dependerá de ordem 

do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça” e, em seu artigo 

5º, que tal “decisão será fundamentada, sob pena de nulidade”. Além disso, no 

parágrafo único do artigo 1º, estendeu seus efeitos à “interceptação do fl uxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática”.

E ao tratar da organização dos serviços de telecomunicações, a Lei n. 

9.472/1997, por meio do seu artigo 3º, inciso V, garantiu ao usuário dos serviços de 

telecomunicações o direito “à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, 

salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas”.

Por fi m, para tratar dos princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil foi editada a Lei n. 12.965/2014, a qual garantiu ao usuário, em 

seu artigo 7º, inciso III, a “inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas 

armazenadas, salvo por ordem judicial”.

Como o funcionamento do aplicativo “whatsapp” em um telefone celular 

pressupõe o uso da Internet e a utilização de serviços de telecomunicações, a 

legislação adrede apontada deve ser observada quando se pretende a devassa no 

conteúdo de comunicações travadas por esse meio.

E essa legislação impõe a necessidade de ordem judicial, devidamente 

fundamentada, para haver devassa das comunicações travadas via “whatsapp”, 

ainda que elas estejam armazenadas no dispositivo eletrônico, e tão apenas para 

fi ns de instrução penal ou investigação criminal.

No caso dos autos, não houve tal autorização judicial, o que torna ilegal a 

transcrição das conversas realizadas na fase investigativa, mesmo que o aparelho 

tenha sido entregue aos milicianos com o aplicativo aberto.
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Dessarte, há que se conceder, em parte, a presente ordem de habeas corpus, 

a fi m de, tão-somente, determinar o desentranhamento das conversas realizadas 

pelo paciente via “whatsapp”.

Por derradeiro, não é possível conhecer do pedido de desentranhamento das 

demais provas decorrentes da transcrição das conversas acima mencionadas, pois 

(i) não há prova pré- constituída especifi cando quais seriam essas provas; e (ii) 

ainda que fossem colacionadas cópias demonstrando a ilicitude por derivação, 

incidiria a disposição do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, que reputa 

“inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o 

nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser 

obtidas por uma fonte independente das primeiras”.

Diante do exposto, conhece-se parcialmente do presente writ e, na parte 

conhecida, concede-se, em parte, a ordem, a fi m de que seja determinado o 

desentranhamento das conversas realizadas pelo acusado em seu aparelho 

celular, por meio do aplicativo “whatsapp”.

Pois bem.

Tem-se que “o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da 

dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução 

penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto 

condenatório proferido”, assim, “compete aos operadores do direito, no exercício 

das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato 

processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de 

um processo, ainda que para condenar o réu” (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

Nesse aspecto: “A essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits 

of the poisonous tree), de origem norte-americana, consagrada no art. 5º, inciso 

LVI, da Constituição Federal, proclama a mácula de provas, supostamente 

lícitas e admissíveis, obtidas, todavia, a partir de provas declaradas nulas pela 

forma ilícita de sua colheita. É certo que doutrina e jurisprudência repudiam 

com veemência (HC 148.178/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, DJe 05.12.2013).

É certo, ainda, que “os elementos probatórios a que os órgãos da persecução 

penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida 

como resultado da transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias 

constitucionais e legais, cuja efi cácia condicionante, no plano do ordenamento 

positivo brasileiro, traduz signifi cativa limitação de ordem jurídica ao poder do 
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Estado em face dos cidadãos.” (RHC n. 90.376/RJ, Rel. Ministro Celso de Mello, 

Segunda Turma, DJe 18.5.2007).

No caso em exame, o Juiz de primeiro grau, mesmo ciente da decisão do 

TJSP que concedera a ordem para “o desentranhamento das conversas realizadas 

pelo acusado em seu aparelho celular, por meio do aplicativo whatsapp”, indagou 

uma das testemunhas de acusação (Delegado de Polícia responsável pela 

investigação) sobre as referidas conversas, que prontamente respondeu sobre o 

teor das mensagens.

Assim, a indagação de testemunha acerca de prova considerada ilícita 

macula de ilegalidade o seu depoimento, de modo que deve ser assegurada a 

higidez de todo o acervo probatório, a fi m de conferir a supracitada legitimidade 

de um eventual édito condenatório, em atenção às garantias de cunho 

constitucional.

Confi ra-se:

Habeas corpus. Sonegação fi scal, lavagem de dinheiro e corrupção. Denúncia 

anônima. Instauração de inquérito policial. Possibilidade. Interceptação telefônica. 

Impossibilidade. Prova ilícita. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Nulidade 

de provas viciadas, sem prejuízo da tramitação do procedimento investigativo. 

Ordem parcialmente concedida.

1. Hipótese em que a instauração do inquérito policial e a quebra do sigilo 

telefônico foram motivadas exclusivamente por denúncia anônima.

2. “Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso 

ordenamento jurídico, sendo considerada apta a defl agrar procedimentos de 

averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos 

informativos idôneos sufi cientes, e desde que observadas as devidas cautelas no 

que diz respeito à identidade do investigado. Precedente do STJ” (HC 44.649/SP, 

Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 8.10.2007).

3. Dispõe o art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.296/1996, que “não será admitida a 

interceptação de comunicações telefônicas quando (...) não houver indícios 

razoáveis da autoria ou participação em infração penal”. A delação anônima não 

constitui elemento de prova sobre a autoria delitiva, ainda que indiciária, mas 

mera notícia dirigida por pessoa sem nenhum compromisso com a veracidade do 

conteúdo de suas informações, haja vista que a falta de identifi cação inviabiliza, 

inclusive, a sua responsabilização pela prática de denunciação caluniosa (art. 339 

do Código Penal).

4. A prova ilícita obtida por meio de interceptação telefônica ilegal igualmente 

corrompe as demais provas dela decorrentes, sendo inadmissíveis para embasar 
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eventual juízo de condenação (art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal). 

Aplicação da “teoria dos frutos da árvore envenenada”.

5. Realizar a correlação das provas posteriormente produzidas com aquela que 

constitui a raiz viciada implica dilação probatória, inviável, como cediço, em sede 

de habeas corpus.

6. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão que deferiu a quebra 

do sigilo telefônico no Processo 2004.70.00.015190-3, da 2ª Vara Federal de 

Curitiba, porquanto autorizada em desconformidade com o art. 2º, inciso I, 

da Lei n. 9.296/1996, e, por conseguinte, declarar ilícitas as provas em razão 

dela produzidas, sem prejuízo, no entanto, da tramitação do inquérito policial, 

cuja conclusão dependerá da produção de novas provas independentes, 

desvinculadas das gravações decorrentes da interceptação telefônica ora anulada 

(HC 64.096/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 04.08.2008).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem de ofício 

de ofício para determinar o desentranhamento dos trechos do depoimento de 

Wanderley Fernandes Martins Júnior acerca da prova considerada ilegal.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 434.766-PR (2018/0018756-1)

Relator: Ministro Felix Fischer

Impetrante: Cristiano Zanin Martins e outros

Advogados: Luís Carlos Sigmaringa Seixas e outro(s) - DF000814

José Paulo Sepulveda Pertence e outro(s) - DF000578

José Gerardo Grossi e outro(s) - DF000586

Evandro Luís Castello Branco Pertence e outro(s) - DF011841

Wagner Rossi Rodrigues e outro(s) - DF015058

Gabriel Ramalho Lacombe e outro(s) - DF015110

Afonso Henrique Arantes de Paula e outro(s) - DF022868

Claudio Demczuk de Alencar e outro(s) - DF024725

Pedro Correa Pertence e outro(s) - DF033919

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Paciente: Luiz Inácio Lula da Silva
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EMENTA

Habeas corpus. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

Prisão determinada pelo Tribunal após o julgamento da apelação. 

Possibilidade. Execução provisória da pena. Legalidade. Recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ausência de violação 

do princípio da presunção de inocência. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Regime inicial fechado. Possibilidade. Suspensão 

de direitos políticos. Matéria não enfrentada pelo Tribunal a quo. 

Supressão de instância. Habeas corpus denegado.

I - Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, 

Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado 

em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência af irmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir 

o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento 

das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da 

condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. 2. O Supremo Tribunal 

Federal também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE 964.246/

SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no 

mencionado HC 126.292/SP.

II - No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada 

pelo Tribunal de origem, se eventualmente rejeitados os Embargos 

de Declaração sem efeitos modifi cativos, e porquanto encerrada a 

jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e 

provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar início à 

execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, 

sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção 

de inocência.

III - O Superior Tribunal de Justiça já fi rmou orientação no 

sentido de que não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão 

decorrente de acórdão confi rmatório de condenação prescinde do 

exame dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. Entende-
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se que a determinação de execução provisória da pena se encontra 

dentre as competências do Juízo revisional e independe de recurso 

da acusação. HC 398.781/SP, Quinta Turma, Rel. MIN. RIBEIRO 

DANTAS, DJe 31.10.2017).

IV - Sobressai a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça 

para a análise da impetração, quando a matéria de fundo, alegada no 

mandamus, que é questão eleitoral, não foi objeto de debate e decisão pelo 

Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente.

Habeas Corpus denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer parcialmente do pedido e, nessa parte, denegar a ordem.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence (p/pacte) e 

Ministério Público Federal

Brasília (DF), 06 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 15.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, 

impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, contra v. acórdão proferido 

pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Ação Penal n. 

5046512-94.2016.4.04.7000/PR, cuja ementa a seguir transcrevo:

“Operação Lava-Jato”. Penal e Processual Penal. Competência do Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Conexão. Esquema criminoso no âmbito da 

Petrobras. Suspeição do Magistrado e dos Procuradores da República. Não 

confi gurada. Cerceamento de defesa. Poder instrutório do juiz. Art. 400, § 1º 

do CPP. Prejuízo não comprovado. Gravação de interrogatório pela própria 
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defesa. Higidez da gravação realizada pela serventia do juízo. Indeferimento 

de perguntas aos colaboradores. Diligências complementares. Fase do art. 402 

do CPP. Reinterrogatório. Art. 616 do CPP. Faculdade do juízo recursal. Violação 

à autodefesa e à presunção de inocência. Não configurada. Correlação entre 

denúncia e sentença. Existência. Preliminares afastadas. Mérito. Standard 

probatório. Depoimentos de corréus. Corrupção ativa e passiva. Ato de ofício. 

Causa de aumento de pena. Agente político. Capacidade de indicar ou manter 

servidores públicos em cargos de altos níveis na estrutura do Poder Executivo. 

Lavagem de dinheiro. Inexistência de título translativo. Caracterização do ilícito. 

Acervo presidencial. Modifi cação do fundamento da absolvição. Ausência de 

interesse recursal. Ofensas aos advogados. Exclusão de termos da sentença. 

Pedido destituído de razões e descontextualizado. Devolução da totalidade de 

bens apreendidos. Não conhecimento dos apelos nos pontos. Dosimetria da 

pena. Readequação. Benefícios decorrentes da colaboração. Reparação do dano. 

Juros de mora. Execução provisória.

1. A competência para o processamento e julgamento dos processos 

relacionados à “Operação Lava-Jato” perante o Juízo de origem é da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes fi nanceiros, de lavagem de 

dinheiro e conexos.

2. A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR fi rmou-se em 

razão da inequívoca conexão dos fatos denunciados na presente ação penal com 

o grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da 

empresa Petróleo Brasileiro S/A.

3. Inexistente no pólo passivo ou como investigados autoridades com foro 

privilegiado, não há falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal 

Federal. Questões solvidas por aquela Corte no Inquérito n. 2.245 (Ação Penal n. 

470), na Reclamação n. 17.623 e nas Ações Penais n. 871 a 878.

4. O rol do art. 254 do CPP constitui numerus clausus, e não numerus apertus, 

sendo taxativas as hipóteses de suspeição. Precedentes desta Corte e do STF 

(Exceção de Suspeição Criminal n. 5052962-04.2016.404.0000, Des. Federal 

Cláudia Cristina Cristofani, por unanimidade, juntado aos autos em 16.12.2016).

5. Não gera impedimento do magistrado, tampouco implica em antecipação 

do juízo de mérito, a externalização das razões de decidir a respeito de diligências, 

prisões e recebimento da denúncia, comuns à atividade jurisdicional e exigidas 

pelo dever de fundamentar estampado na Constituição Federal.

6. A determinação de diligências na fase investigativa ou mesmo a condução 

coercitiva de investigados ou decretação de prisões cautelares fazem parte do 

cotidiano jurisidicional e não acarretam a quebra de imparcialidade do julgador 

ou a nulidade do feito.

7. A publicação de matérias jornalísticas a respeito do caso e da participação 

dos envolvidos é típica dos sistemas democráticos, não conduzindo à suspeição 

do juízo.
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8. A participação em eventos, com ou sem a presença de políticos, não macula 

a isenção do magistrado, em especial porque possuem natureza meramente 

acadêmica, informativa ou cerimonial, sendo notório que em tais aparições não 

há pronunciamentos específi cos a respeito dos processos em andamento.

9. Não é razoável exigir-se isenção dos Procuradores da República, que 

promovem a ação penal. A construção de uma tese acusatória - procedente ou 

não -, ainda que possa gerar desconforto ao acusado, não contamina a atuação 

ministerial.

10. No sistema processual vigente o juiz é o destinatário da prova, podendo 

ele recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias, conforme previsão do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

11. O processo penal é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, não sendo 

possível o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, sem a demonstração 

do efetivo prejuízo. Precedentes STJ e STF.

12. Não há ilegalidade na decisão acerca da prescindibilidade das provas 

requeridas, mormente se as pretensões defensivas foram todas e cada uma 

examinadas e, na porção indeferida, há fundamentação idônea.

13. Não há nulidade no indeferimento de gravação autônoma do interrogatório 

pessoal do réu, tendo em vista que a gravação realizada pela própria serventia 

do juízo mostra-se suficiente à garantia da ampla defesa e do contraditório. 

Inaplicável, no caso, regra expressa do Código de Processo Civil, tendo em vista 

que o Código de Processo Penal tem previsão própria.

14. O acordo de colaboração confi gura “negócio jurídico personalíssimo”, não 

podendo seu termos serem questionados por terceiros, ainda que réus delatados. 

As perguntas indeferidas pelo juízo não dizem respeito aos fatos do processo, não 

se verifi cando qualquer ilegalidade.

15. Não confi gura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência na 

fase do art. 402 do CPP quando esta não resultou de circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução, bem como quando, diante das informações e elementos 

existentes nos autos, desde o princípio o requerimento formulado mostra-se 

evidentemente despiciendo. Tal momento processual não se destina à reabertura 

ampla da instrução, mas apenas a complementá-la com as diligências que se 

mostrem necessárias e relevantes no curso natural do processo.

16. No julgamento das apelações criminais, poderá o Colegiado proceder a 

novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras 

diligências (CPP, art. 616). A adoção de tal expediente é mera faculdade do 

Tribunal competente para o julgamento do apelo interposto, devendo a produção 

das provas das alegações tanto da acusação quanto da defesa fi car adstrita ao 

âmbito da instrução criminal.

17. Oportunizado ao réu em seu interrogatório o direito de permanecer em 

silêncio e de se manifestar livremente durante e ao fi nal do ato, direitos dos quais 
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fez uso em diversas oportunidades por orientação da defesa técnica, não se há de 

falar em violação à autodefesa ou mesmo de ato inquisitorial. Hipótese em que 

as perguntas formuladas pelo magistrado estão em conformidade com os fatos 

narrados e na linha da responsabilização criminal atribuída na denúncia.

18. A denúncia é bastante clara e indica todas as circunstâncias em que teriam 

sido cometidos os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Todos os 

temas que permeiam as condutas imputadas foram exaustivamente avaliados 

na sentença, que deve ser examinada no todo, e não apenas por um ou outro 

seguimento isoladamente, não havendo falar em alteração essencial em relação 

aos fatos ou em ausência de correlação entre denúncia e sentença.

19. Rejeitadas integralmente todas as preliminares invocadas pelas defesas.

20. “A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto 

uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra 

de prova, a melhor formulação é o ‘standard’ anglo-saxônico - a responsabilidade 

criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no 

art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.”, consoante 

precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

21. As palavras do corréu podem ser utilizadas se reveladas com 

espontaneidade e coerência, suportadas por outros indícios, bem como sujeitas 

ao contraditório. Tal exegese é extraída do disposto nos arts. 188 a 197 do CPP, 

destacando-se o direito a reperguntas às partes e a interpretação da confi ssão 

segundo os demais elementos de convicção porventura existentes. É dizer, são 

válidos os depoimentos prestados por colaboradores e por corréus, sendo que 

seu valor probatório está a depender da sintonia com os demais elementos de 

convicção existentes nos autos.

22. Pratica o crime de corrupção passiva, capitulado no art. 317 do Código 

Penal, aquele que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem.

23. Comete o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, 

quem oferece ou promete vantagem indevida a agente público, para determiná-

lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

24. A prática efetiva de ato de ofício não consubstancia elementar de tais 

tipos penais, mas somente causa de aumento de pena (CP, § 1º do artigo 317 e 

parágrafo único do artigo 333).

25. O ato de ofício deve ser representado no sentido comum, como o 

representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico, bastando, para os fi ns 

dos tipos penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal, que o ato subornado 

caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente 

(STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2013).
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26. Não se exige que o oferecimento da vantagem indevida guarde vinculação 

com as atividades formais do agente público, bastando que esteja relacionado 

com seus poderes de fato. No caso de agente político, esse poder de fato está na 

capacidade de indicar ou manter servidores públicos em cargos de altos níveis na 

estrutura direta ou indireta do Poder Executivo, infl uenciando ou direcionando 

suas decisões, conforme venham a atender interesses escusos, notadamente os 

fi nanceiros.

27. Hipótese em que a corrupção passiva perpetrada por um dos acusados 

difere do padrão dos processos já julgados relacionados à “Operação Lava-Jato”, 

não se exigindo a demonstração de sua participação ativa em cada um dos 

contratos.

28. Mantida a condenação por crime único de corrupção - ativa e passiva - em 

observância aos limites do apelo do Ministério Público Federal, que não tem 

alcance sufi ciente para desfazer a lógica da sentença.

29. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente 

(não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica 

independente (preceito primário e secundário), pena específi ca, conteúdo de 

culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum ou 

mero exaurimento da corrupção.

30. O tipo penal da lavagem de dinheiro abarca o propósito de ocultar ou 

dissimular a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores. A ausência de título translativo do imóvel é compatível com a 

prática do delito, revelando a intenção de ocultar ou dissimular a titularidade ou 

a origem do bem.

31. Preservada a condenação por crime único de lavagem de dinheiro. As 

práticas narradas (aquisição, reforma e decoração do imóvel), embora pareçam 

distintas, inserem-se no mesmo contexto de ocultação e dissimulação.

32. Apenas haverá interesse recursal na alteração do fundamento absolutório 

com o objetivo de salvaguardar os denunciados de eventuais repercussões 

na esfera cível, o que somente é possível nos casos de reconhecimento de 

inexistência do fato ou de negativa de autoria (art. 386, incisos I e IV).

33. Não conhecimento da pretensão defensiva no ponto, formulada 

independentemente de qualquer consideração acerca da utilidade prática de tal 

providência ou de eventual prejuízo decorrente da manutenção da decisão como 

proferida.

34. O pedido de exclusão de termos da sentença foi lançado genericamente 

em apelação sem apresentação de fundamentos para o exame pelo juízo recursal 

e descontextualizado das circunstâncias examinadas na decisão. Matéria preclusa, 

que deveria, ao seu tempo, ter sido discutida em primeiro grau pela via dos 

embargos de declaração e que não possui aptidão para modifi car o conteúdo 

condenatório e declaratório do título judicial. Não conhecimento da apelação no 

ponto.
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35. O pedido de devolução de todos os bens apreendidos é questão estranha 

à apelação criminal, devendo ser formulado junto ao juízo de primeiro grau, a 

quem cabe avaliar a necessidade ou não dos materiais para outras investigações, 

sendo que, somente após, inaugura-se a competência do Tribunal para exame da 

matéria.

36. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fi xação da pena, a teor do 

disposto no art. 68, do Código Penal. A pena-base atrai o exame da culpabilidade 

do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do 

crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou 

critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 

discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas 

matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 

107.409/PE, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 

9.5.2012).

37. Regra geral, a culpabilidade é o vetor que deve guiar a dosimetria da pena. 

Readequadas as penas-base impostas.

38. Na segunda etapa da dosimetria das sanções, adequada a redução por 

aplicação de atenuante no patamar de 1/6.

39. Os benefícios previstos no artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.613/1998, concedidos 

nestes autos, não podem se estender a outros feitos, alguns inclusive em 

diferentes jurisdições. A pretensão à benesse deve ser submetida a cada um dos 

processos, individualmente.

40. As concessões nos termos em que aplicadas em sentença extrapolam a 

previsão legal e devem ser afastadas, tendo em vista que as Leis n. 9.613/1998 e 

9.807/1999 (artigo 1º, § 5º e artigos 13 e 14, respectivamente) não contemplam a 

possibilidade de fi xação de regime diferenciado ou de dispensa da reparação do 

dano como condição para progressão de regime.

41. Considerando a relevante contribuição de alguns dos acusados, nesta 

ação penal, para o esclarecimento da verdade, cabível a redução das penas a 

eles impostas no patamar de 2/3, com fundamento no artigo 1º, § 5º, da Lei n. 

9.613/1998.

42. Ainda que a lei trate de valor mínimo, a recomposição dos prejuízos 

causados visa à adequada reparação dos danos sofridos pela vítima dos crimes, 

devendo, para tanto, ser composta não apenas de atualização monetária, mas, 

também, da incidência de juros, nos termos da legislação civil.

43. Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade em condicionar a progressão 

de regime à reparação do dano, nos termos do artigo 33, § 4º, do Código Penal.

44. Hígida a pretensão punitiva, tendo em vista que não decorridos os lapsos 

prescricionais entre os marcos interruptivos.
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45. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 

no Habeas Corpus n. 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de 

recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser ofi ciado à origem 

para dar início à execução das penas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau de 

jurisdição, por: (I) um crime de corrupção passiva do art. 317 do CP, com a 

causa de aumento descrita no § 1º do mesmo dispositivo, pelo recebimento de 

vantagem indevida do Grupo OAS, em decorrência de valores oriundos do contrato 

do Consórcio CONEST/RNEST com a Petrobras, à pena de 6 anos de reclusão, além 

de multa de 150 dias-multa, no valor unitário de 5 salários mínimos; e (II) um 

crime de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, inciso V, da Lei n. 9.613/1998, 

envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A 

(tríplex) e do benefi ciário das reformas nele realizadas, à pena de 3 (três) anos e 

6 (seis) meses de reclusão, além de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor 

unitário de 5 (cinco) salários mínimos, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo 

(concurso material), totalizando 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicialmente fechado, além de multa, no total de 185 (cento e 

oitenta e cinco) dias-multa, no valor diário de 5 (cinco) salários mínimos, sendo-lhe 

imposto, ainda, como condição para progressão de regime, a reparação do dano, 

na forma do art. 33, § 4º do CP (fl s. 1.892).

Foram interpostos recursos tanto pelo Ministério Público Federal, quanto 

pela defesa, os quais se restaram julgados em 24.01.2018 pela 8ª Turma daquela 

e. Corte Regional, oportunidade em que, por unanimidade de votos, foi não só 

mantida a condenação do paciente, como majorada a reprimenda anteriormente 

imposta para o patamar de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime 

inicial igualmente fechado, além de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, à razão 

unitária de 05 (cinco) salários mínimos vigentes ao tempo do último fato criminoso.

No mesmo compasso, em observância ao decidido pelo plenário do c. 

Supremo Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP, determinou-se que, tão 

logo decorrido o prazo para a interposição dos recursos dotados de efeito suspensivo, 

ou mesmo quando julgadas as respectivas irresignações, fosse ofi ciada à unidade 

judiciária de origem (13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR), autorizando o 

início da execução das penas impostas no decisum.

Daí o presente writ. Compulsando os autos, percebe-se dos alicerces 

que embasam a pretensão em mesa, que o paciente permaneceu solto durante 

todo o compasso procedimental, não havendo que se falar, portanto, e nesse 
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momento, em qualquer circunstância empírica apta a alterar as condições 

fáticas que legitimaram a sua permanência em liberdade, restando-se ausentes, 

nesse turno, os fundamentos necessários ao encarceramento. Destaca que o 

Paciente sempre adotou postura integralmente colaborativa com a apuração 

criminal, comparecendo a todos os atos processuais, tanto na referida Ação 

Penal, quanto em todos os procedimentos criminais nos quais ostenta a posição 

de investigado/acusado.

Argumenta-se que a decisão apresentada pela e. Suprema Corte, nos autos 

do HC 126.292 e MC nas ADCs 43 e 44, é destituída de caráter vinculante, 

conferindo à execução provisória da pena uma roupagem de mera possibilidade, 

e não uma espécie de obrigatoriedade decorrente do simples exaurimento dos 

recursos ordinariamente interpostos, a depender das circunstâncias do caso 

concreto, sob pena de frontal colisão aos comandos constitucionais, dentre 

eles o inserto no art. 5º, LVII (ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória) e art. 93, IX (todos os julgamentos dos órgãos 

do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes 

e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação), 

bem como a Tratados e Convenções Internacionais.

Obtempera-se que a eventual existência de embargos de declaração (seja 

pelo seu julgamento ou por sua limitação cognitiva-modifi cativa), não constitui 

fundamento idôneo a afastar a iminência do constrangimento inconstitucional, 

ilegal e imotivado a ser imposto ao Paciente.

Pontua, ademais, não ser possível a antecipação de cumprimento da 

reprimenda, uma vez que (fls. 26): “(i) o acórdão condenatório, no tocante à 

execução provisória da pena, se limita a mencionar a súmula 122 do TRF4, deixando 

de apresentar qualquer fundamentação acerca da necessidade de recolhimento do 

Paciente a estabelecimento prisional, violando o artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, (ii) o Ministério Público Federal, seja em primeira ou segunda instância, 

deixou de requerer a execução provisória da pena, de modo que sua decretação ex 

offi  cio pelo Tribunal infringe o princípio da vedação à reformado in pejus; (iii) os 

elementos concretos da causa - como o fato do Paciente ter respondido à ação penal em 

liberdade, apresentando-se à Justiça sempre que demandado; ser primário e de bons 

antecedentes; condenado pela prática de crimes não violentos; idoso; ter sido Presidente 

da República, implementando medidas concretas de combate à criminalidade; e por 
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ser pré-candidato à Presidência da República, líder nas pesquisas de intenção de voto, 

sendo um prejuízo ao exercício da democracia e ao Estado de Direito a privação de 

sua liberdade no período de campanha eleitoral - evidenciam a desnecessidade do 

cumprimento antecipado da pena, e, por fi m, (iv) há plausibilidade das teses de direito 

invocadas pelo Paciente no Recurso Especial que será interposto perante esta Corte”.

Requer, por tudo isso, a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fi m de se obstar 

a execução provisória da pena até que sobrevenha eventual decisão penal transitada 

em julgado, homenageando a cláusula pétrea prevista no art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição da República - registrando-se, ainda, desde logo, a necessidade de se 

afastar situação de inelegibilidade na forma do artigo 26-C, da Lei Complementar n. 

64/1990 (fl s. 58).

Às fls. 1.869/1.879, foi indeferida a medida liminar pelo em. Ministro 

Humberto Martins, destacando não se fazer presente o fundado receio de ilegal 

constrangimento, nem mesmo a possibilidade de imediata prisão, com a ressalva, 

ainda, da ausência de plausibilidade do direito invocado, pois a possibilidade de 

execução provisória da pena encontra amparo na jurisprudência das Cortes Superiores.

Às fl s. 1.882, foi comunicada pelo impetrante a juntada, em secretaria, 

de mídia contendo íntegra do julgamento da apelação criminal pela e. Corte 

Regional.

Às fls. 1.891/1.899, foram prestadas as informações pela Autoridade 

Coatora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal pugnou pela 

denegação da ordem (fl s. 1.903/1.919).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Preliminarmente, vale registrar 

que o habeas corpus preventivo, na esteira do preconizado tanto pelo c. Supremo 

Tribunal Federal, quanto por esta Corte Superior de Justiça, não se revela 

pertinente quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial 

ao direito ambulatorial, fazendo-se necessária a comprovação, por meio de pré-

constituição probatória, da concreta vulneração – atual ou iminente – “do jus 

manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” do paciente (STF - HC 97.119-AgR/

DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; HC 113.592/SP, Segunda Turma, 
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Rel. Min. Carmen Lúcia; STJ - RHC 65.462/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix 

Fischer; RHC 80.843/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; e 

RHC 63.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Como já delineado na decisão que negou o pedido liminar (fls. 

1.872/1.873), da lavra do em. Min. Humberto Martins, não há como se vislumbrar, 

seja em uma análise meramente perfunctória ou em um juízo de cognição exauriente, 

“o fundado receio de ilegal constrangimento e a possibilidade de imediata prisão” do 

paciente.

Em análise dos elementos de cognição colacionados ao feito, o que se 

pode aferir pela sentença que condenou o paciente e pelo acórdão exarado 

pelo e. Tribunal Regional Federal é a premissa de que não seria iniciada a 

execução provisória da pena, salvo quando encerrada a jurisdição criminal de 

segundo grau, vale dizer, somente quando exaurida a jurisdição ordinária se faria 

legítimo o cumprimento do comando prisional, sendo esse momento, a contrario 

sensu, o termo a quo para a confi guração de eventual ato consubstanciador do 

constrangimento à liberdade de locomoção.

Vê-se do decisum de origem, exarado pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, 

que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sendo possibilitado assim 

permanecer até efetivado o julgamento do recurso de apelação, destacando-se, 

no ponto, que:

“Há depoimentos de pelo menos duas pessoas no sentido de que ele teria 

orientado a destruição de provas, de José Adelmário Pinheiro Filho (itens 536-

537) tomado neste processo, e ainda de Renato de Souza Duque. O depoimento deste 

último foi tomado, porém, em outra ação penal, de n. 5054932-88.2016.4.04.7000.

958. Como defesa na presente ação penal, tem ele, orientado por seus 

advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora 

julgador, com a propositura de queixa-crime improcedente, e de intimidação de 

outros agentes da lei, Procurador da República e Delegado, com a propositura de 

ações de indenização por crimes contra a honra. Até mesmo promoveu ação de 

indenização contra testemunha e que foi julgada improcedente, além de ação de 

indenização contra jornalistas que revelaram fatos relevantes sobre o presente caso, 

também julgada improcedente (tópico II. 1 a II.4). Tem ainda proferido declarações 

públicas no mínimo inadequadas sobre o processo, por exemplo sugerindo que se 

assumir o poder irá prender os Procuradores da República ou Delegados da Polícia 
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Federal. (...) Essas condutas são inapropriadas e revelam tentativa de intimidação 

da Justiça, dos agentes da lei e até da imprensa para que não cumpram o seu dever.

959. Aliando esse comportamento com os episódios de orientação a terceiros 

para destruição de provas, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do 

ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

960. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-Presidente da 

República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se 

aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências 

próprias da condenação. Assim, poderá o ex-Presidente Luiz apresentar a sua 

apelação em liberdade” (Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, 13ª Vara 

Federal Criminal de Curitiba/PR, fl s. 470/471).

No mesmo diapasão, extrai-se das informações apresentadas pela Autoridade 

Coatora, que foi realizado o julgamento junto àquela Corte Regional, na 

data de 24.01.2018, a qual, após manter a condenação do paciente, majorou a 

reprimenda anteriormente estabelecida e amparada pela decisão emanada do 

plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no HC n. 126.292/SP, determinou 

que, tão logo decorrido o prazo para a interposição dos recursos dotados de efeito 

suspensivo, ou mesmo quando julgadas as respectivas irresignações, fosse ofi ciada 

à unidade judiciária de origem (13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR), 

autorizando o início da execução das penas impostas no decisum.

A propósito, transcrevo parte das informações que foram prestadas pelo 

em. Desembargador Federal João Pedro Gebram Neto:

“Informo, outrossim, que a execução provisória da pena foi determinada 

somente após o esgotamento da instância de segundo grau, como decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal, mesma linha que segue, a propósito, a Súmula n. 122 

deste Tribunal. No ponto, o acórdão de julgamento assim sintetizou: “Em observância 

ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 

n. 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados 

de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser ofi ciado à origem para dar início à 

execução das penas.

Para além do enunciado, do voto condutor (disponibilizado na plataforma 

eletrônica no dia 30.01.2018), integrante do julgamento juntamente com do 

relatório, votos e notas taquigráfi cas, destaco os seguintes fundamentos:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

788

‘7. DA EXECUÇÃO DAS PENAS

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 

n. 126.292/SP, reviu posicionamento antes fi xado no julgamento do HC n. 84.078, 

fi rmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo 

exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi pela Suprema Corte no 

julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e n. 44, pelo 

que fi cou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o início 

da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão foi 

novamente examinada nos autos do ARE n. 964.246/STF, quando, ‘por maioria, 

o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafi rmou jurisprudência 

no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais 

superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 964.246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias’.

Idêntica orientação vem da Súmula n. 122 deste Tribunal que diz: 

“Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da 

pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso 

especial ou extraordinário”. Desse modo, tão logo decorridos os prazos para 

interposição de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá ter início 

a execução da pena, inclusive no tocante às restritivas de direito (TRF4, Agravo de 

Execução Penal n. 5000985-25.2017.404.7117, 8ª Turma, Juiz Federal Nivaldo 

Brunoni, por unanimidade, juntado em 28.04.2017), pelo que deverá ser ofi ciado 

ao juízo de primeiro grau para as providências que entender cabíveis.

Não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são próprios e 

não coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em 

razão de título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito 

suspensivo diante da eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, a condenação em segundo grau, por si só, é fundamento idôneo para que 

se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão cautelar, 

tem-se por premissa que “a presunção de inocência não é absoluta e perde força no 

decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de primeira instância” 

(STF - HC 114.688, Rel. Min. Luiz Fux). Tal perda de força é mais intensa com a 

condenação em segundo grau.

A presunção de inocência ganha outros contornos no direito alienígena. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, berço da presunção de inocência e do due process of 
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law, regra geral, não há óbice à prisão após uma sentença condenatória, ainda que 

pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês, onde a Corte de 

Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade e a presunção 

de inocência, mesmo após condenação ainda recorrível.

[...]

Não vejo porque adotar entendimento diverso daquele seguido por este 

Tribunal em todas as ações penais, o que levou, além do mais, à edição da já 

referida Súmula n. 122. Adotar, assim, outro entendimento neste caso específi co, 

signif icaria emprestar ao presente processo seletividade incompatível com o 

exercício da jurisdição, já que o cumprimento da pena nada mais é do que o 

corolário do resultado do processo, aplicável aos condenados em primeiro e em 

segundo graus.

Como já apontei em inúmeros habeas corpus, o fato de se tratarem de crimes 

de corrupção e de lavagem de dinheiro, i.e., comumente qualifi cados como ‘crimes de 

colarinho branco’, não exclui a gravidade das condutas. Crimes de colarinho branco 

podem ser tão ou mais danosos à sociedade ou a terceiros que crimes praticados nas 

ruas, com violência.

[...]

Por evidente que quase a imensa maioria dos investigados ou réus da “Operação 

Lava-Jato” não colocará em risco a segurança individual de quem quer que seja. E 

pouco provável que cometam pessoalmente qualquer crime violento ou os chamados 

crimes de sangue; talvez nunca portem uma arma de fogo, ou subtraiam diretamente 

recursos de outra pessoa física.

Talvez nos crimes de corrupção os efeitos deletérios não sejam tão visíveis, mas 

isso não os torna menos gravosos. Enquanto alguns poucos se apropriam da coisa 

pública como se privada fosse, sistemas básicos de saúde e ensino agonizam e sangram.

Um sangue invisível e capaz de provocar os maiores males ao Estado e seus 

administrados.

Enfi m, os delitos fi nanceiros e contra a Administração Pública trazem refl exos 

amplos e atingem toda a coletividade. Os efeitos são de tal monta que, passado 

longo tempo, ainda não é possível dimensionar o alcance da corrupção que envolve 

conhecidos empresários, agentes públicos e partidos políticos que se serviram da maior 

empresa estatal.

O desrespeito ao Estado de Direito demanda medida severa, e, havendo fundada 

razão diante das circunstâncias concretas, mostra-se inevitável a adoção de medidas 
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amargas como resposta ao desprezo para com as instituições públicas, certamente 

motivados pela certeza da impunidade.

Para não passar in albis, convém esclarecer que a determinação de 

cumprimento de pena após o julgamento em segunda instância, em nada se 

confunde com as prisões temporárias ou preventivas. Muito se fala a respeito dos 

excessos das prisões preventivas decretadas no âmbito da “Operação Lava- Jato”, 

mas, no mais das vezes, sem qualquer demonstração efetiva de pertinência na 

afi rmação.

Feitas tais considerações, é medida salutar e de efetividade da jurisdição 

criminal que se inicie o cumprimento de penas, tão logo esgotada a jurisdição de 

segundo grau” (Informações prestadas pela Autoridade Coatora, Desembargador 

Federal João Pedro Gebram Neto, fl s. 1.893/1.899).

Nesse compasso, não se faz possível vislumbrar a existência de situação de dano 

efetivo ou de risco potencial ao direito ambulatorial, aptos a respaldar o writ de 

natureza preventiva e, ainda que houvesse, não se pode, no presente caso, considerar 

ilegal ou abusivo o ato perpetrado pelo e. Tribunal de Origem, sendo necessário lembrar 

que o e. Supremo Tribunal Federal, por meio do c. Tribunal Pleno, no julgamento 

do HC n. 126.292/SP, retomou o entendimento que manteve até o ano de 2009 e 

assentou que: “A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau 

de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 

o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso 

LVII da Constituição Federal” (HC n. 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori 

Zavascki, DJe 17.5.2016).

A matéria foi objeto de novo exame pela c. Corte Suprema, em 5.10.2016, 

nas ADCs n. 43 e 44, e, posteriormente, no julgamento do ARE n. 964.246, sob a 

sistemática da repercussão geral, nos quais foi novamente afi rmada a possibilidade de 

se executar a pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição 

e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do 

direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados.

A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:

Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução provisória. 

Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafi rmada. 1. Em 

regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 791

proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 

pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que 

se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 

reafi rmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 964.246/SP, Rel. Min. Teori 

Zavascki, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe 25.11.2016).

Na oportunidade, restou consignado pelo e. Min. Teori Zavascki, quando 

do julgamento ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, que:

“3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 

126.292 (de minha relatoria, DJe de 17.6.2016), retomando entendimento que 

manteve até o ano de 2009, assentou que a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou 

recurso extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência af irmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 

Submetida a matéria novamente à apreciação do Pleno, desta vez sob a perspectiva da 

constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, o Tribunal, por maioria, 

reafi rmando o que decidira no HC 126.292, indeferiu liminares pleiteadas em Ações 

Declaratórias de Constitucionalidade (ADC 43 e ADC 44), em julgamento ocorrido 

em 5.10.2016.

[...]

O que se af irmou, quando do julgamento do HC 126.292, foi que a 

presunção de inocência, encampada pelo art. 5º, LVII, é uma garantia de sentido 

processualmente dinâmico, cuja intensidade deve ser avaliada segundo o âmbito 

de impugnação próprio a cada etapa recursal, em especial quando tomadas em 

consideração as características próprias da participação dos Tribunais Superiores 

na formação da culpa, que são sobretudo duas: (a) a impossibilidade da revisão de 

fatos e provas; e (b) a possibilidade da tutela de constrangimentos ilegais por outros 

meios processuais mais efi cazes, nomeadamente mediante habeas corpus.

[...]

A dignidade defensiva dos acusados deve ser calibrada, em termos de processo, a 

partir das expectativas mínimas de justiça depositadas no sistema de justiça criminal 

do país. Se de um lado a presunção de inocência juntamente com as demais garantias 

de defesa devem viabilizar ampla disponibilidade de meios e oportunidades para 

que o acusado possa intervir no processo crime em detrimento da imputação contra si 

formulada, de outro, ela não pode esvaziar o sentido público de justiça que o processo 
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penal deve ser minimamente capaz de prover para garantir a sua fi nalidade última, 

de pacifi cação social.

[...]

Realmente, a execução da pena na pendência de recursos de natureza 

extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto da não-culpabilidade, 

na medida em que o acusado foi tratado como inocente no curso de todo o processo 

ordinário criminal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como 

respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. Não é incompatível com 

a garantia constitucional autorizar, a partir daí, ainda que cabíveis ou pendentes 

de julgamento de recursos extraordinários, a produção dos efeitos próprios da 

responsabilização criminal reconhecida pelas instâncias ordinárias.

Nessa trilha, aliás, há o exemplo recente da Lei Complementar n. 135/2010 

(Lei da Ficha Limpa), que, em seu art. 1º, I, expressamente consagra como causa de 

inelegibilidade a existência de sentença condenatória por crimes nela relacionados 

quando proferidas por órgão colegiado. É dizer, a presunção de inocência não impede 

que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório produza efeitos 

contra o acusado.

[...]

Nesse quadro, cumpre ao Poder Judiciário e, sobretudo, ao Supremo Tribunal 

Federal, garantir que o processo - o meio de efetivação do jus puniendi estatal 

-, resgate essa sua inafastável função institucional. A retomada da tradicional 

jurisprudência, de atribuir efeito apenas devolutivo aos recursos especial e 

extraordinário (como, aliás, está previsto em textos normativos) é, sob esse aspecto, 

mecanismo legítimo de harmonizar o princípio da presunção de inocência com o 

da efetividade da função jurisdicional do Estado. Não se mostra arbitrária, mas 

inteiramente justifi cável, a possibilidade de o julgador determinar o imediato 

início do cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do condenado, 

após fi rmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias (STF - ARE 

964.246 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL, fl s. 02/21)

No mesmo sentido, também no seio do e. Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Decisão monocrática. 

Inexistência de argumentação apta a modificá-la. Manutenção da negativa de 

seguimento. Condenação em segundo grau. Execução provisória. Possibilidade. 

Agravo regimental desprovido. 1. A inexistência de argumentação apta a infi rmar 
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o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade de execução 

provisória de condenação criminal confirmada em segundo grau, sem que isso 

comprometa o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo 

art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Nesse sentido, o decidido no HC 126.292, Rel. 

Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016; na Medida Cautelar nas 

ADCs 43 e 44; e, sob a ótica da repercussão geral, a reafi rmação de jurisprudência no 

ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016 (Tema 925). 3. Agravo 

regimental desprovido. (HC 137.340 AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson 

Fachin, DJe 1º.08.2017).

Processual Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Tráfi co de drogas, 

associação para o tráfi co, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Prisão cautelar. 

1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não 

compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida 

na impetração. 2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em 

segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. 

Hipótese de paciente condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 

no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180 do CP. 3. Embargos declaratórios 

rejeitados. (HC 125.617 ED/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 

14.12.2017).

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para 

o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Inexistência de afronta 

ao princípio da colegialidade. Execução provisória da pena. Possibilidade. 1. Não 

há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da 

faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente 

ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 2. O Plenário 

desta Corte concluiu que a “execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo 

artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJe de 17.5.2016). Entendimento confi rmado no julgamento das medidas cautelares 

nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5.10.2016). E, em repercussão geral, foi reafi rmada a 

jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. Teori Zavascki, DJe de 

25.11.2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 148.954 AgR/RS, 

Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017).

A possibilidade de execução provisória da reprimenda era a orientação 

que prevalecia na jurisprudência da e. Suprema Corte, mesmo já sob a égide da 
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Constituição da República de 1988, a exemplo do julgamento do HC 68.726/

DF, em 28.06.1991, de relatoria do então Ministro Néri da Silveira, quando se 

decidiu que a presunção de inocência não impediria a prisão decorrente de 

apelação que teria confi rmado a sentença penal condenatória, cuja ementa a 

seguir transcrevo:

Habeas corpus. Sentença condenatória mantida em segundo grau. Mandado 

de prisão do paciente. Invocação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição. Código de 

Processo Penal, art. 669. A ordem de prisão, em decorrência de decreto de custodia 

preventiva, de sentença de pronuncia ou de decisão de órgão julgador de segundo 

grau e de natureza processual e concerne aos interesses de garantia da aplicação da 

lei penal ou de execução da pena imposta, após o devido processo legal. Não confl ita 

com o art. 5º, inciso LVII, da Constituição. De acordo com o par. 2º do art. 27 da Lei n 

8.038/1990, os recursos extraordinário e especial são recebidos no efeito devolutivo. 

Mantida, por unanimidade, a sentença condenatória, contra a qual o réu apelara 

em liberdade, exauridas estao as instancias ordinarias criminais, não sendo, assim, 

ilegal o mandado de prisão que órgão julgador de segundo grau determina se expeca 

contra o réu. Habeas corpus indeferido. (HC 68.726/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri 

da Silveira, DJe 20.11.1992).

No mesmo sentido, o então Min. Moreira Alves, no julgamento realizado 

em 24.09.1991, registrou que a interposição dos recursos extraordinário e especial, 

em razão de não ter efeito suspensivo, não impedem o recolhimento à prisão, quando 

confi rmada a sentença condenatória pelo Tribunal em segundo grau de jurisdição. No 

caso, observa-se da ementa que:

Habeas corpus. - O Plenário desta Corte, ao julgar, em 28.6.1991, o HC 68.726, de 

que foi relator o Sr. Ministro Néri da Silveira, decidiu, por unanimidade de votos, que 

não ofende o princípio do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal a prisão do réu 

condenado, embora ainda sem ter transitado em julgado a decisão condenatória, 

razão por que, aliás, e perfeitamente compatível com o citado dispositivo 

constitucional a norma do par 2º do artigo 27 da Lei n. 8.038/1990 que determina que 

os recursos extraordinário e especial serão recebidos no “efeito devolutivo”. Habeas 

corpus indeferido. (HC 68.841/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 

11.10.1991)

Da mesma forma, em julgamento realizado em 08.06.1993, reiterou o 

então Min. Moreira Alves que:

“Habeas corpus”. - Não tendo o recurso especial efeito suspensivo, sua 

interposição não impede o recolhimento a prisão determinado pelo Tribunal de 

Justiça. - Cumprimento da pena em regime fechado no caso de crime hediondo. 
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Regime prisional. Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XLVI, da Constituição. 

Precedente da Corte: HC n. 69.603. “Habeas corpus” indeferido. (HC 70.296/DF, 

Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 24.09.1993).

Em decisão contemporânea, o então Min. Ilmar Galvão, em julgamento 

realizado em 14.03.1995, também assentou que a decisão de segundo grau, que 

venha confi rmar sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, autoriza a 

imediata prisão do acusado, uma vez que os recursos extremos seriam despidos de efeito 

suspensivo. Por oportuno, trancrevo a ementa do julgado:

Habeas corpus. Paciente condenado a tres anos de reclusão, pelo crime do 

art. 213 do Código Penal. Pretendido cumprimento da pena em liberdade, por 

inexistência de casa do albergado ou estabelecimento da sentença, ou enquanto 

recorre da decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e fi rme no sentido 

de que a inexistência de estabelecimento adequado ao regime aberto não autoriza 

a aplicação da prisão domiciliar. Prevalencia do interesse público na efetivação da 

sanção penal, em detrimento do interesse individual do condenado. Entendimento 

por igual assentado nesta Corte de que os recursos extraordinário e especial, 

por não estarem revestidos de efeito suspensivo, não impedem a execução 

provisoria da pena de prisão. Habeas corpus indeferido. (HC 71.723/SP, Primeira 

Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe 16.06.1995)

De igual forma, em julgamento realizado em 25.11.1997, destacou o então 

Min. Octavio Galotti que:

Fixação da pena. Dosimetria suficientemente justificada. Não suspende a 

execução do mandado de prisão a sujeição da decisão condenatória a recurso 

especial ou extraordinário. (HC 75.688/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Octavio Galotti, 

DJe 13.02.1998)

O que se denota, como bem afi rmado pelo então Min. Teori Zavascki, 

é que em diversas oportunidades antes e depois dos precedentes mencionados, 

as Turmas do c. STF afi rmaram e reafi rmaram que o princípio da presunção de 

inocência não inibiria a execução provisória da pena imposta, ainda que pendente 

o julgamento de recurso especial ou extraordinário: HC 79.814, Segunda Turma, 

Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 13.10.2000; HC 80.174, Segunda Turma, Rel. Min. 

Maurício Corrêa, DJ 12.4.2002; RHC 84.846, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos 

Velloso, DJ 5.11.2004; RHC 85.024, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, 

DJ 10.12.2004; HC 91.675, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 

7.12.2007 (STF - ARE 964.246 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, fl s. 06).
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Com efeito, o vetor hermenêutico atualmente conferido pela e. Corte 

Suprema e por esta Corte Superior, repisando a jurisprudência por um lapso 

temporal adormecida, direciona-se, novamente, no sentido de que o artigo 

283 do CPP (Ninguém poderá ser preso senão em fl agrante delito ou por ordem escrita 

e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em 

virtude de prisão temporária ou prisão preventiva) não impede a antecipada 

execução da reprimenda, pois uma vez encerrada a análise de fatos e provas 

que assentam a culpa do condenado, com o exaurimento das instâncias 

ordinárias, legitimada está a execução provisória, independentemente do 

preenchimento dos pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do 

Código de Processo Penal ou mesmo de específi co requerimento ministerial, 

uma vez que não são dotados os recursos extremos de efeito suspensivo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Decisão monocrática. 

Inexistência de argumentação apta a modificá-la. Manutenção da negativa de 

seguimento. Condenação em segundo grau. Execução provisória. Possibilidade. 

Agravo regimental desprovido. 1. A inexistência de argumentação apta a infi rmar 

o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Nos 

termos do decidido pelo Tribunal Pleno, “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.” (HC 

126.292, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016). 3. 

Na mesma direção, ao indeferir tutela cautelar nas ADCs 43 e 44, o Plenário conferiu 

interpretação conforme ao art. 283, CPP, para o fim de assentar que é coerente 

com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação 

confirmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao 

recurso cabível. 4. Por fi m, sob a ótica da repercussão geral, o Tribunal reafi rmou 

sua jurisprudência para o fi m de explicitar que “a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 

presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal.” (ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016) 5. Agravo 

regimental desprovido. (HC 137.908 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson 

Fachin, DJe 06.03.2017).

No mesmo passo, esta Corte Superior de Justiça:

Execução provisória da reprimenda imposta ao réu. Pendência de julgamento 

dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento 
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do recurso de apelação. Coação ilegal caracterizada. 1. O Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, por maioria de votos, 

firmou o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão 

penal condenatório, ainda que sujeito a recursos de natureza extraordinária, 

não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, 

compreensão que foi recentemente confirmada pelo aludido colegiado ao 

apreciar as ADCs 43 e 44. 2. Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, este 

Sodalício passou a admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada 

em recurso exclusivo da defesa, afastando as alegações de reformatio in pejus e de 

necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confi rma 

a condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo 

da insurgência da acusação. Precedentes. 3. Na espécie, de acordo com extrato de 

movimentação processual obtido na página eletrônica do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, ainda estão pendentes de julgamento embargos de declaração 

opostos contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, o que 

impede a execução provisória da sanção imposta ao paciente, à luz do que decidido 

pela Corte Suprema. Precedente do STJ. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício para suspender a execução provisória da pena imposta 

ao paciente até o esgotamento da jurisdição ordinária. (HC 371.240/SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21.02.2017).

Nesse painel, a peculiaridade da situação é que ditará a possibilidade de 

suspensão dos efeitos do julgado, sem afastar do julgador, dentro de seu inerente 

poder geral de cautela, a possibilidade de excepcionalmente atribuir, no exercício 

da jurisdição extraordinária, efeito suspensivo ao REsp ou RE e, com isso, obstar 

o início da execução provisória da pena.

Assim, a execução provisória da pena passa a ser um consectário lógico 

do julgamento condenatório proferido pelo segundo grau de jurisdição. Não há que se 

falar, portanto, na esteira da fi rme jurisprudência dos Tribunais Superiores, em ofensa 

ao princípio da presunção de inocência e tampouco em reformatio in pejus, quando 

tão logo exaurida a instância ordinária.

Nesse sentido, vale transcrever o entendimento dos em. Ministros que 

compõem este Tribunal Superior:

Agravo regimental. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 

Tema 339/STF. Não ocorrência. Pressupostos de admissibilidade de recursos 

de outros Tribunais. Tema 181/STF. Execução provisória da pena. Possibilidade. 

Repercussão geral reconhecida. Tema 925/STF.

[...]
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3. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 964.246, 

em regime de repercussão geral da matéria, decidiu que a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, mesmo que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de 

inocência (Tema 925/STF). Agravo regimental improvido (AgRg no RE nos EDcl nos 

EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 988.650/SC, Corte Especial, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 27.10.2017).

Processual Penal. Habeas corpus. Gestão fraudulenta de instituição fi nanceira. 

Execução provisória da pena. Possibilidade. Dosimetria da pena. Flagrante 

ilegalidade. Constrangimento ilegal caracterizado. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

1. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Em outras 

palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples 

esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da 

condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

2. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do 

tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no mencionado 

HC 126.292/SP.

3. Quanto à alegação de que não seria possível dar início à execução da pena, 

pois a sentença condenatória teria garantido ao paciente o direito de recorrer 

em liberdade, tem-se que esta Corte fi rmou posicionamento no sentido de que 

não há falar em reformatio in pejus, pois a determinação de execução provisória 

da pena encontra-se dentre as competências do juízo revisional e independe de 

recurso da acusação. [...]

11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para 

redimensionar a pena do paciente para 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser 

inicialmente cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 60 dias-multa, 

mantida a legalidade da execução imediata da pena privativa de liberdade (HC 

398.781/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31.10.2017).

Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão 

determinada pelo Tribunal após o julgamento da apelação. Possibilidade. 

Execução provisória da pena. Legalidade. Recente entendimento do Supremo 

Tribunal Federal. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Regime inicial semiaberto. Maus 
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antecedentes. Recrudescimento do regime. Possibilidade. Habeas corpus 

denegado.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que 

a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confi rmação da 

sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da 

inocência (HC n. 126.292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016).

2. No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada pelo Tribunal de 

origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a 

análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar 

início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, 

sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de 

inocência.

3. O Superior Tribunal de Justiça já fi rmou orientação no sentido de que não 

há falar em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confi rmatório 

de condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no art. 312 do 

Código Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória da pena 

encontra-se dentre as competências do Juízo revisional e independe de recurso 

da acusação. Precedentes.

[...]

6. Habeas corpus denegado (HC 412.538/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 24.10.2017).

Agravo regimental no habeas corpus. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Exaurimento das instâncias ordinárias. Precedentes do STF e desta 

Corte. Efeito suspensivo ao recurso especial. Impossibilidade. Recurso inexistente 

no momento da impetração. Habeas corpus. Via inadequada para a concessão do 

referido efeito. Agravo regimental desprovido.

1. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17.2.2016, o Supremo 

Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade 

de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das 

instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por 

ser o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, desprovido de efeito 

suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal 

entendimento foi mantido, pela Suprema Corte no exame das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, em 5.10.2016. O Superior Tribunal de Justiça também 

adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento, pela Sexta Turma, dos EDcl 

no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.

2. Evidenciado que no momento da impetração o recurso especial não havia 

sido interposto ainda, eis que pendente de julgamento embargos declaratórios 

opostos pela defesa, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo a 

recurso inexistente.
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3. O habeas corpus não é a via adequada para a concessão de efeito suspensivo 

a recurso especial. Precedentes desta Corte. Agravo regimental desprovido (AgRg 

no HC 380.537/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 1º.8.2017).

Agravo regimental no recurso especial. Extração de cópia dos autos e remessa 

à origem para execução provisória da pena. Providência embasada na alteração 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de não 

culpabilidade. Insurgência desprovida.

1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do HC n. 126.292, a determinação de imediato início do cumprimento da 

pena após a afi rmação da responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se 

revela consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, mormente 

em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza 

extraordinária.

2. Agravo regimental desprovido (AgR no REsp 1.604.256/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1º.8.2017).

Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Crime do art. 37 da Lei n. 

11.343/2006. Apelação julgada. Expedição de mandado de prisão. Ausência 

de trânsito em julgado. Execução provisória da pena. Ofensa à presunção de 

inocência. Inocorrência. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Recurso 

a que se nega provimento.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das 

medidas cautelares nas ações diretas de constitucionalidade 43 e 44, por maioria 

de votos, confi rmou entendimento antes adotado no julgamento do HC 126.292, no 

sentido de que a execução provisória da pena não afronta o princípio constitucional 

da presunção de inocência, de modo que, confi rmada a condenação por colegiado 

em segundo grau, e ainda que pendentes de julgamento recursos de natureza 

extraordinária (recurso especial e/ou extraordinário), a pena poderá, desde já, ser 

executada. Ressalva do entendimento da Relatora.

2. Esse posicionamento foi reafi rmado no Plenário Virtual do Supremo Tribunal 

Federal, por ocasião da análise do ARE 964.246, que teve repercussão geral 

reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo Pretório Excelso deve ser aplicada nos 

processos em curso nas demais instâncias.

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infi rmados 

por razões efi cientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RHC 88.361/PR, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27.10.2017).

Noutro diapasão, sustenta o impetrante a plausibilidade de reforma do 

recurso de apelação, considerando as teses de direito que serão invocadas no 
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Recurso Especial a ser interposto perante esta Corte, sendo elas: 1) a imotivada 

majoração da pena-base: manifesto fi m de evitar a prescrição da pretensão 

punitiva - frontal contrariedade à sedimentada jurisprudência desta Corte; 2) a 

des(necessária) demonstração de um ato de ofício concreto para confi guração do 

crime de corrupção passiva - possível atipicidade da conduta; 3) a condenação 

pelo crime de corrupção passiva galgada na Teoria do Domínio do Fato - 

Impossibilidade; 4) a possível inexistência do crime de lavagem de dinheiro; 5) 

a possível atipicidade quanto ao crime de lavagem - mero exaurimento do delito 

antecedente; 6) a negativa de vigência do artigo 158 do Código de Processo 

Penal; 7) a incorreta aplicação das regras processuais de competência - artigos 

69 e 70 do Código de Processo Penal; 8) a má aplicação do art. 254 do Código 

de Processo Penal - Contrariedade à jurisprudência deste Tribunal Superior; 9) 

a negativa de vigência do artigo 616 do Código de Processo Penal.

No ponto, não obstante a relevância, em tese, da matéria aventada no 

presente writ, o que pretendem os impetrantes é a antecipação de eventual análise 

recursal, com a substituição da via adequada, de matéria que ainda sequer foi 

sepultada pela instância a quo, em razão da oposição de Embargos Declaratórios 

na origem, o que conduziria, nesse momento, em caso de incursão no âmbito de 

cognição pretendido, indevida supressão de instância.

Por fim, no que se refere à pretensão de afastamento da situação de 

inelegibilidade do paciente, na forma como preconiza o artigo 26-C, da Lei 

Complementar n. 64/1990 (que estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da 

Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina 

outras providências), cumpre destacar que não foi a referida tese abordada pelo e. 

Tribunal de origem, ao passo em que, uma vez analisada no presente momento, 

confi gurar-se-ia, também, indevida supressão de instância.

Sobre o tema, vale transcrever o seguinte julgado:

Penal. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, inciso II, segunda parte. Lei n. 

8.137/1990. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Decreto condenatório 

transitado em julgado. Impetração que deve ser compreendida dentro dos limites 

recursais. Nulidade do julgamento. Ausência de intimação pessoal do réu da 

sentença condenatória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Interposição de 

apelação. Ausência de prejuízo. Julgamento da apelação. Acórdão disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônico. Intimação pessoal. Desnecessidade. Violação dos 

direitos políticos. Matéria não examinada pelo Tribunal Estadual. Supressão de 

instância. Não cabimento em sede de habeas corpus. Ordem denegada.

[...]
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VI. Não tendo o pleito de ilegalidade quanto à suspensão dos direitos políticos sido 

submetido ao crivo do órgão colegiado do Tribunal a quo, não pode ser conhecida 

por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

VII. Sobressai a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para a análise da 

impetração, quando a matéria de fundo, alegada no mandamus, não foi objeto de 

debate e decisão pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 

Precedente.

VIII. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, amparada pelo 

entendimento da Suprema Corte, é no sentido de que a suspensão de direitos políticos 

não é matéria passível de debate em sede de habeas corpus, não se tratando de 

violação ao direito de locomoção.

IX. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 222.217/SC, Quinta 

Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 20.06.2012).

Frente a tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência 

de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente inicie o cumprimento 

provisório da pena, após o esgotamento dos recursos em segundo grau (no caso, os 

Embargos de Declaração).

Ante o exposto, conheço em parte do presente mandamus, ao passo em que, 

nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus 

preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, em que se indica como autoridade coatora o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região.

Na primeira instância, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses 

de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, reconhecido o direito de apelar em liberdade.

O Tribunal revisor manteve a condenação do paciente, com aumento da 

pena anteriormente imposta para 12 anos e 1 mês de reclusão, noticiando a 

execução provisória da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias.

Os impetrantes pretendem, em síntese, impedir a expedição de mandado 

de prisão oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região antes do eventual 

trânsito em julgado da condenação criminal.
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Sustentam, preliminarmente, que não estão presentes, na espécie, os 

requisitos da segregação cautelar pois “o Paciente acompanhou todo o trâmite 

do processo-crime em liberdade, não se podendo cogitar, em nenhum momento, 

conduta que pudesse, ainda que minimamente, confi gurar um dos pressupostos 

e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Mais que isso, o 

Paciente sempre adotou postura integralmente colaborativa com a apuração 

criminal, comparecendo a todos os atos processuais necessários em todos os 

procedimentos criminais nos quais ostenta a posição de investigado/acusado” (fl . 

4, e-STJ).

De outra parte, defendem que:

(...) o quanto consignado no Supremo Tribunal Federal – por apertada maioria – 

no HC 126.292 e MC nas ADCs 43 e 44 é destituído de caráter vinculante, incumbe 

a este Tribunal Superior decidir de forma a prestigiar os valores constitucionais 

que atualmente se encontram ameaçados, sobretudo quando deparado com um 

preceito normativo cuja redação é categórica, caso do art. 5, LVII, do Estatuto da 

República.

(...)

Assim – ainda que ignorados os dispositivos constitucionais e legais 

frontalmente transgredidos pela nova inclinação jurisprudencial da Suprema 

Corte, o que se faz, evidentemente, por mera concessão dialética – deve se 

ressaltar que o entendimento adotado pela Corte Máxima, nos julgamentos do 

HC 126.292 e na cautelar da ADC 43 e ADC 44, tornou a execução provisória da 

pena uma possibilidade – e não uma obrigação – que deve esta ser avaliada 

conforme as circunstâncias do caso concreto.

Essas circunstâncias – ressalve-se – não se encontram presentes no caso ora 

em comento (fl s. 11-19, e-STJ).

Asseveram, ainda, que a execução provisória da pena não se presume, 

tampouco possui caráter automático. Subsiste, como é de se esperar de qualquer 

medida restritiva da liberdade decretada em caráter provisório, o dever de 

fundamentação da decisão judicial, inocorrente na espécie (CF/1988, arts. 93, 

IX e 5º, LVII). Proclamam, no tópico, inválido o argumento da Súmula 122 

daquela Corte, de seguinte teor: “Encerrada a jurisdição criminal de segundo 

grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da 

eventual interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Não reconhecem, aliás, o efeito vinculante da decisão proferida pelo 

Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal no ARE 964.246, em regime de 

repercussão geral (Tema 925/STF).
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Consideram, pois, inteiramente desnecessária e ilegal eventual decretação 

de prisão preventiva ou antecipação da execução da pena privativa de liberdade 

fi xada pela instância revisora. Lembram, a propósito, a idade avançada do 

paciente e sua liderança pessoal e nacional, como pré-candidato à Presidência 

da República.

Registram a necessidade de afastar a situação de inelegibilidade do 

paciente, nos termos da Lei Complementar n. 64/1990, art. 26-C.

Pontuam que a ameaça concreta de prisão feita pelo Tribunal de origem, 

sem pedido do MPF, infringe o princípio da vedação à reformatio in pejus.

Tecem, ainda considerações sobre a plausibilidade das teses jurídicas 

que serão esposadas no provável e futuro recurso especial a ser interposto 

(incompetência do Juízo Federal da 13ª Vara do Paraná; atipicidade das 

condutas, erro na dosimetria, falta de fundamentação, nulidades, etc.), o que 

justifi ca, mais ainda, em caráter preventivo, o afastamento do justo receio de 

prisão existente.

Liminar indeferida no recesso forense.

Informações prestadas.

O MPF opina pela denegação da segurança.

Os embargos de declaração opostos ainda pendem de decisão do TRF/4ª 

Região.

É o resumo do habeas corpus preventivo!

Efetivamente, não há possibilidade imediata de o direito ambulatorial 

do paciente ser constrangido, tendo em vista que a jurisdição ordinária ainda 

não se esgotou. Pendem de decisão os embargos de declaração opostos pelo 

sentenciado, ora paciente. Daí o caráter preventivo solicitado.

Diante dos termos da parte fi nal do acórdão impugnado, a proximidade 

do julgamento dos aclaratórios opostos e tendo em vista o teor da Súmula 122 

do TRF/4ª Região, utilizada como razão de decidir, penso que há, em princípio, 

fundado e concreto receio do paciente à prisão, decorrente da chamada execução 

provisória da pena anunciada. Vislumbro, pois, risco potencial (HC 102.041/

SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 20.4.2010, DJe de 

19.8.2010) a justifi car o manejo do writ preventivo, pelo menos em parte da 

ampla argumentação desenvolvida pela brilhante defesa.
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É preciso recordar que a decisão impugnada não se vincula aos pressupostos 

do art. 312 da Lei Adjetiva Penal. Não se trata de prisão preventiva. Se dela se 

tratasse, estaria eu inteiramente de acordo com a linha de argumentação deduzida 

pela defesa. A instrução processual transcorreu normalmente, com a presença 

constante do acusado e/ou da defesa. Não há qualquer comprometimento 

da aplicação da Lei penal (ao contrário, mesmo com a cassação da ordem de 

recolhimento de passaporte pelo TRF/1ª Região, em outro processo, o paciente 

até desistiu de efetuar viagem internacional). As condições pessoais do Sr. Luiz 

Inácio Lula da Silva são favoráveis (primário, sem antecedentes, aposentado, 

idoso, com residência fi xa, etc.). Se não foi imprescindível sua prisão ou a fi xação 

de outras medidas cautelares, durante a instrução, é óbvio que não haveria 

motivo para se cogitar, agora, em preventiva.

Acontece que a defesa insiste, com muito brilho – diga-se de passagem – 

que essa linha de argumentação deve ser levada em consideração também na 

fase da chamada execução provisória da pena. E aí mora a controvérsia entre o 

Ministério Público e os impetrantes.

Busca-se, em síntese, a revogação imediata da determinação próxima de 

expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, estabelecida pelo 

Tribunal de origem por ocasião do julgamento da apelação, que manteve a 

condenação imposta em primeira instância, com agravamento da pena privativa 

de liberdade e permanência do regime prisional inicialmente fechado.

Em outras palavras, a questão jurídica limita-se a verifi car se é possível dar 

início à execução provisória da pena.

O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, de fato, estabelece o princípio 

da presunção de inocência: ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória. No Brasil, por uma opção do legislador 

constituinte, adota-se o sistema do trânsito em julgado para a quebra da 

presunção de inocência.

Partindo da premissa constitucional da não culpabilidade e em observância 

ao que determina o art. 283 do Código de Processo Penal, desde fevereiro/2009 

(STF/HC n. 84.078/MG) e até o mês de fevereiro/2016 (STF/HC n. 126.292/

MG), prevalecia, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a privação 

antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime, mesmo que determinada 

pelo Tribunal local após o julgamento da apelação, revestia-se de caráter 

excepcional (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Embora possível, a segregação 
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cautelar deveria estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, 

da CF) que demonstrasse a existência da prova da materialidade do crime e a 

presença de indícios sufi cientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou 

mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Isso porque se 

tratava de prisão com natureza cautelar e preventiva.

Nesse sentido:

[...] 3. Esta Corte possui entendimento de que a prisão decretada por ocasião 

do acórdão condenatório recorrível possui natureza cautelar, de forma que o 

Tribunal deve adotar fundamentos idôneos a justifi car a necessidade da prisão 

antes do trânsito em julgado da referida decisão, o que não ocorreu no presente 

caso. [...] (HC 298.756/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 

16.06.2015, DJe 03.08.2015).

[...] 4. O exaurimento dos recursos nas instâncias ordinárias, por si só, não exime 

o Tribunal de fundamentar a segregação cautelar do acusado, em especial quanto 

à necessidade da prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Precedentes do STF e desta Corte.

5. Habeas corpus não conhecido. Acolhido o parecer ministerial. Ordem 

concedida, de ofício, para restabelecer a decisão singular que facultou ao paciente 

o direito de recorrer em liberdade. (HC 308.788/SP, minha Relatoria, julgado em 

1º.09.2015, DJe 08.09.2015).

Esta orientação jurisprudencial, entretanto, foi reformulada em fevereiro 

de 2016: o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar o HC n. 126.292, 

entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória 

após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio 

constitucional da presunção da inocência. Na dicção do saudoso e inesquecível 

relator do caso, Ministro Teori Zavascki, a manutenção da sentença penal pela 

segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa 

do condenado, o que autoriza o início da execução da pena. Confi ra-se, por 

oportuno, a ementa do referido acórdão:

Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção de 

inocência (CF, art. 5º, LVII). Sentença penal condenatória confi rmada por Tribunal 

de Segundo Grau de Jurisdição. Execução provisória. Possibilidade.

1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII 

da Constituição Federal.
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2. Habeas corpus denegado. (HC 126.292, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal 

Pleno, julgado em 17.02.2016, processo eletrônico DJe-100, divulgado em 

16.05.2016, publicado em 17.05.2016, g.n.).

Em nova oportunidade, desta vez em sede de Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADCs n. 43 e 44), o Plenário da Corte Suprema, em 

5.10.2016, reafi rmou o entendimento de que o art. 283 do CPP não impede o 

início da execução da pena após condenação em segunda instância, assentando 

que é coerente com a Constituição Federal o iniciar a execução criminal quando 

houver condenação confi rmada em segundo grau, salvo atribuição expressa 

de efeito suspensivo ao recurso cabível (http://www.stf.jus.br/portal/cms/

verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326754).

Sobre o disposto no art. 283 do CPP, faço a mesma ressalva da Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, em situação análoga:

Embargos de declaração. Habeas corpus. Argumentos apresentados na 

sustentação oral. Omissões que devem ser sanadas. Acolhimento.

1. O art. 283 do Código de Processo Penal, ao condicionar a prisão à sentença 

defi nitiva, sem dúvida, é corolário do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que 

determina que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal fi rmou entendimento no sentido de que 

não viola a garantia constitucional a prisão determinada após esgotadas as 

instâncias ordinárias. Ressalva do entendimento da Relatora quanto ao mérito da 

questão.

2. Diante do aludido posicionamento da Corte Suprema, não há ilegalidade na 

determinação da execução da pena após rejeitados os embargos de declaração 

formulados contra o acórdão da apelação.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem 

alteração do julgado. (EDcl no HC 354.441/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 1º.08.2016).

Anoto, aliás, que, em trabalho que apresentei no Doutorado em São Paulo, 

no ano de 2016, em disciplina ministrada pelo festejado Professor e jurista Luiz 

Régis Prado, tive a oportunidade de sustentar também a tese não acolhida pela 

maioria do STF, quanto ao art. 283 da Lei Adjetiva Penal.

Portanto, no julgamento do ARE 964.246/SP, submetido à sistemática da 

repercussão geral, instituto que confere força vinculante à matéria já decidida 

pelo Supremo Tribunal Federal, consoante disposto nos arts. 1.039, caput e 

parágrafo único, e 1.040, I, II e II, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

reafi rmou-se:
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Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução provisória. 

Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. 1. Em 

regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 

pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que 

se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 

reafi rmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 964.246 SP, Relator Min. Teori 

Zavascki, julgado em 10.11.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito 

DJe-251 divulg 24.11.2016 public 25.11.2016.).

Sobre o efeito vinculante da referida decisão: HC 125.617 ED, Relator 

Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1º.12.2017, Processo Eletrônico 

DJe-288 divulg 13.12.2017 public 14.12.2017; HC 148.954 AgR, Relator Min. 

Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 1º.12.2017, Processo Eletrônico 

DJe-289 divulg 14.12.2017 public 15.12.2017 e HC 137.908 AgR, Relator 

Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.03.2017.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial, a Terceira 

Seção, a Quinta e a Sexta Turmas têm reafi rmado o caráter vinculante do julgado 

proferido no ARE 964.246 RG, consoante se constata dos seguintes precedentes: 

AgRg no RE nos EDcl no RHC 80.470/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Corte Especial, julgado em 29.11.2017, DJe 12.12.2017; AgRg no RE nos EDcl 

nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 988.650/SC, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Corte Especial, julgado em 18.10.2017, DJe 27.10.2017; AgRg no RE 

no AgRg no RHC 76.199/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, 

julgado em 07.06.2017, DJe 14.06.2017; Rcl 30.193/SP, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.05.2016, DJe 16.06.2016; Rcl 

31.799/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 13.12.2017, 

DJe 19.12.2017; EAREsp 606.623/RJ, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira 

Seção, julgado em 13.09.2017, DJe 05.10.2017 AgRg no HC 409.274/PE, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017, DJe 19.12.2017 

e AgRg no RHC 91.302/DF, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 04.12.2017.

Aliás, sobre o tema, a Corte Especial do STJ, ao interpretar a nova diretriz 

do Excelso Pretório, passou a entender que a execução provisória da pena pode 

ocorrer até mesmo nas ações originárias que por aqui tramitam (instância 

única), considerando que esgotada estará a matéria fática correspondente. A 

propósito, confi ram-se:
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Penal e Processual Penal. Questão de ordem. Ação penal originária. 

Desembargador. Tribunal de Justiça. Acórdão condenatório. Embargos 

declaratório5s. Rejeitados. Exaurimento da cognição de matéria fática. 

Possibilidade de expedição imediata de mandado de prisão em face do réu.

1. Com fundamento na alteração de entendimento do STF, preconizada no 

julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o exaurimento 

da cognição de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução 

provisória da pena.

2. Verifi cado o transcurso do prazo para recurso relativo à matéria de fato, 

após a publicação do acórdão condenatório, opera-se o exaurimento da 

cognição fática.

3. Na hipótese, o acórdão condenatório foi publicado em 2.2.2016, tendo sido 

rejeitados os embargos declaratórios na sessão de julgamento do dia 2.3.2016, da 

Corte Especial.

4. É possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente o trânsito em 

julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária não é dotado de 

efeito suspensivo.

Determinada a expedição, incontinenti, do mandado de prisão e da guia de 

cumprimento provisório da pena.

(QO na APn 675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 

06.04.2016, DJe 26.04.2016).

Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de 

declaração na ação penal. Reiteração de alegações já devidamente analisadas e 

rejeitadas. Caráter penal. Processo Penal. Embargos de declaração nos embargos 

de declaração na ação penal originária. Ausência dos vícios previstos no art. 619, 

do Código de Processo Penal. Inconformismo com o acórdão recorrido. Aclaratórios 

rejeitados. Exaurimento da cognição de matéria fática. Possibilidade de expedição 

imediata de mandado de prisão em face dos réus condenados a pena privativa de 

liberdade.

..........................................

3.8 - Embargos de declaração rejeitados 4. Do pedido do Ministério Público 

Federal de execução antecipada da pena 4.1 - O Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o HC 126.292/SP, passou a adotar o entendimento de que não viola a presunção 

constitucional de não culpabilidade a execução provisória da pena quando pendente 

recurso sem efeito suspensivo, como são os recursos extraordinários e especial, nos 

quais não há mais possibilidade de discussão acerca da matéria de fato.

4.2 A tese foi reafi rmada pela Corte Constitucional em sede de repercussão geral 

no âmbito do Agravo em Recurso Extraordinário n. 964.246/SP nos seguintes termos: 

“fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 
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a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o 

reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafi rmação da jurisprudência 

sobre a matéria” (ARE 964.246 RG, Rel.: Min. Teori Zavascki, julgado em 10.11.2016, 

DJe 25.11.2016).

4.3 - Recentemente, esta Corte Especial também admitiu a execução 

provisória da pena no âmbito de ação penal originária n. 675/GO ao 

fundamento de que “é possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente 

o trânsito em julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária 

não é dotado de efeito suspensivo”. (QO na APn 675/GO, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 06.04.2016, DJe 26.04.2016).

4.4 - O caso em concreto admite seja deferido o pedido do Ministério Público 

Federal de imediata expedição de mandado de prisão em face dos réus em 

relação aos quais a ação penal foi julgada procedente.

4.5 - Após prolatado o acórdão penal condenatório, houve a oposição 

de dois embargos de declaração, os quais não foram acolhidos com efeito 

modifi cativo. Não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, porquanto houve a possibilidade de rediscussão dos fundamentos 

fáticos do acórdão recorrido.

4.6 - Com a rejeição dos presentes aclaratórios, foram esgotadas as 

possibilidades de interposição de recurso perante esse Superior Tribunal 

de Justiça, razão pela qual resta aos réus tão somente a interposição de 

eventual recurso extraordinário, sem efeito suspensivo e restrito a matérias 

essencialmente de direito. Assim, exaurida a instância desse Superior Tribunal 

de Justiça, está encerrada etapa processual voltada para o exame de provas e 

fatos relacionados ao mérito da ação penal.

4.7 - Deferido o pedido do Ministério Público Federal e determinada a 

imediata expedição de carta de sentença e de mandado de prisão em face de 

Valci José Ferreira de Souza, José Carlos Gratz, Francisco Carlos Perrout, Luiz 

Carlos Mateus, João de Sá Netto, bem como a remessa de cópia dos autos 

originais à Seção Judiciária de Vitória/ES para fi ns do início da execução das 

penas cominadas aos réus.

(EDcl nos EDcl na APn 300/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte 

Especial, julgado em 18.10.2017, DJe 23.10.2017).

Assim, a partir do início de 2016, o guardião da Constituição Federal 

esclarece (determinando) que a segregação do cidadão, após o exaurimento da 

jurisdição das instâncias ordinárias, independe do preenchimento dos requisitos 

do art. 312 do Código de Processo Penal porque representa a (então autorizada) 

execução provisória da pena, não havendo mais que se falar em prisão preventiva.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 811

De outra parte, não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão 

decorrente de decisão confi rmatória de condenação do Tribunal de apelação 

não depende do exame dos requisitos previstos no art. 312 do CP. Está na 

competência do Juízo revisional e independe de recurso da acusação. No ponto, 

a bela tese desenvolvida pela defesa tem por base respeitável diretriz pretoriana 

superada:

(...) A ausência de efeito suspensivo ao Recurso Especial não acarreta, por 

si só, a execução provisória da pena, quando não fundamentada a constrição 

cautelar nas hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do 

STF e do STJ. VI. Conforme julgado desta Corte, “a decretação da prisão cautelar 

pela Corte de 2º grau, em recurso exclusivo da Defesa, constitui inadmissível 

reformatio in pejus” (STJ, HC 180.363/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 

DJe de 12.04.2011). VII. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.336.499/

SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 04.06.2013, DJe 

17.06.2013).

A propósito:

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. Mérito. Análise 

de ofício. Prisão cautelar. Roubo majorado. Paciente condenado, em primeira 

instância, a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, garantido 

o direito de recorrer em liberdade. Recurso exclusivo da defesa. Sentença 

confi rmada em segunda instância (com minoração da pena). Prisão determinada 

pelo Tribunal. Possibilidade. Execução provisória da pena. Legalidade. Recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ausência de violação do princípio da 

presunção de inocência. Ordem não conhecida.

(...)

3. No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada pelo Tribunal de 

origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a 

análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar 

início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, 

sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de 

inocência. Ademais, a sentença assegurou ao paciente o direito de recorrer em 

liberdade, o que representa a prerrogativa de tão somente apelar em liberdade, 

como ocorreu, valendo ressaltar que os recursos especial e extraordinário não são 

dotados, regra geral, de efeito suspensivo.

4. De outra parte, não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão 

decorrente de decisão confi rmatória de condenação do Tribunal de apelação não 

depende do exame dos requisitos previstos no art. 312 do CP. Está na competência do 

juízo revisional e independe de recurso da acusação. Precedentes da Corte.
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5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 360.586/RS, por mim relatado, Quinta 

Turma, julgado em 1º.09.2016, DJe 06.09.2016).

Processual Penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Execução provisória da 

pena. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Constrangimento ilegal 

caracterizado. Habeas corpus concedido.

1. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Min. Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016), esta Corte passou a adotar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena 

imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do 

trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

2. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do 

tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no mencionado 

HC 126.292/SP.

3. Ademais, esta Corte já fi rmou posicionamento no sentido de que não há falar 

em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confirmatório de 

condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. 

Entende-se que a determinação de execução provisória da pena encontra-se dentre 

as competências do juízo revisional e independe de recurso da acusação.

Precedentes.

4. Contudo, no caso dos autos, verifi ca-se que foram apresentados Embargos 

Infringentes perante o Tribunal de origem, que estão pendentes de julgamento. 

Assim, ante a não definitividade da condenação no âmbito da jurisdição 

ordinária, a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da 

pena caracteriza constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus concedido apenas para suspender a execução provisória da 

pena até o esgotamento da jurisdição ordinária. (HC 372.205/RS, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.02.2017, DJe 17.02.2017).

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Violação ao sistema recursal. Não 

conhecimento.

(...............................................)

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/

SP, por maioria de votos, fi rmou o entendimento de que é possível a execução 

provisória de acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recursos de 
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natureza extraordinária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, compreensão que foi recentemente confi rmada pelo 

aludido colegiado ao apreciar as ADCs 43 e 44.

3. Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, este Sodalício passou a 

admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada em recurso exclusivo 

da defesa, afastando as alegações de reformatio in pejus e de necessidade de 

comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código 

de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confirma a 

condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo da 

insurgência da acusação. Precedentes.

4. Na espécie, à luz do que decidido pela Corte Suprema, não há qualquer 

ilegalidade na execução provisória da pena imposta à paciente, uma vez que já 

esgotada a instância ordinária, aguardando-se atualmente, o julgamento dos 

reclamos de natureza extraordinária interpostos pela sua defesa.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 373.120/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, julgado em 07.02.2017, DJe 14.02.2017).

Habeas corpus. Determinação de execução provisória no Tribunal. Não 

ocorrência de reformatio in pejus. Ausência de ilegalidade.

1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Pleno, decidiu que 

a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 

o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto na Constituição 

Federal.

2. Não prospera a alegação do impetrante de reformatio in pejus para o paciente, 

uma vez que desnecessário o pedido por parte do Ministério Público, sendo um 

efeito automático da condenação. Do contrário, seria inviável, em qualquer caso, a 

determinação do cumprimento da execução provisória.

3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 371.527/SP, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.11.2016, DJe 12.12.2016).

No mesmo diapasão: HC 361.269/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 22.09.2016; HC 354.441/PE, Rel. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02.06.2016, 

DJe 14.06.2016 e HC 366.694/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 07.02.2017, DJe 14.02.2017.

Como já dito, diante da guinada jurisprudencial do STF, acima indicada, 

não se discutem mais, nesta fase processual, os pressupostos legais da prisão 

cautelar. Trata-se de execução provisória da pena, que somente poderá ser 

sustada se concedido efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, se 

e quando interposto(s).
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Quanto ao efeito suspensivo pretendido ao recurso especial futuro 

e provável, penso que o habeas corpus intentado não merece, no ponto, 

conhecimento. As teses jurídicas formatadas pelas instâncias ordinárias não 

são ainda definitivas (Defesa: majoração da pena-base, para evitar apenas a 

prescrição; inexistência de ato de ofício; impropriedade da teoria do domínio do fato 

para fi ns de condenação pelo crime de corrupção passiva; inocorrência do crime de 

lavagem de dinheiro; atipicidade - exaurimento do crime antecedente; nulidades ou 

negativa de vigência – arts. 69, 70, 158, 254 e 616 do CPP). Podem ser alteradas 

ou modifi cadas na via dos embargos de declaração. Logo, esta Corte não deve 

antecipar eventual tutela recursal provisória, ainda mais na via do writ e sem o 

prazo ou a interposição do recurso especial correspondente.

No ponto, registro que há decisões de ambas as Turmas da Terceira Seção 

deste Tribunal que, de forma excepcional, têm concedido efeito suspensivo 

a recursos especiais, quando existente tese plausível de absolvição ou de 

atipicidade; de prescrição ou até mesmo de dosimetria da pena, com mudança 

de regime - exemplo: aberto, com substituição por restritivas de direito - (HC 

n. 438.039-SP, por mim relatado, DJe 02.03.2018; HC 438.088, por mim 

relatado, DJe 02.03.2018; HC 434.655-RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 

22.02.2018; TP 1.320-PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 02.03.2018), 

mas sempre na linha concreta de argumentação de eventual recurso especial, na 

hipótese ainda inexistente.

De igual forma, o aspecto da inelegibilidade do paciente (Lei 

Complementar n. 64/1990 – art. 26-C) não foi sequer debatido no acórdão 

impugnado. Incide, na espécie, a diretriz contida nos autos do RHC 59.980/

RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 

1º.02.2016 e HC 222.217/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 12.06.2012, DJe 20.06.2012), evitando-se indevida supressão de 

instâncias.

Por fi m, quero deixar registrado que o Superior Tribunal de Justiça tem 

exercido seu papel de Corte Nacional de uniformização da lei federal e mesmo 

diante de tema de natureza constitucional, como é o confronto da execução 

provisória da pena em face do princípio da presunção de inocência, não tem 

escapado de se pronunciar, seja para não negar vigência à lei federal, seja para 

exercer o controle de constitucionalidade difuso, seja para conferir ou não efeito 

suspensivo aos casos concretos de recursos especiais.

Apenas para relembrar:
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a) Em relação à execução provisória das penas restritivas de direito, a 

Terceira Seção do STJ reafi rmou a vigência do art. 147 da LEP, especialmente 

em razão da inexistência de interpretação conforme ou de declaração de 

inconstitucionalidade por parte do STF nos precedentes indicados (HC 

126.292/SP, ADCs 43 e 44 e ARE 964.246/SP):

Embargos de divergência em recurso especial. Pena privativa de liberdade 

substituída por restritivas de direitos. Execução provisória. Impossibilidade. Art. 147 

da Lei de Execução Penal. Proibição expressa. Ausência de manifestação do STF. 

Embargos rejeitados.

1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela viabilidade da imediata 

execução da pena imposta ou confirmada pelos tribunais locais após esgotadas 

as respectivas jurisdições, não analisou tal possibilidade quanto às reprimendas 

restritivas de direitos.

2. Considerando a ausência de manifestação expressa da Corte Suprema e o teor 

do art. 147 da LEP, não se afi gura possível a execução da pena restritiva de direitos 

antes do trânsito em julgado da condenação.

3. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1.619.087/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. 

p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 14.06.2017, DJe 

24.08.2017).

No mesma trilha:

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução provisória de 

penas restritivas de direitos. Art. 147 da Lei de Execução Penal. Impossibilidade. 

Recurso provido.

1. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro 

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar 

o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena 

imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do 

trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

2. Contudo, no caso dos autos, a pena privativa de liberdade imposta ao 

recorrente foi substituída por duas restritivas de direitos.

Assim, considerando o disposto no art. 147 da Lei de Execução Penal e que, 

no Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que vigorava o entendimento pela 
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possibilidade de execução provisória das penas privativas de liberdade, não 

se autorizava a execução das penas restritivas de direitos antes do trânsito em 

julgado da condenação, não é possível, agora, a execução provisória de penas 

restritivas de direitos.

3. Recurso provido para determinar a suspensão da execução provisória da 

pena restritiva de direitos, até o trânsito em julgado da condenação.

(RHC 90.035/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

27.02.2018, DJe 05.03.2018).

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação da via eleita. 

Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão determinada pelo Tribunal após o 

julgamento da apelação. Execução provisória da pena. Recente entendimento 

do Supremo Tribunal Federal. Paciente condenado à pena corporal de 1 ano 

e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Regime prisional e negativa 

de substituição por restritivas de direitos. Hediondez do delito. Fundamento 

inidôneo. Fixação do regime aberto e possibilidade de substituição da pena 

corporal. Impossibilidade de execução provisória de pena restritiva de direito. Art. 

147 da LEP. Constrangimento ilegal evidenciado. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que 

a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confi rmação 

da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção 

da inocência (HC n. 126.292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016).

3. No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada pelo Tribunal de 

origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a 

análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é possível, em 

princípio, dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado 

da condenação, sem que isso importe violação do princípio constitucional da 

presunção de inocência.

4. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação dada 

pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime 

inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

5. A partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando 

incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 

44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou 
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a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfi co de drogas, desde que 

preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

6. Hipótese em que, considerando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a 

primariedade do acusado e a pequena quantidade da droga apreendida (26,48 

gramas de maconha), deve ser fi xado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do 

Código Penal, o regime aberto para cumprimento da pena e substituída a pena 

corporal por duas medidas restritivas de direitos, a serem defi nidas pelo Juízo das 

Execuções Penais, ante o início da execução provisória.

7. Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as penas restritivas de 

direitos só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. Precedentes do STF: HC 88.741/PR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda 

Turma, DJ de 04.08.2006; HC 88.413, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado 

em 23.05.2006, DJ 09.06.2006; HC 85.289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira 

Turma, julgado em 22.02.2005, DJ 11.03.2005; HC 89.435/PR, Rel. Ministro Celso de 

Mello, Segunda Turma, julgado em 20.03.2007, DJe de 22.03.2013 e do STJ: AgRg na 

PET no AREsp 719.193/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

07.02.2017, DJe 15.02.2017; AgRg nos EDcl no AREsp 517.017/SC, por mim relatado, 

Quinta Turma, julgado em 25.10.2016, DJe 09.11.2016; HC 249.271/BA, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 09.04.2013, DJe 23.04.2013; EDcl 

no HC 197.737/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16.02.2012, 

DJe 05.03.2012 e EDcl no Ag 646.799/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta 

Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 05.12.2005, p. 393.

8. Por fi m, se não há declaração de inconstitucionalidade do art. 147 da LEP, não se 

pode afastar sua incidência, sob pena de violação literal à disposição expressa de lei. 

Cláusula de reserva de Plenário - CF/1988, art. 97. Súmula Vinculante 10 do Colendo 

STF.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para estabelecer 

o regime inicial aberto e substituir a pena corporal por medidas restritivas de 

direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais. Em consequência, 

não há mais que se falar em execução provisória de penas restritivas de direitos 

(EREsp 1.619.087/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 14.06.2017, DJe 24.08.2017).

(HC 408.760/SP, por mim relatado, Quinta Turma, julgado em 07.11.2017, DJe 

13.11.2017);

b) No que diz respeito à execução provisória de pena privativa de liberdade, 

atribuída a parlamentar estadual, distrital ou federal, a Seção uniformizadora da 

área criminal, contra os votos dos Ministros Jorge Mussi, Ribeiro Dantas e meu, 

considerou aplicável a diretriz contida nos multicitados precedentes, apesar do 

regramento constitucional referente à perda dos mandatos (CF, art. 53, § 2º; 32, 

§ 3º e 27, § 1º) - (AgRg nos EREsp 1.262.099/RR, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Terceira Seção, julgado em 26.10.2016, DJe 24.11.2016);
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c) Quanto à execução provisória da pena após a sentença condenatória 

decorrente da decisão do conselho de sentença (júri popular), a Quinta 

Turma deste Tribunal tem recusado tal possibilidade, mesmo com um julgado 

majoritário em sentido contrário da colenda Primeira Turma do STF. Veja-se:

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado. Condenação pelo 

Tribunal do Júri. Execução provisória da pena. Impossibilidade. Não exaurimento 

das instâncias ordinárias. Ausência de decisão decretando a segregação cautelar. 

Prisão ilegal. Recurso provido.

1. Caso em que o recorrente, após responder ao processo em liberdade, 

foi condenado no dia 19.10.2017 pelo Tribunal do Júri à pena de 13 anos de 

reclusão. Na mesma oportunidade, o juiz-presidente acolheu o pedido ministerial 

formulado com base no acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

proferido no julgamento do HC 118.770/SP, e deferiu a imediata execução 

provisória da pena. Acontece que a conclusão majoritária do referido julgado foi 

no sentido de não admitir a impetração, sem comprometimento com a respeitável 

tese esboçada na ementa do digno Redator para o acórdão. Não há notícia, aliás, 

de qualquer precedente da Segunda Turma ou do Pleno do STF que proclame 

a execução provisória da pena antes do exame da sentença condenatória pelo 

Tribunal de apelação, como entendeu o acórdão impugnado.

2. Na verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 

17.2.2016, ao julgar o HC n. 126.292/SP, entendeu que o início da execução 

da pena condenatória após a confi rmação da sentença em segundo grau não 

ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Submetida a 

questão à sistemática da repercussão geral, o Pleno do Pretório Excelso reafi rmou 

sua jurisprudência no sentido de que “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 

inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (ARE n. 

964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25.11.2016).

3. Na espécie, é prematuro antecipar a execução da pena antes de se 

submeter o édito condenatório do Tribunal do Júri ao controle revisional da 

Corte de apelação, com a efetiva estabilização da discussão sobre a matéria fática. 

Precedentes.

4. Em suma, a execução provisória da pena, in casu, foi determinada pelo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri em face do veredicto popular, antes mesmo 

da interposição do recurso de apelação cabível para a instância ad quem, o que 

confi gura manifesta ilegalidade, passível de correção de ofício por esta Corte Superior 

de Justiça (RHC 84.406/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

12.12.2017, DJe 1º.02.2018).

5. De qualquer modo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, salvo pontuais 

divergências, sempre entenderem que a decisão do Tribunal do Júri não é 
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imediatamente exequível. A soberania dos veredictos não é absoluta e convive em 

harmonia com o sistema recursal desenhado pela Lei Adjetiva Penal. O fato de a Corte 

revisora, no julgamento de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não estar 

legitimado a efetuar o juízo rescisório, não provoca a execução imediata da sentença 

condenatória, pois permanece incólume a sua competência para efetuar o juízo 

rescindente e determinar, se for o caso, um novo julgamento, com reexame de fatos 

e provas.

6. Recurso ordinário em habeas corpus provido para suspender o processo de 

execução provisória da pena até o exaurimento dos recursos sujeitos a julgamento 

pelo Tribunal estadual, assegurando ao recorrente o direito à liberdade, mediante 

medidas cautelares a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau, se 

necessárias, salvo se estiver preso cautelarmente por outro motivo.

(RHC 92.108/RS, de minha relatoria).

Com efeito, a Corte Nacional de Uniformização da legislação 

infraconstitucional tem exercido seu papel, inclusive quanto ao controle difuso 

de constitucionalidade das normas jurídicas.

Mas, na seara constitucional, a última palavra é sempre do STF e não cabe 

às instâncias ordinárias ou à instância superior de uniformização da lei federal 

conferir interpretação diversa aos julgados do Plenário da Suprema Corte, com 

repercussão geral e efeito vinculante.

Nas circunstâncias dos autos, somente os Membros da Suprema Corte de 

Justiça podem alterar, rever, negar ou mitigar o efeito vinculante proclamado, tal 

como já vem ocorrendo, sobre o tema deste mandamus, em respeitáveis decisões 

de quatro ex-Presidentes do STF, em atividade na Corte: Ministros Celso de 

Mello, Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e do 

atual Vice-Presidente da Corte, Ministro Dias Toff oli.

Nesta Corte, somente seria possível a inobservância ou mitigação da 

referida diretriz pretoriana vinculante se o caso em julgamento fosse distinto 

do precedente obrigatório (situação de distinção, ou distinguishing) ou se fosse 

a hipótese de sua revogação por alterações de condições e requisitos (superação/

overrruling), o que não acontece nos autos. Na verdade, o ARE 964.246-SP 

trata especifi camente da pertinência da execução provisória da pena privativa 

de liberdade, quando esgotada a jurisdição do Tribunal de apelação, em razão da 

autoridade da decisão condenatória, após cumprido o duplo grau de jurisdição, 

observado o devido processo legal (contraditório e ampla defesa) e sem 

demonstrar a necessidade da custódia.
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Ante o exposto, conheço, em parte, da impetração e, nesta parte, denego a 

ordem. Acompanho, pois, o eminente Relator.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, Egrégia Turma:

O habeas corpus preventivo sob julgamento imputa promessa de coação 

ao Colendo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porquanto haveria 

determinado constrangimento indevido ao paciente - condenado em primeiro 

grau e pela Douta 8ª Turma do Órgão apontado coator, a pena de reclusão 

pelos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro -, em face de haver, o 

venerando acórdão respectivo, consignado que a execução da pena teria início 

assim que esgotada a jurisdição daquela Corte.

Arguem os impetrantes, em síntese:

i) falta de fundamentação do acórdão atacado, nesse aspecto;

ii) ilegalidade flagrante na referida imposição, ademais de posta 

de ofício pelo TRF4, portanto caracterizando reformatio in pejus, pois 

o precedente invocado pelo imputado coator ¯ da lavra do Supremo 

Tribunal Federal ¯ não impediria a adoção de entendimento diferente, mas 

justamente ao contrário, dadas as garantias Constitucionais, e não gozaria 

de efeito vinculante;

iii) necessidade de obstar a execução antecipada ou provisória da 

pena, dada a relevância e plausibilidade dos recursos a serem interpostos 

pela defesa, à vista de alegadas ilegalidades e nulidades cometidas no 

processo que culminou na condenação confi rmada, e até ampliada, do ora 

paciente;

iv) inutilidade da execução provisória, in casu, visto que o réu 

respondeu à ação penal inteira em liberdade, compareceu a Juízo sempre 

que solicitado, tem mais de 70 anos, é primário e de bons antecedentes, 

além do que os delitos de que é acusado seriam despidos de violência ou 

grave ameaça.

Ao fi nal, a impetração pleiteia ainda afastar situação de inelegibilidade do 

paciente, a teor da Lei Complementar respectiva.

Passo a examinar cada um desses argumentos.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 821

Maxima venia, não me parece carente de fundamentação o venerando 

aresto aqui combatido. Funda-se ele justamente no precedente da Suprema 

Corte, cuja validade e alcance o habeas corpus questiona. Ora, se o faz, é 

exatamente porque foi nele que a decisão tida como infundada se baseou. Se 

assim é, possui fundamento, ainda que o writ não o considere válido. Afasto, 

portanto, a primeira alegação.

O segundo argumento é o cerne da impetração. Diz que o referido 

precedente não impõe necessariamente a execução provisória da pena após o 

exaurimento das instâncias ordinárias: a uma, porque indevida a afetação do 

feito em que foi gerado ao Plenário Virtual do Supremo Tribunal, o que dele 

retiraria o efeito vinculante; a duas, porque esse precedente apenas admitiria 

a execução provisória, mas não a imporia em todos as situações, muito menos 

sem fundamentação específica para o caso concreto, como se pode ver de 

decisões monocráticas de insignes ministros da própria Corte Suprema, já que 

a Constituição consagra a obrigatoriedade de decisão trânsita em julgado para 

superar a presunção de inocência, e o art. 283 do Código de Processo Penal 

espelha essa regra.

A imposição, feita ex off icio pelo Tribunal coator, configuraria, ainda, 

reforma em prejuízo do réu, vedada, como sabido, pelo sistema de recursos do 

Direito Processual Penal.

Ora, se o Supremo Tribunal Federal considerou, ao julgar o precedente 

debatido, que no processo existia repercussão geral, e era caso de afetá-lo a seu 

Plenário Virtual e decidi-lo com efeito erga omnes, não pode este mero Órgão 

Divisionário de Tribunal que está debaixo da jurisdição da Corte Suprema 

presumir nisso uma ilegalidade, porque, por óbvio, o Juízo disso - e Juízo único 

- é o próprio STF.

Assim sendo, este Superior Tribunal de Justiça acha-se vinculado a tal 

precedente. Se há decisões de eminentes Ministros do Supremo que dele 

discrepam, é porque o próprio Supremo não está sujeito a tal vinculação, mas 

aqui, no seio do STJ, nós estamos.

A invocação do art. 5º, LVII da Constituição, espelhada - para usar a 

expressão dos impetrantes - no art. 283 do Código de Processo Penal é, com 

todo o respeito, tautológica, na hipótese, porque no precedente em questão o 

Supremo Tribunal Federal, exercendo seu mister de intérprete maior e guardião 

da Carta Constitucional, decidiu que tal dispositivo não tem o signifi cado e o 

alcance que lhe pretende atribuir este writ.
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A ideia de que o ali decidido apenas admite, esgotadas as instâncias 

ordinárias, a execução provisória da pena, mas não a impõe, e que exige, quando 

ela for ocorrer, uma fundamentação específi ca, é tese que se extrai não do 

precedente vinculante em tela, emanado do Pleno do Supremo, mas de decisões 

isoladas de alguns de seus Ministros, que não têm força de vinculação.

E este Superior Tribunal de Justiça, por todos os seus órgãos dotados de 

jurisdição criminal, a propósito desse precedente, tem entendido, repetidamente, 

que, exaurida a jurisdição ordinária, inicia-se a execução provisória da pena 

privativa de liberdade, e que isso, mesmo quando determinado de ofício pelo 

órgão recursal, não constitui reforma em prejuízo, porque se insere dentro das 

atribuições competenciais do Juízo de revisão, sendo irrelevante recurso ou não 

do acusador (nesse aspecto, observe-se o HC 398.781/SP, de minha relatoria), 

senão vejam-se, entre muitos outros julgados:

i) na sua Colenda Corte Especial, o AgRg no RE no AgRg no AREsp 

1.087.021/SP, rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 29.11.2017, 

DJe 12.12.2017; os EDcl nos EDcl na APn 300/ES, rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, julgados em 18.10.2017, DJe 23.10.2017; e a QO na 

APn 675/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgada em 6.4.2016, DJe 

26.4.2016;

ii) na sua Egrégia Terceira Seção, a Rcl 31.799/SP, de minha relatoria, 

julgada em 13.12.2017, DJe 19.12.2017; os EAREsp 606.623/RJ, rel. 

Ministro Nefi Cordeiro, julgados em 13.9.2017, DJe 5.10.2017; e a 

Rcl 30.193/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgada em 

11.5.2016, DJe 16.6.2016;

iii) nesta Quinta Turma e na Douta Sexta Turma, o AgRg no HC 

396.213/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 8.2.2018, DJe 

21.2.2018; o HC 398.430/CE, rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 

8.2.2018, DJe 20.2.2018; o HC 402.978/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, 

julgado em 24.10.2017, DJe 6.11.2017; AgRg no HC 392.724/SP, rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 8.2.2018; DJe 19.2.2018; 

AgRg no RHC 91.302/DF, rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, 

julgado em 28.11.2017, DJe 4.12.2017; e AgInt no RHC 77.269/SC, 

rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 28.11.2017, DJe 

4.12.2017.

Em inúmeros desses arestos, as teses ora esgrimidas na impetração em 

julgamento - assim como outras formulações na mesma direção - foram 
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rechaçadas, de sorte que é possível afi rmar, com absoluta segurança, que tal é a 

fi rme e uníssona jurisprudência desta Casa.

Com tais considerações, arredo a segunda e mais importante linha de 

argumentação do habeas corpus.

Aduzem, ainda, os impetrantes, que, no caso concreto, é preciso impedir a 

execução antecipada, porque a fundamentação de possíveis recursos da defesa 

é relevante, sendo mesmo plausível o provimento deles, já que haveria sérias 

ilegalidades e nulidades no feito que originou a condenação do ora paciente.

Seria o caso, portanto, do uso do habeas corpus para dar efeito suspensivo a 

recurso que dele não dispõe, como o Recurso Especial, por exemplo.

O problema é que um tal recurso sequer foi interposto, pois o julgamento 

da Douta 8ª Turma do Colendo TRF4 ainda não se concluiu, já que o que a 

defesa até agora efetivamente opôs foram Embargos de Declaração - inclusive 

com pedido de efeitos modifi cativos -, os quais nem foram apreciados pelo 

órgão imputado coator.

Pois bem. Se ditos aclaratórios, manejados pela própria defesa, ainda 

pendem, e se deles pode mesmo exsurgir uma modifi cação relevante do julgado 

tido pela impetração como estabelecedor de constrangimento ilegal ¯ tenha-se 

em mente que até a absolvição do paciente ou a anulação integral do feito é 

possível! ¯, como, desde já, impedir a execução antecipada de uma pena que não 

se sabe se será aplicada?

Assim, a dita promessa de violência, que estaria veiculada no venerando 

acórdão tido por coator é uma promessa ainda não fi nalizada, já que esse mesmo 

acórdão está - por atividade da própria defesa do aqui paciente - submetido a 

recurso que o poderá modifi car inteiramente, inclusive desfazendo a possível 

promessa.

Portanto, o próprio risco de violência ao direito de ir e vir do paciente - 

pressuposto básico da concessão, em tese, de um writ preventivo como este 

- sequer se confi gura de momento, pois os contornos do julgamento do Órgão 

Judicial tido como coator sequer se fi xaram, já que ainda estão sob discussão, ali, 

aclaratórios que podem ser infringentes.

Mais: apreciar, hic et nunc as supostas ilegalidades e nulidades da ação penal 

(erro na aplicação das regras de competência; majoração sem motivo da pena-

base, só para evitar prescrição; atipicidade da conduta tida por corrupção; uso 

equivocado da Teoria do Domínio do Fato; inexistência do crime de lavagem; 
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negativa de vigência aos arts. 158 e 616 do CPP; e indevida incidência do art. 

254 do mesmo diploma), que ainda não foram exauridas no tribunal de origem, 

implica, fl agrantemente, suprimir instância.

Dessa sorte, rechaço, com todas as vênias, mais esse fundamento, que é o terceiro 

do writ, e passo à análise do derradeiro deles.

Aqui se expõe a desnecessidade da execução provisória da pena, pois o 

agora paciente respondeu a toda a ação penal em liberdade, tem atendido a 

todos os chamamentos da Justiça, conta mais de 70 anos de idade, é primário, de 

bons antecedentes, e acusado apenas de crimes sem violência ou grave ameaça.

Em suma, a impetração afi rma que o réu não é perigoso nem representa 

risco à aplicação da lei.

A tal alegativa já de certo modo respondi quando afastei o segundo e 

principal argumento da impetração. Só decisões monocráticas isoladas de 

Ministros do Supremo, sem força vinculante, consideram necessária uma 

fundamentação especial para que se possa fazer de imediato o cumprimento 

de pena privativa de liberdade estabelecida de modo fi nal pelas instâncias 

ordinárias. Mas essa tese, que - reitere-se - não defl ui do precedente vinculante, 

não tem a menor acolhida na jurisprudência do STJ, consoante demonstrado.

Acresço, porém, outra linha de raciocínio para repeli-la inteiramente: dizer 

que o paciente não ostenta periculosidade nem pretende se furtar à Justiça é 

justifi cativa para que ele não sofra prisão cautelar. E não é dela que se trata. Aqui 

se discute prisão-pena, ainda que em execução provisória.

E prisão-pena defl ui de condenação, defi nitiva (transitada em julgado) ou 

- conforme o precedente do Supremo - quase-defi nitiva (estabelecida de modo 

fi nal nas instâncias ordinárias). Assim, os fundamentos da condenação são 

sufi cientes para lastrear a execução (mesmo provisória) respectiva, que é mera 

consequência ou corolário daquela.

Ao dizer, no precedente multirreferido, que não se fazia necessário 

aguardar o trânsito em julgado da decisão criminal condenatória para que se 

pudesse começar a executar a pena privativa de liberdade, descolando, portanto, 

a presunção constitucional da inocência (ou não-culpabilidade, como preferem 

alguns) da problemática da execução penal, e retornando à interpretação 

que sempre dera ao tema até 2009, a Corte Suprema, certa ou erradamente, 

pretendeu equilibrar o princípio constitucional da amplitude da defesa e do 

devido processo legal num sistema judicial como o nosso ¯ de até quatro 
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instâncias! ¯ com os da efi cácia da aplicação da lei penal e da razoabilidade 

da duração do processo, que decerto não pode considerar só seus aspectos de 

conhecimento, mas também abrange sua execução.

Por conseguinte, penso que, se fosse para levar em conta óbices ao início 

da execução penal provisória, eles teriam de ser de outra natureza que não essa, 

claramente afi m ao art. 312 do CPP, da trilha levantada pela impetração.

Assim, rejeito o quarto e último argumento veiculado pelo habeas corpus.

No que tange ao requerimento para afastar a inelegibilidade do paciente, 

além de o tema não ter sido apreciado na origem, considero tratar-se de questão 

que nem remotamente infl ui no direito de ir e vir, de sorte que é matéria 

estranha e impertinente a um habeas corpus.

Para enfeixar esses raciocínios que até agora expus: se em todos os casos 

em que se discutiu execução provisória de pena privativa de liberdade após a 

edição do precedente vinculante do Supremo ¯ salvo quando havia ilegalidades 

gritantes cuja apreciação se continha nos limites angustiados do habeas corpus, as 

quais aqui, como já dito, não aparecem ¯, esta Corte Superior de Justiça entendeu 

que a execução devia ter início, por que só neste decidiria diferentemente?

Por mais que haja, no caso concreto ¯ e é inútil pretender ignorá-las ¯, 

questões metajurídicas e metaprocessuais relevantes, elas não são sufi cientes 

para promover, sem discrimens jurídicos e processuais idôneos, um tratamento 

diferenciado afrontoso à cidadania, justamente pelo Tribunal que se arvora em 

ser sua Casa.

A título de considerações fi nais, reitero, quase ipsis verbis, os termos em 

que aqui me manifestei oralmente, em 14 de setembro do ano passado, quando 

do julgamento do HC 392.493/SP, de relatoria do em. Ministro Joel Ilan 

Paciornick:

A questão da execução provisória, realmente, é hoje uma questão central nas 

duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. Relembro as palavras 

do Ministro Jorge Mussi, que diz que somos um Tribunal de precedentes, como 

também o é o Supremo Tribunal Federal, ainda que esteja sabidamente dividido 

quanto ao tema. Daí porque esta Corte vem decidindo em conformidade com o 

decidido pelo Supremo.

Além disso, tenho uma convicção pessoal sobre o tema e a defendi até na 

minha sabatina para chegar a esta Corte, qual seja, a de que a prisão, após a 

condenação em segunda instância, é razoável como uma forma de cumprir a 

Constituição e, ao mesmo tempo, dar efi cácia à aplicação do Direito Penal.
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Realmente, a interpretação mais cômoda do dispositivo constitucional, de 

que ninguém deve ser considerado culpado senão quando do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, seria a literal, aquela que o Supremo 

Tribunal Federal não fazia antes e começou a fazer em 2009. Mas a Suprema Corte 

talvez tenha percebido que essa leitura estava deixando o Direito Penal no Brasil 

praticamente sem efetividade para todos aqueles que conseguissem trazer as 

causas para as instâncias superiores, porque o trânsito em julgado se daria em 

um prazo tão delongado que, em muitos situações, ocorreria a prescrição ou a 

nunca aplicação da pena. Há muitos casos de réus que foram processadas durante 

décadas e morreram sem ter sofrido as sanções que mereciam.

Diz-se que essa atual interpretação subverte o espírito da Constituição, que 

é um espírito garantista. Acontece que o intérprete maior, aquele a quem a 

própria Constituição erigiu em seu guardião, o Supremo Tribunal Federal, está 

dizendo que não subverte, que é uma interpretação razoável. Por quê? Porque o 

cumprimento da prisão é daquele que tem responsabilidade. Mas onde se prova 

a responsabilidade? Em princípio, nas instâncias onde a prova é analisada, na 

primeira e na segunda instâncias. Em suma, nas instâncias ordinárias.

Ademais, os recursos especial e extraordinário são recursos que não se 

destinam precipuamente a proteger o direito subjetivo da parte, eles se destinam 

precipuamente a proteger o direito objetivo: no caso do recurso especial, a lei 

federal; no caso do recurso extraordinário, a norma constitucional. A proteção 

ao direito subjetivo é apenas mediata. Por isso, no meu entender, é possível levar 

o réu ao cumprimento provisório da sanção a que condenado se pende apenas 

esse tipo de recursos.

Admito aqui o argumento relevantíssimo de que a ninguém podem ser 

devolvidos os dias que passou encarcerado, ainda mais diante do sistema 

penitenciário duro e difícil como é o brasileiro. Acontece que o mesmo raciocínio 

seria válido para as prisões cautelares. Como fi ca a situação de alguém que passa 

meses ou até mais de ano preso cautelarmente e depois vem a ser absolvido? 

Os meios civis de reparação de danos estarão sempre abertos para aqueles 

que sofrerem prisões indevidas, sejam cautelares indevidas, seja cumprimento 

provisório indevido. Mais do que isso não é possível fazer, porque todo tipo 

de medida restritiva da liberdade é irreversível. E quando juntamos isso com a 

falibilidade humana, temos que a aplicação da jurisdição penal estará sempre 

sujeita a injustiças. E sabemos disso: É muito mais difícil, é muito mais pesado ser 

juiz criminal do que ser juiz cível.

Reitero essas palavras como forma de justificação, que devo à sociedade, 

como seu servidor, em nome da transparência, porque nós, como Juízes, também 

sentimos essas angústias. Olho para o crucifi xo presente na sala de julgamento 

e me recordo das palavras de Piero Calamandrei, em seu famoso Eles, os Juízes, 

Vistos por Nós, os Advogados, quando se discutiu na Itália, lá atrás, como hoje se 

discute aqui no Brasil, se deveria ou não haver crucifi xos nas salas de audiência. 
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Calamandrei disse que deveria, mas que eles não deveriam fi car atrás dos juízes, 

mas que deveriam fi car na frente, que é para eles se lembrarem do mais grave 

erro judiciário da História.

Pois nós todos nos lembramos e nos angustiamos. Porém, esta é a nossa 

missão: a de tentar o difícil ou o quase impossível equilíbrio entre garantir 

os direitos do réu e também garantir os direitos da sociedade, porque esse 

cumprimento provisório da pena é duro, é difícil, porém necessário para reverter a 

situação de impunidade que vivíamos.

Vou, então, às conclusões do voto.

Como informa a jurisprudência:

i) se a matéria posta neste tipo de ação mandamental estiver em 

supressão de instância, é caso de não se conhecer do habeas corpus, ou não 

admiti-lo, como preferem alguns. Assim, entre diversos outros precedentes, 

a Corte Especial deste STJ no HC 26.844/SP, Rel. Ministro Francisco 

Peçanha Martins, 17.3.2004, DJ 3.5.2004, p. 84; sua Terceira Seção, no HC 

365.963/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 11.10.2017, DJe 23.11.2017; sua 

Quinta Turma, no HC 400.850/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, 20.2.2018, DJe 27.2.2018; sua Sexta Turma, no AgRg no HC 

427.049/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 20.2.2018, DJe 26.2.2018. 

Tudo na esteira do Supremo Tribunal Federal, por ambos os seus órgãos 

divisionários, a Primeira Turma no HC 144.365 (ED), Rel. Ministro Luiz 

Fux, DJe 022, 7.2.2018; a Segunda Turma no HC 138.641 (AgRg), Rel. 

Ministro Edson Fachin, DJe 027, 15.02.2018, para fi car em apenas duas 

amostras de uma caudalosa torrente;

ii) se um habeas corpus veicula matéria que não diz respeito ao direito 

de ir e vir, a hipótese igualmente é de não conhecimento ou inadmissão, 

como já disse nossa a Quinta Turma no AgRg no HC 421.391/RS, Rel. 

Ministro Joel Ilan Paciornik, 7.12.2017, DJe 18.12.2017; e a Sexta Turma 

no AgRg no HC 370.669/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 

24.10.2017, DJe 06.11.2017. Mais uma vez, como faz o Supremo quando 

verifi ca situação que tal. Assim, seu Pleno, no HC 133.753/DF (AgRg), 

Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2.6.2016, DJe 28.6.2016;

iii) se um writ pede efeito suspensivo a recurso que ainda nem foi 

interposto, também é caso de não conhecer (ou não admitir) o habeas corpus, 

como já disse esta Quinta Turma quando havia a pendência de embargos 

de declaração - como aqui! -, os quais foram tidos como obstáculo à análise 
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dos requisitos de cautelaridade ínsitos a essa excepcional atribuição, no HC 

391.138/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.6.2017, DJe 

8.6.2017. Eu mesmo, também nesta Turma, deixei de conhecer HC em 

que se pleiteava idêntico efeito mesmo a REsp já interposto, mas que não 

continha cópia integral das razões recursais, e o colegiado me acompanhou 

(AgRg no HC 409.865/RJ, 12/9/2017, DJe 21/9/207);

iv) enfi m, se um habeas corpus alega ameaça de coação que não ocorreu 

ainda, é, do mesmo modo, situação em que não se deve conhecê-lo (ou, 

como querem outros, não se o deve admitir), ambas as Turmas da Terceira 

Seção deste Superior já o afi rmaram. Esta Quinta Turma, no AgRg no 

HC 294.338/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 12.8.2014, DJe 25.8.2014); 

a Sexta Turma, no AgRg no HC 376.470/ES, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, 

1º.12.2016, DJe 13.12.2016. Tais precedentes tratam de alegação de 

supostos riscos de prisões visando ao cumprimento provisório da pena. 

Nada obstante, acha-se em nossa jurisprudência o HC 391.108/DF, desta 

Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 25.4.2017, DJe 15.5.2017, no qual 

se conheceu (ou admitiu) e se denegou o writ.

À vista disso, a princípio propenderia por não conhecer do habeas corpus.

Concedo, porém - dado o caráter preventivo deste writ -, em dele conhecer 

parcialmente, apenas e tão somente quanto à questão do risco meramente 

potencial à liberdade do paciente (excetuada matéria em supressão de instância, 

impertinente ao writ ou relativa a recurso futuro), já que o venerando aresto do 

Colendo Tribunal Federal da 4ª Região fi xou, de logo, que a execução da pena 

deverá começar assim que exaurida sua jurisdição.

Esse risco, consoante anunciei, não me parece desde já confi gurado, sequer 

em perspectiva, embora eu admita que tal possibilidade poderá a qualquer 

momento se consolidar, assim que apreciados os embargos declaratórios na 

instância de origem, se a situação por ora retratada não se modifi car.

Dessa sorte, e apenas por levar em conta tal hipótese, que em rigor não 

é imediata mas pode estar iminente, é que conheço parcialmente do writ, mas, 

nessa parte, o denego, porquanto - repito - não enxergo ilegalidade a corrigir, 

uma vez que a alegada coação, em se concretizando, nada mais será, ao ver 

deste Magistrado, que a aplicação da fi rme jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, calcada em precedente vinculante da Suprema Corte, conforme 

exaustivamente procurei mostrar.
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Postas essas premissas, voto pelo conhecimento apenas parcial do habeas 

corpus e, nessa extensão, por sua denegação, nos termos já postos.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Trata-se de habeas corpus preventivo, 

com pleito liminar, impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva em que se 

aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 

razão de provimento judicial dado nos autos da Apelação Criminal n. 5046512-

94.2016.4.04.7000/PR.

Busca-se na presente impetração afastar-se a imediata execução provisória 

da pena privativa de liberdade aplicada ao ora paciente, tão logo esgote a 

jurisdição do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Nos autos da apelação criminal antes mencionada foi o paciente condenado 

à pena privativa de liberdade consistente em reclusão de 12 (doze) anos e 1 (um) 

mês, em julgamento realizado em 24.1.1018.

Após ouvir as eloquentes razões da defesa, assim como a manifestação do 

membro do Ministério Público Federal, o fundamentado do voto do Eminente 

Ministro Relator e os substanciosos votos proferidos pelos eminentes Ministros 

que me antecederam, passo ao meu voto.

Entendo que a controvérsia estabelecida diz com a possibilidade de 

determinar-se a execução antecipada de condenação penal, ainda suscetível de 

recurso, a despeito de não haver fundamento para tal procedimento.

Alegam os impetrantes que a Corte de origem não fundamentou de forma 

adequada e sufi ciente a necessidade do imediato cumprimento do julgado, 

limitando-se a invocar o conteúdo da Súmula n. 122 daquela própria Corte e 

ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 

126.292/SP e nas medidas cautelares dadas nas ADC 43 e 44, em que se busca, 

por meio de controle concentrado, a declaração de constitucionalidade do art. 

283 do Código de Processo Penal.

Na hipótese concreta, embora não colacionado o aresto combatido (na 

medida em que na data da impetração do presente writ o ato decisório não 

havia sido publicado), o que inviabilizaria o conhecimento da impetração 

por defi ciência na instrução, não se pode perder de vista que é notório que 

os eminentes julgadores da egrégia 8ª Turma do TRF da 4ª Região deixaram 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

830

consignado no aludido acórdão que a execução da pena se daria após o 

esgotamento daquela instância. Em tais casos, ex vi do contido no inciso I do 

art. 374 do Código de Processo Penal, e conforme bem delineado no provimento 

indeferitório de liminar pelo eminente Ministro Humberto Martins, no 

exercício da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, mostra-se viável a 

análise do requisito periculum in mora.

De qualquer sorte, nas posteriores informações prestadas pelo eminente 

Relator originário – Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto (às fl s. 

1.891 -1.899), há o esclarecimento de que “a execução provisória da pena foi 

determinada somente após o esgotamento da instância de segundo grau, como 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mesma linha que segue, a propósito, a 

Súmula n. 122 deste Tribunal”.

No ponto, o acórdão assim sintetizou: “Em observância ao quanto decidido 

pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 126.292/SP, 

tão logo decorridos os prazo para interposição de recurso dotados de efeito 

suspensivo, ou julgados estes, deverá ser ofi ciado à origem para dar início à 

execução das penas.”

Transcreveu-se, ainda, nas aludidas informações, trechos do referido voto 

condutor, os quais ora reproduzo, in verbis:

7. Da Execução das Penas

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 

126.292/SP, reviu posicionamento antes fi xado no julgamento do HC n. 84.078, 

fi rmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo 

exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi pela Suprema Corte no 

julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e n. 44, pelo que 

fi cou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o início 

da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão foi 

novamente examinada nos autos do ARE n. 964.246/STF, quando, “por maioria, o 

Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafi rmou jurisprudência no 

sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais 

superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 964246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias”.

Idêntica orientação vem da Súmula n. 122 deste Tribunal que diz: “Encerrada a 

jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta 

ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou 

extraordinário”. Desse modo, tão logo decorridos os prazos para interposição 
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de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá ter início 

a execução da pena, inclusive no tocante às restritivas de direito (TRF4, Agravo 

de Execução Penal n. 5000985-25.2017.404.7117, 8ª Turma, Juiz Federal Nivaldo 

Brunoni, por unanimidade, juntado em 28.04.2017), pelo que deverá ser ofi ciado 

ao juízo de primeiro grau para as providências que entender cabíveis.

Não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são próprios e não 

coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em 

razão de título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito 

suspensivo diante da eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, a condenação em segundo grau, por si só, é fundamento idôneo para 

que se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão 

cautelar, tem-se por premissa que “a presunção de inocência não é absoluta e 

perde força no decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de 

primeira instância” (HC 114.688, Luiz Fux, STF). Tal perda de força é mais intensa 

com a condenação em segundo grau.

A presunção de inocência ganha outros contornos no direito alienígena. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, berço da presunção de inocência e do due process 

of law, regra geral, não há óbice à prisão após uma sentença condenatória, ainda 

que pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês, onde a Corte 

de Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade e a 

presunção de inocência, mesmo após condenação ainda recorrível.

Em caso análogo fi cou decidido que “o STF não fez distinção, a qualquer modo 

e tempo, sobre as penas privativas de liberdade daquelas restritivas de direitos, 

tratando do tema de cumprimento das penas em caráter geral, lato sensu. Nesse 

curso, há pleno cabimento a construção da Suprema corte inclusive para o art. 

147 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.7.1984), no que se refere ao 

comando sentencial que condena em penas restritivas de direitos”. (TRF4, Agravo 

de Execução Penal n. 5035477-40.2016.404.7000, 7ª Turma, Des. Federal Cláudia 

Cristina Cristofani, por unanimidade, juntado aos autos em 30.11.2016)

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou divergência entre 

suas Turmas a respeito da matéria. A Quinta Turma daquela Corte Superior vinha 

entendendo pela impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de 

direito baseando-se em julgados antigos do STF afi rmando que “a Suprema Corte, 

ao tempo em que vigorava o entendimento de ser possível a execução provisória 

da pena, como agora, não a autorizava para as penas restritivas de direito” 

(v.g. HC 386.872/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

DJe 17.03.2017). A Sexta Turma, por sua vez, autorizava a execução provisória 

independentemente da espécie de pena, apontando que “muito embora o 

Supremo Tribunal Federal, em outra época, quando também admitia a execução 

provisória, ressalvasse o entendimento de que as penas restritivas de direitos só 

poderiam começar a ser cumpridas após o trânsito em julgado da condenação, a 

atual jurisprudência do pretório excelso não faz, ao menos expressamente, essa 
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ressalva” (v.g. HC 380.104/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe 22.02.2017), posição essa a que me alinho. Entretanto, em julgamento 

publicado em 24.08.2017, a 3ª Seção decidiu, por maioria, pela impossibilidade da 

execução provisória das penas restritivas de direitos.

Ocorre que, tal julgamento não tem efeito vinculante e vai de encontro a 

recentes julgados do STF no sentido de que a execução provisória das penas 

restritivas não viola o princípio da presunção de inocência. A exemplo:

Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crimes 

contra a ordem tributária. Artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990. Habeas 

corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadmissibilidade. Competência do 

Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus: CRFB/1988, art. 102, 

I, d e i. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo de competência desta 

Suprema Corte. Execução provisória superveniente à condenação em segunda 

instância e antes do trânsito em julgado do processo. Possibilidade. Ausência 

de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistência 

de teratologia, buso de poder ou flagrante ilegalidade. Aplicabilidade do 

entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão 

geral. Tema 925. Agravo regimental desprovido. 1. A execução provisória de 

pena restritiva de direitos imposta em condenação de segunda instância, 

ainda que pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, não ofende 

o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme decidido 

por esta Corte Suprema no julgamento das liminares nas ADC n. 43 e 

44, no HC n. 126.292/SP e no ARE n. 964.246, este com repercussão geral 

reconhecida - Tema n. 925. Precedentes: HC 135.347-AgR, Primeira Turma, 

Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17.11.2016, e ARE 737.305-AgR, Segunda 

Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.8.2016. 2. In casu, o recorrente 

foi condenado, em sede de apelação, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) 

meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 

restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) diasmulta 

pela prática do crime previsto no artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990. 3. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

habeas corpus está defi nida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas 

d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está 

arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. 

Agravo regimental desprovido. (HC 141.978 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 23.06.2017, Processo Eletrônico DJe-168 divulg 

31.07.2017 public 1º.08.2017). grifei

Não vejo porque adotar entendimento diverso daquele seguido por este 

Tribunal em todas as ações penais, o que levou, além do mais, à edição da já 

referida Súmula n. 122. Adotar, assim, outro entendimento neste caso específi co, 

significaria emprestar ao presente processo seletividade incompatível com o 
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exercício da jurisdição, já que o cumprimento da pena nada mais é do que o 

corolário do resultado do processo, aplicável aos condenados em primeiro e em 

segundo graus.

Como já apontei em inúmeros habeas corpus, o fato de se tratarem de crimes 

de corrupção e de lavagem de dinheiro, i.e., comumente qualificados como 

“crimes de colarinho branco”, não exclui a gravidade das condutas. Crimes de 

colarinho branco podem ser tão ou mais danosos à sociedade ou a terceiros que 

crimes praticados nas ruas, com violência. O raciocínio vem corroborado pelo 

sociólogo Edwin Sutherland (White-Collar Criminality/1939):

O custo fi nanceiro do crime de colarinho-branco é provavelmente muitas vezes 

superior ao do custo fi nanceiro de todos os crimes que são costumeiramente 

considerados como constituindo “o problema criminal”. Um empregado de uma 

rede de armazéns apropriou-se em um ano de USD 600.000,00, que foi seis 

vezes superior das perdas anuais decorrentes de quinhentos furtos e roubos 

sofridos pela mesma rede. Inimigos públicos, de um a seis dos mais importantes, 

obtiveram USD 130.000,00 através de furtos e roubos em 1938, enquanto a 

soma furtada por Krueger [um criminoso de colarinho branco norte-americano] 

é estimada em USD 250.000,00 ou aproximadamente duas vezes mais. (...) A 

perda fi nanceira decorrente do crime de colarinho-branco, mesmo tão elevada, 

é menos importante do que os danos provocados às relações sociais. Crimes 

de colarinho-branco violam a confi ança e, portanto, criam desconfi ança, que 

diminui a moral social e produz desorganização social em larga escala. Outros 

crimes produzem relativamente menores efeitos nas instituições sociais ou nas 

organizações sociais. (SUTHERLAND, Edwin H. White-Collar Criminality. In: GEIS, 

Gilbert; MEIER, Robert F.; SALINGER, Lawrence M. (ed.) White-Collar Crime: classic 

and contemporary views. 3. ed. New York: The Free Press, 1995, p. 32.)

A advertência de Sutherland é apropriada. É necessário que se ultrapasse 

aquela compreensão individualista e siga-se para uma inteligência consentânea 

com a segurança jurídica e com a ordem pública, de modo a preponderar com 

efi cácia a resposta estatal aos nefastos efeitos, pretéritos, presentes e futuros, que 

a corrupção encerra.

Por evidente que quase a imensa maioria dos investigados ou réus da 

“Operação Lava-Jato” não colocará em risco a segurança individual de quem quer 

que seja. É pouco provável que cometam pessoalmente qualquer crime violento 

ou os chamados crimes de sangue; talvez nunca portem uma arma de fogo, ou 

subtraiam diretamente recursos de outra pessoa física.

Talvez nos crimes de corrupção os efeitos deletérios não sejam tão visíveis, 

mas isso não os torna menos gravosos. Enquanto alguns poucos se apropriam 

da coisa pública como se privada fosse, sistemas básicos de saúde e ensino 

agonizam e sangram.

Um sangue invisível e capaz de provocar os maiores males ao Estado e seus 

administrados.
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Enfi m, os delitos fi nanceiros e contra a Administração Pública trazem refl exos 

amplos e atingem toda a coletividade. Os efeitos são de tal monta que, passado 

longo tempo, ainda não é possível dimensionar o alcance da corrupção que 

envolve conhecidos empresários, agentes públicos e partidos políticos que se 

serviram da maior empresa estatal.

O desrespeito ao Estado de Direito demanda medida severa, e, havendo 

fundada razão diante das circunstâncias concretas, mostra-se inevitável a adoção 

de medidas amargas como resposta ao desprezo para com as instituições 

públicas, certamente motivados pela certeza da impunidade.

Para não passar in albis, convém esclarecer que a determinação de 

cumprimento de pena após o julgamento em segunda instância, em nada se 

confunde com as prisões temporárias ou preventivas. Muito se fala a respeito dos 

excessos das prisões preventivas decretadas no âmbito da “Operação Lava-Jato”, 

mas, no mais das vezes, sem qualquer demonstração efetiva de pertinência na 

afi rmação.

Feitas tais considerações, é medida salutar e de efetividade da jurisdição 

criminal que se inicie o cumprimento de penas, tão logo esgotada a jurisdição de 

segundo grau.

Como se vê, afora a ligeira divergência de entendimento com relação aos 

julgados desse E. Superior Tribunal de Justiça no tocante à execução das penas 

restritivas de direito - o que é irrelevante para o caso de condenado a pena 

restritiva de liberdade de mais de 8 (oito) anos em regime inicial fechado -, a 8ª 

Turma deste Tribunal seguiu orientação parametrizada pela Corte Constitucional.

Há, pois, expressa fundamentação que, como se percebe, desborda da simples 

aplicação do precedente do STF ou da Súmula n. 122/TRF4

Nesse passo, superada a inviabilidade de conhecimento do presente writ 

por defi ciência em sua instrução, importa agora, ainda, preliminarmente, tecer 

considerações acerca do cabimento da presente impetração preventiva, a fi m de 

se debater acerca da possibilidade de seu conhecimento.

Após discorrer sobre as origens e história do remédio heróico, Eduardo 

Espinola Filho esclarece que a natureza preventiva do writ, no direito brasileiro, 

remonta a 1871, litteris:

[...]

Completou-se, em 1871, a evolução do instituto, no direito brasileiro, quando 

a lei n. 2.033, de 20 de setembro, focalizando o caso de ameaça à liberdade 

individual, determinou não ser o habeas-corpus, apenas, remédio contra o 

constrangimento já objetivado, e, sim, também contra o projetado e iminente. 

Dispôs, com efeito, o art. 18 desse diploma legislativo que “os juízes de direito 
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poderão expedir ordem de habeas corpus a favor dos que estiverem ilegalmente 

presos, ainda quando o fossem por determinação do chefe de polícia ou de 

qualquer outra autoridade administrativa, e sem exclusão dos detidos a título de 

recrutamento, não estando ainda alistados como praças no exército ou armada. 

A superioridade de grau na ordem da jurisdição judiciária é a única que limita 

a competência da respectiva autoridade em resolver sobre as prisões feitos por 

mandados das mesmas autoridades judiciais; e o § 1º acrescentou: “Tem lugar o 

pedido e concessão da ordem de habeas corpus, ainda quando o impetrante não 

tenha chegado a sofrer constrangimento corporal, mas se veja dele ameaçado” 

(in Código de Processo Penal Brasileiro anotado, Vol. VI, 1º e 2º edição. Liv. Editora 

Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1944, pags. 222 e 223).

Outrossim, é elucidativa a lição de Gustavo Badaró ao discorrer sobre a 

aplicação preventiva do habeas corpus:

[...]

O art. 647 do CPP prevê a concessão do remédio quando “alguém sofrer ou se 

achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e 

vir”. Há, pois, um qualifi cativo da violência ou coação. Ela deve estar na iminência 

de ocorrer. Iminente, etimologicamente, vem do latim Imm nens, ntis, que signifi ca 

“que está perto de, que está pendente”. É aquilo que “que ameaça se concretizar, 

que está a ponto de acontecer; próximo, imediato”.

[...]

Assim, é cabível o habeas corpus preventivo mesmo no caso em que a ameaça 

de prisão constitua apenas um evento possível, no longo prazo, ainda que 

longínquo ou remoto

(in Manual dos Recursos Penais, Ed. RT, São Paulo, 2016, fl s. 471 e seg.).

Da Jurisprudência do Pretório Excelso, da lavra do Exmo. Sr. Ministro 

Eros Grau, vale conferir o precedente a seguir que bem explicita a questão:

Habeas corpus. Constitucional e Processual Penal. Corrupção ativa. Conversão 

de HC preventivo em liberatório e exceção à Súmula 691/STF. Prisão temporária. 

Fundamentação inidônea da prisão preventiva. Conveniência da instrução 

criminal para viabilizar a instauração da ação penal. Garantia da aplicação da 

lei penal fundada na situação econômica do paciente. Preservação da ordem 

econômica. Quebra da igualdade (artigo 5º, caput e inciso I da Constituição 

do Brasil). Ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. Prisão 

cautelar como antecipação da pena. Inconstitucionalidade. Presunção de não 

culpabilidade (artigo 5º, LVII da Constituição do Brasil). Constrangimento ilegal. 

Estado de direito e direito de defesa. Combate à criminalidade no estado de 

direito. Ética judicial, neutralidade, independência e imparcialidade do juiz. 
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Afronta às garantias constitucionais consagradas no artigo 5º, incisos XI, XII e XLV 

da Constituição do Brasil. Direito, do acusado, de permanecer calado (artigo 5º, 

LXIII da Constituição do Brasil). Conversão de habeas corpus preventivo em habeas 

corpus liberatório.

O habeas corpus preventivo diz com o futuro. Respeita ao temor de futura 

violação do direito de ir e vir. Temor que, no caso, decorrendo do conhecimento de 

notícia veiculada em jornal de grande circulação, veio a ser concretizado. Justifi ca-se 

a conversão do habeas corpus preventivo em liberatório em razão da amplitude do 

pedido inicial e porque abrange a proteção mediata e imediata do direito de ir e vir.

[...]

Prisão preventiva: Indeferimento, pelo Juiz, sob o fundamento de ausência de 

conduta, do paciente, necessária ao estabelecimento de nexo de causalidade 

entre ela e fatos imputados a outros investigados. Reconsideração com 

fundamento em prova nova consistente na apreensão de papéis apócrifos na 

residência do paciente. Insufi ciência de provas que se reportam a circunstâncias 

remotas, dissociadas do contexto atual.

Fundamentação inidônea: I) Conveniência da instrução criminal para viabilizar, 

com a colheita de provas, a instauração da ação penal.

Tendo o Juiz da causa autorizado a quebra de sigilos telefônicos e 

determinado a realização de inúmeras buscas e apreensões, com o intuito de 

viabilizar a eventual instauração da ação penal, torna-se desnecessária a prisão 

preventiva do paciente por conveniência da instrução penal. Medidas que 

lograram êxito, cumpriram seu desígnio. Daí que a prisão por esse fundamento 

somente seria possível se o magistrado tivesse explicitado, justifi cadamente, o 

prejuízo decorrente da liberdade do paciente. A não ser assim ter-se-á prisão 

arbitrária e, por conseqüência, temerária, autêntica antecipação da pena. O 

propalado “suborno” de autoridade policial, a fi m de que esta se abstivesse de 

investigar determinadas pessoas, à primeira vista se confunde com os elementos 

constitutivos do tipo descrito no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa).

II) Garantia da aplicação da lei penal, fundada na situação econômica do paciente.

A prisão cautelar, tendo em conta a capacidade econômica do paciente e 

contatos seus no exterior não encontra ressonância na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pena de estabelecer-se, mediante quebra da igualdade (artigo 

5º, caput e inciso I da Constituição do Brasil) distinção entre ricos e pobres, para o 

bem e para o mal. Precedentes.

III) Garantia da ordem pública, com esteio em suposições.

Mera suposição – vocábulo abundantemente utilizado no decreto prisional 

– de que o paciente obstruirá as investigações ou continuará delinqüindo não 

autorizam a medida excepcional de constrição prematura da liberdade de 

locomoção. Indispensável, também aí, a indicação de elementos concretos que 

demonstrassem, cabalmente, a necessidade da prisão.
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IV) Preservação da ordem econômica. No decreto prisional nada se vê a justifi car 

a prisão cautelar do paciente, que não há de suportar esse gravame por encontrar-

se em situação econômica privilegiada. As conquistas das classes subalternas, não 

se as produz no plano processual penal; outras são as arenas nas quais devem ser 

imputadas responsabilidades aos que acumulam riquezas. Prisão preventiva como 

antecipação da pena. Inconstitucionalidade. A prisão preventiva em situações 

que vigorosamente não a justifi quem equivale a antecipação da pena, sanção 

a ser no futuro eventualmente imposta, a quem a mereça, mediante sentença 

transitada em julgado. A afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade, 

contemplado no plano constitucional (artigo 5º, LVII da Constituição do 

Brasil), é, desde essa perspectiva, evidente. Antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória a regra é a liberdade; a prisão, a exceção. Aquela cede a 

esta em casos excepcionais. É necessária a demonstração de situações efetivas 

que justifi quem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do 

processo. Estado de direito e direito de defesa. O Estado de direito viabiliza a 

preservação das práticas democráticas e, especialmente, o direito de defesa. 

Direito a, salvo circunstâncias excepcionais, não sermos presos senão após a 

efetiva comprovação da prática de um crime. Por isso usufruímos a tranqüilidade 

que advém da segurança de sabermos que se um irmão, amigo ou parente 

próximo vier a ser acusado de ter cometido algo ilícito, não será arrebatado de nós 

e submetido a ferros sem antes se valer de todos os meios de defesa em qualquer 

circunstância à disposição de todos. Tranqüilidade que advém de sabermos que 

a Constituição do Brasil assegura ao nosso irmão, amigo ou parente próximo a 

garantia do habeas corpus, por conta da qual qualquer violência que os alcance, 

venha de onde vier, será coibida. Combate à criminalidade no Estado de direito. 

O que caracteriza a sociedade moderna, permitindo o aparecimento do Estado 

moderno, é por um lado a divisão do trabalho; por outro a monopolização da 

tributação e da violência física. Em nenhuma sociedade na qual a desordem tenha 

sido superada admite-se que todos cumpram as mesmas funções. O combate à 

criminalidade é missão típica e privativa da Administração (não do Judiciário), 

através da polícia, como se lê nos incisos do artigo 144 da Constituição, e do 

Ministério Público, a quem compete, privativamente, promover a ação penal 

pública (artigo 129, I). Ética judicial, neutralidade, independência e imparcialidade 

do juiz. A neutralidade impõe que o juiz se mantenha em situação exterior ao 

confl ito objeto da lide a ser solucionada. O juiz há de ser estranho ao confl ito. A 

independência é expressão da atitude do juiz em face de infl uências provenientes 

do sistema e do governo. Permite-lhe tomar não apenas decisões contrárias a 

interesses do governo – quando o exijam a Constituição e a lei – mas também 

impopulares, que a imprensa e a opinião pública não gostariam que fossem 

adotadas. A imparcialidade é expressão da atitude do juiz em face de infl uências 

provenientes das partes nos processos judiciais a ele submetidos. Significa 

julgar com ausência absoluta de prevenção a favor ou contra alguma das partes. 

Aqui nos colocamos sob a abrangência do princípio da impessoalidade, que a 

impõe. Afronta às garantias constitucionais consagradas no artigo 5º, incisos XI, 
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XII e XLV da Constituição do Brasil. De que vale declarar, a Constituição, que “a 

casa é asilo inviolável do indivíduo” (art. 5º, XI) se moradias são invadidas por 

policiais munidos de mandados que consubstanciem verdadeiras cartas brancas, 

mandados com poderes de a tudo devassar, só porque o habitante é suspeito de 

um crime? Mandados expedidos sem justa causa, isto é sem especifi car o que se 

deve buscar e sem que a decisão que determina sua expedição seja precedida 

de perquirição quanto à possibilidade de adoção de meio menos gravoso para 

chegar-se ao mesmo fi m. A polícia é autorizada, largamente, a apreender tudo 

quanto possa vir a consubstanciar prova de qualquer crime, objeto ou não da 

investigação. Eis aí o que se pode chamar de autêntica “devassa”. Esses mandados 

ordinariamente autorizam a apreensão de computadores, nos quais fica 

indelevelmente gravado tudo quanto respeite à intimidade das pessoas e possa 

vir a ser, quando e se oportuno, no futuro usado contra quem se pretenda atingir. 

De que vale a Constituição dizer que “é inviolável o sigilo da correspondência” (art. 

5º, XII) se ela, mesmo eliminada ou “deletada”, é neles encontrada? E a apreensão 

de toda a sorte de coisas, o que eventualmente privará a família do acusado da 

posse de bens que poderiam ser convertidos em recursos fi nanceiros com os 

quais seriam eventualmente enfrentados os tempos amargos que se seguem a 

sua prisão. A garantia constitucional da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV) para 

nada vale quando esses excessos tornam-se rotineiros. Direito, do acusado, de 

permanecer calado (artigo 5º, LXIII da Constituição do Brasil). O controle difuso da 

constitucionalidade da prisão temporária deverá ser desenvolvido perquirindo-

se necessidade e indispensabilidade da medida. A primeira indagação a ser 

feita no curso desse controle há de ser a seguinte: em que e no que o corpo do 

suspeito é necessário à investigação? Exclua-se desde logo a afi rmação de que se 

prende para ouvir o detido. Pois a Constituição garante a qualquer um o direito 

de permanecer calado (art. 5º, LXIII), o que faz com que a resposta à inquirição 

investigatória consubstancie uma faculdade. Ora, não se prende alguém para que 

exerça uma faculdade. Sendo a privação da liberdade a mais grave das constrições 

que a alguém se pode impor, é imperioso que o paciente dessa coação tenha 

a sua disposição alternativa de evitá-la. Se a investigação reclama a oitiva do 

suspeito, que a tanto se o intime e lhe sejam feitas perguntas, respondendo-as o 

suspeito se quiser, sem necessidade de prisão. Ordem concedida.

(HC 95.009/SP, Tribunal Pleno, rel. Ministro Eros Grau, DJe 18.12.2008).

À luz das referidas orientações doutrinárias e jurisprudenciais, tenho por 

confi gurada ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção física do ora paciente, 

consubstanciada em determinar-se a execução provisória da pena estabelecida, 

(cujo cumprimento se avizinha, ante o anunciado julgamento dos embargos 

de declaração), e que se mostra apta a justifi car o cabimento deste remédio 

processual preventivo (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República).

Conheço, nesse contexto, da presente impetração.
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Fixadas tais premissas, passo, em consequência, ao exame do mérito trazido.

A questão da execução provisória da pena foi recentemente, revista, em 

total overruling, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

HC 126.292/SP, ocasião em que se superou entendimento consolidado desde o 

ano de 2009.

A Corte Suprema entendeu pela possibilidade de imediato início do 

cumprimento da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive 

com restrição à liberdade do condenado, sem que referida orientação implique 

em ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, na 

medida em que os recursos especiais e extraordinários são desprovidos de efeito 

suspensivo.

Confi ra-se:

Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção de 

inocência (CF, art. 5º, LVII). Sentença penal condenatória confi rmada por Tribunal 

de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. A execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda 

que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado

(HC 126.292/SP, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 

17.5.2016).

Posteriormente, em controle concentrado de constitucionalidade, por 

maioria de votos, indeferiu liminar na ADC n. 43 e na ADC n. 44, cujo objeto 

é a declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, 

confi rmando, assim, o entendimento fi rmado no HC 126.292/SP.

Em 10.11.2016, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 

964.246/SP, em sede de repercussão geral, reafi rmou a jurisprudência dominante 

sobre o tema em debate conforme se verifi ca da ementa do julgado a seguir 

transcrita:

Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da 

presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução 

provisória. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência 

reafi rmada. 1. Em regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 
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inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão 

geral do tema e a reafi rmação da jurisprudência sobre a matéria (ARE 964.246/SP, 

rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 25.11.2016).

Este colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também adotou 

o aludido posicionamento, a partir do julgamento pela egrégia Sexta Turma 

dos EDcl no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do Ministro Rogério Schietti 

Cruz, cujo brilhante voto sintetiza a questão em debate conforme se verifi ca dos 

trechos a seguir transcritos:

Ao que tudo está a indicar, a decisão, proferida, pela composição plena 

do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 126.292-MG (ainda não 

publicado), evidencia que a mais elevada Corte do país, a quem a Lex Legis 

incumbe a nobre missão de “guarda da Constituição” (art. 102, caput, da CF), 

sufragou pensamento afi nado ao de Gustavo Zagrebelsky – juiz que já presidiu 

a Corte Constitucional da Itália –, para quem o direito é disciplina prática, 

necessariamente ancorada na realidade. Assim especifi ca, verbis:

(...) Se o direito deve se voltar à realidade, é dizer, se deve operar em cada caso 

concreto conforme o valor que os princípios assinalam à realidade, não se pode 

controlar a validade de uma norma tomando em consideração exclusivamente 

o que ela diz. Não basta considerar o direito dos livros, é preciso ter em conta 

o direito em ação; não basta uma validade lógica, é necessário uma validade 

prática” (Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. 2. ed. Madri: Trotta, 1997, p. 123. 

Destaquei.).

Deveras, em diversos pontos dos votos dos eminentes juízes que participaram 

da sessão ocorrida em 17 de fevereiro próximo passado, assinalou-se, como móvel 

para a referida guinada jurisprudencial, a gravidade do quadro de “desarrumação” 

do sistema punitivo brasileiro, máxime por permitir a postergação da defi nição 

do juízo de condenação, mercê dos inúmeros recursos previstos na legislação 

processual penal.

[...]

O exemplo, que se repete, com assiduidade, no cotidiano dos tribunais, 

evidencia a patologia do sistema criminal brasileiro e também mostra, com 

clareza meridiana, que a maior parte dos recursos são manejados já no exercício 

da jurisdição extraordinária, onde se sucedem agravos regimentais e embargos 

declaratórios a cada decisão, monocrática ou colegiada, que se toma.

Também não posso deixar sem registro – sem qualquer emissão de juízo de 

valor a respeito – que talvez em nenhum outro país do mundo o instituto do 

habeas corpus tenha alcançado, por conta da assim chamada “doutrina brasileira 

do habeas corpus”, tamanha elasticidade quanto ao seu cabimento e possibilidade 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 841

de utilização. De ação voltada à proteção da liberdade, em decorrência de coação 

ilegal, atual ou iminente, o remédio heroico, como dito na Exposição de Motivos 

do projeto de reforma do Código de Processo Penal (em trâmite na Câmara 

dos Deputados), transformou-se em “sub-rogado universal das impugnações 

recursais”, do que resulta sempre a permissão para que, mesmo na pendência de 

recurso extraordinário sem efeito suspensivo, se faça uso do writ – ou de medida 

cautelar – para sobrestar agressão, atual ou iminente, à liberdade de locomoção 

do indivíduo.

Certo é que, em decorrência dessa pletora de meios impugnativos, que 

engendra, a cada instância inaugurada no curso processual, uma infindável 

reapreciação dos mesmos temas já anteriormente debatidos – o que, na 

compreensão, v.g., dos ministros Teori Zavascki, Luiz Fachin, Roberto Barroso, Luiz 

Fux e Gilmar Mendes, condiciona a concretização do ius puniendi do Estado a que 

o acusado não mais interponha outro recurso, de modo a alcançar-se o trânsito 

em julgado da condenação – a Suprema Corte acabou assumindo, na dicção do 

Ministro Roberto Barroso, “papel decisivo nessa rearrumação”.

Quiçá fosse mais adequado, para tal propósito, o caminho legislativo. E nessa 

direção já se tentou andar, por meio da frustrada PEC dos Recursos, que objetivava 

racionalizar a jurisdição extraordinária, de maneira a permitir maior efi ciência da 

justiça criminal, assegurando densifi cação a outro princípio muito caro a todo e 

qualquer processo penal moderno, e que também encontrou positivação na Carta 

de 1988, o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXXVIII), cuja 

redação (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”) 

sugere que sua titularidade se estende não apenas ao indivíduo alcançado pela 

justiça criminal, como usualmente se verifi ca em relação aos demais direitos que 

integram o Bill of Rights, mas também à parte contrária, que, no processo penal, 

representa os interesses de toda a comunhão social.

[...]

Não haveria, assim me parece, impedimento a que se promovesse a alteração 

do texto positivado no art. 5º, inciso LVII da Carta de 1988, prescrevendo fórmula 

semelhante, que permitiria – por não vincular a presunção de inocência ao 

trânsito em julgado da condenação – o início do cumprimento da pena mesmo 

na pendência de eventual recurso especial ou extraordinário, em que, como 

sabido, não se permite discussão sobre matéria fática ou probatória.

Decerto que, a meu aviso, tal modifi cação não importaria em supressão ou 

abolição da referida garantia – o que reclamaria incidência da vedação contida 

no art. 60, § 4º, da C.R. – pois o núcleo essencial da presunção de inocência 

continuaria preservado.

Reafi rmo que não se cogita, ainda que remotamente, de abolir ou diminuir 

essa verdadeira conquista civilizatória. Contudo, preservado o núcleo essencial 

dessa garantia, não haveria razão para se impedir que, ajustada sua redação por 
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meio de reforma constitucional, fosse alcançado o salutar e desejado equilíbrio 

entre os interesses individuais e os interesses sociais que permeiam tanto a 

persecução quanto a punição de autores de condutas criminosas.

Equilíbrio, aliás, que há de ser sempre perseguido quando se trata de 

compatibilizar interesses igualmente legítimos de punição dos culpados e de 

proteção dos inocentes. Assim, a busca da efi ciência no processo penal não se 

contrasta com a necessária salvaguarda das garantias individuais. Antes, em 

um sistema processual bem ordenado, as garantias concorrem para assegurar a 

efi ciência do processo (GREVI, Vittorio. Alla ricerca di un processo penale giusto. 

Milão: Giuff rè, 2000, p. 13).

Especifi camente dos Ministros que compõem esta egrégia Quinta Turma, 

colaciono, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados recentes que reafi rmam 

a possibilidade de execução da condenação imposta em segundo grau de 

jurisdição, independentemente da ocorrência de trânsito em julgado:

Agravo regimental no habeas corpus. Princípio da colegialidade. Inexistência 

de ofensa. Ausência de cerceamento de defesa. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Exaurimento das instâncias ordinárias. Precedentes do STF e desta 

Corte. Agravo desprovido.

1. Consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao princípio 

da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática do relator não 

conhece habeas corpus cujo pedido for contrário a entendimento jurisprudencial 

sedimentado, como se verifi cou no caso dos autos, sobretudo considerando que 

o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão 

agravada.

2. Não há falar em cerceamento de defesa por eventual supressão ao direito de 

realização de sustentação oral, sobretudo quando tal pedido é realizado em sede 

de agravo regimental, tendo em vista a inadmissibilidade prevista no art. 159 do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17.2.2016, o Supremo 

Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade 

de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das 

instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por 

ser o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, desprovido de efeito 

suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal 

entendimento foi mantido, pela Suprema Corte no exame das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, em 5.10.2016. O Superior Tribunal de Justiça também 

adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento, pela Sexta Turma, dos EDcl 

no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.

4. In casu, a prisão do agravante decorre de sentença condenatória confi rmada 

em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos 
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aclaratórios foram julgados em 5.9.2017, tendo sido interpostos recursos especial 

e extraordinário, esgotando-se a via recursal ordinária, nada havendo a ser 

reparado no presente recurso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRG no HC 396.213/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 8.2.2018).

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Roubo 

circunstanciado. Continuidade delitiva. Associação criminosa. Condenação 

confirmada em segunda instância. Execução provisória da pena. Expedição 

de mandado de prisão. Evolução da jurisprudência do STF. Prisão domiciliar. 

Imprescindibilidade aos cuidados do fi lho. Ausência de comprovação. Habeas 

corpus não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir 

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 

possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla 

defesa.

II - Por ocasião do julgamento do ARE 964.246, submetido à sistemática 

da repercussão geral, o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal reafirmou sua 

jurisprudência no sentido de que “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 

inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (ARE 964.246/

SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.11.2016).

III - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução 

provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias 

ordinárias, de forma que é possível a determinação do cumprimento provisório da 

pena fi xada.

IV - Não há que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da presunção de 

inocência ou reformatio in pejus, quando o eg. Tribunal de Justiça determina a 

execução provisória da pena, com amparo no novo e superveniente entendimento do 

Supremo Tribunal.

V - A jurisprudência desta Corte entende que para o deferimento da prisão 

domiciliar, faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados 

ao fi lho menor.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 427.797/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 16.02.2018).
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Penal e Processo Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. 

Condenação pelo Tribunal a quo. Superação. Execução provisória e prisão 

cautelar. Institutos distintos. Esgotamento das instâncias ordinárias. Possibilidade 

de execução. Agravo não provido.

1. A execução provisória da pena não se confunde com a prisão preventiva. 

Esta possui natureza cautelar e dever ser decretada quando presentes os 

requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e aquela decorre da condenação confi rmada 

em segundo grau e ainda não transitada em julgado.

2. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Em outras 

palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples 

esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da 

condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

3. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do 

tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no mencionado 

HC 126.292/SP.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento da Rcl 30.193/SP, fi rmou 

entendimento de que, com a nova orientação da Suprema Corte, nos autos do HC 

126.292/SP, “a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a 

análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o 

início da execução da pena”.

5. Agravo não provido.

(AgRg no HC 383.406/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 

27.11.2017).

Agravo regimental no recurso especial. Extração de cópia dos autos e remessa 

à origem para execução provisória da pena. Providência embasada na alteração 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de não 

culpabilidade. Insurgência desprovida.

1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do HC n. 126.292, a determinação de imediato início do cumprimento da 

pena após a afi rmação da responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se 

revela consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, mormente 

em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza 

extraordinária.

2. Agravo regimental desprovido (AgR no REsp 1.604.256/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1º.8.2017).
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Direito Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 

Inadmissibilidade. Mérito. Roubo qualifi cado. Paciente condenado em primeira 

instância, garantido o direito de recorrer em liberdade. Recurso exclusivo da 

defesa. Sentença confi rmada em segunda instância. Prisão determinada pelo 

Tribunal. Possibilidade. Execução provisória da pena. Legalidade. Recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ausência de violação do princípio da 

presunção de inocência. Ordem não conhecida.

[...] 

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que 

a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confi rmação da 

sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da 

inocência (HC n. 126.292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016).

3. No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada pelo Tribunal de 

origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a 

análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar 

início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, 

sem que isso importe violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 

Ademais, a sentença assegurou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o que 

representa a prerrogativa de apelar em liberdade, como ocorreu, tendo em vista 

que os recursos especial e extraordinário não são dotados, regra geral, de efeito 

suspensivo.

4. Habeas Corpus não conhecido. Cassada, de ofício, a liminar outrora 

deferida em benefício do paciente e recomendada a análise da detração penal. 

(HC 350.518/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

24.5.2016).

Em que pesem os respeitáveis entendimentos que consagram a legitimidade 

da execução provisória de sentença penal condenatória, ainda pendente de 

recurso, não se olvida que é possível haver mudança na orientação do tema pela 

Corte Suprema.

É que, em julgados recentes, de natureza cautelar, os eminentes 

Ministros daquela Corte, principalmente a maioria daqueles que compõem 

a egrégia Segunda Turma, tem concedido provimentos cautelares ou 

mesmo deferido o próprio habeas corpus em hipóteses em que as instâncias 

ordinárias, ao determinarem a expedição do decreto de prisão para efeito de 

execução provisória, (1) se limitam a simplesmente mencionar, sem qualquer 

fundamentação idônea, a diretriz jurisprudencial consagrada pelo Supremo 

Tribunal Federal nos autos do aludido precedente ou nas ADC 43-MC/DF e 

ADC 44-MC/DF (ambas da relatoria do Ministro Marco Aurélio), ou, ainda, 

no ARE 964.246/SP (rel. Min. Teori Zavascki), ou (2) fazem-no sem que ainda 
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tenha sido esgotada a jurisdição ordinária, estando pendentes declaratórios 

ou infringentes, ou (3) quando determinam a execução imediata do julgado 

nos autos do recurso interposto exclusivamente pelo réu condenado a quem 

se garantiria anteriormente, sem qualquer impugnação do Parquet Estadual, 

o direito de aguardar em liberdade a execução do processo. Nesse diapasão, 

confi ram-se: HC 135.951-MC/DF, rel. Ministro Ricardo Lewandowski; HC 

137.494-AgRg/DF, rel. Ministro Ricardo Lewandowski; HC 144.908-MC/RS, 

rel. Ministro Marco Aurélio; HC 146.006-MC/PE, rel. Ministro Marco Aurélio; 

RHC 129.663-MC/RS, rel. Ministro Celso de Mello.

A título exemplificativo, nos autos do HC 136.720/PB, iniciou-se 

julgamento na Segunda Turma daquele colendo Tribunal, suspenso por pedido 

de vista (embora já tenha se formada maioria pela concessão da ordem), em 

que o eminente Relator Min., Ricardo Lewandowski, propôs o deferimento do 

writ em virtude da violação ao princípio que proíbe a “reformatio in pejus”, em 

situação na qual o Tribunal apontado como coator ordenou a imediata execução 

antecipada da pena, fazendo-o, contudo em recurso exclusivo do réu, sem 

oposição de insurgência pelo Ministério Público.

Todavia, frise-se, a maioria das referidas decisões se deu em sede de 

provimentos cautelares, não havendo manifestação do Plenário daquela Corte 

Suprema.

De forma que, por hora, parece-me mais razoável e coerente, mormente 

considerando o papel constitucional deste Superior Tribunal de Justiça – Corte 

de Precedentes, continuar entendendo pela aplicação do precedente vinculante geral 

do Plenário do STF (ARE n. 964.246/SP) – que autoriza o início da execução 

da pena aplicada na ação penal após cumprido o duplo grau de jurisdição.

Acresça-se, ainda, que o Plenário do STF aprovou este precedente há 

pouco mais de um ano, após profundo e maduro debate, razão pela qual, às 

Cortes de apelação e a este Tribunal Superior, comprometidos com um sistema 

jurídico estável e previsível, não cabe deixar de aplicá-lo. Somente ao Supremo 

Tribunal Federal, a quem incumbe a última palavra sobre interpretação de 

normas constitucionais, compete alterar seu posicionamento.

A propósito, em comentários específi cos sobre o histórico precedente 

transcrevo, por elucidativos, da obra “Prisão Cautelar – dramas, princípios e 

alternativas”, de Rogério Schietti Cruz, os seguintes excetos:

De todo modo, talvez se pudesse afi rmar, com dose maior de aceitabilidade, 

que o caminho mais adequado a trilhar fosse o da reforma legislativa, quer 
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alterando o sistema de recursos extraordinários, tal qual proposta ainda em 

curso no Congresso Nacional (a cognominada PEC dos Recursos, já referida 

linhas acima), quer promovendo mudança na própria redação do dispositivo 

constitucional que consubstancia a presunção de não culpabilidade.

As chances, contudo, de revisão do tema por meio legislativo eram escassas, 

haja vista que a PEC dos recursos, a par de tramitar há 6 anos no Congresso, já 

teve sua versão inicial totalmente desfi gurada por meio de proposta substitutiva. 

Assim como em outras matérias, nas quais a constitucionalização do Direito 

induziu o Poder Judiciário a protagonizar mudanças sociais ante a inércia do 

Poder Legislativo, a Corte Suprema, em sua diuturna percepção sobre o défi cit de 

efetividade da justiça criminal, não se esquivou de seu enfrentamento.

[...]

Bem ou mal – isso só o tempo demonstrará –, o que o STF fez foi tão somente 

exercer seu papel de intérprete-mor da Constituição, tal qual em inúmeras outras 

ocasiões de sua história republicana.

Não se trata de simplesmente afi rmar, como o fez o Juiz Charles E. Hughes, 

da Corte Suprema do Estados Unidos, que a Constituição “é aquilo que os juízes 

dizem que ela é”. A legitimidade desse ditado somente ocorre quando ele se 

realiza com a observância das competências que a Constituição de cada país 

outorga a quem, efetivamente, interpreta sua Carta Maior, e quando o processo 

decisório se perfaz de acordo com o devido processo legal. E isso foi feito, 

ineludivelmente.

[...]

Ao dirigir o olhar para o Direito praticado em outras nações do mundo 

ocidental e examinar o que dizem todos os tratados que versam direitos humanos, 

um observador isento concluirá que a opção por esta ou aquela compreensão 

acerca do princípio da presunção de inocência perfaz o âmbito de escolha, 

soberana, de cada nação.

Outrossim, impende enfrentar as alegações invocadas pelos impetrantes 

em abono de uma pretensa postergação do cumprimento antecipado da pena, 

quais sejam, (a) a de que o acórdão condenatório não tem fundamentação 

idônea acerca da necessidade de recolhimento ao cárcere, e a de que, no caso em 

discussão, (b) há especifi cidades relativas às questões de direito que serão trazidas 

nos recursos extraordinário e especial (incompetência do juízo e dosimetria da 

pena, por exemplo) que não podem ser desconsideradas.

Em relação ao primeiro argumento, os recursos às instâncias superiores 

carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário 

lógico do esgotamento da jurisdição nas instâncias ordinárias, não necessitando 
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de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fi xada, 

sem que isso importe em violação ao princípio constitucional da presunção de 

inocência.

Esta Turma Julgadora, por diversas oportunidades, já enfrentou referida 

discussão tendo se fi rmado orientação de que “a prisão decorrente de decisão 

confi rmatória da condenação pelo Tribunal de apelação não está vinculada ao exame 

dos pressupostos para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Está na 

competência do juízo revisional e independe de recurso da acusação. (HC 381.568/

PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 

21.02.2017, DJe 24.02.2017).

Colaciono, ainda, para melhor compreensão, os seguintes precedentes:

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Possibilidade de 

execução provisória da pena privativa de liberdade. Esgotamento da instância a 

quo. Desnecessidade dos requisitos do art. 312 do CPP.

1. Prevalece o entendimento de que é possível a execução provisória de 

acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou 

extraordinário. Nessas hipóteses, não se compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência.

2. A determinação de execução provisória da pena independe da presença dos 

requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, somente podendo ser 

sustada se não esgotada a via ordinária.

3. Agravo regimental improvido. (AgR no REsp 392.724/SP, Sexta Turma, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 8.2.2018).

Agravo regimental no recurso especial. Extração de cópia dos autos e remessa 

à origem para execução provisória da pena. Providência embasada na alteração 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de não 

culpabilidade. Insurgência desprovida.

1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do HC n. 126.292, a determinação de imediato início do cumprimento da 

pena após a afi rmação da responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se 

revela consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, mormente 

em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza 

extraordinária.

2. Agravo regimental desprovido (AgR no REsp 1.604.256/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1º.8.2017).

Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão 

determinada pelo Tribunal após o julgamento da apelação. Possibilidade. 
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Execução provisória da pena. Legalidade. Recente entendimento do Supremo 

Tribunal Federal. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Regime inicial semiaberto. Maus 

antecedentes. Recrudescimento do regime. Possibilidade. Habeas corpus 

denegado.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que 

a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confi rmação 

da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção 

da inocência (HC n. 126.292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016).

2. No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada pelo Tribunal de 

origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a 

análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar 

início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, 

sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de 

inocência.

3. O Superior Tribunal de Justiça já fi rmou orientação no sentido de que não há 

falar em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confi rmatório 

de condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no art. 312 do Código 

Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória da pena encontra-se 

dentre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação. 

Precedentes.

[...]

6. Habeas corpus denegado (HC 412.538/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 24.10.2017).

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Não conhecimento.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado 

como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específi co para tal fi m, 

circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente.

2. Contudo, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verifi cação 

da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

[...]

Execução provisória da pena. Esgotamento da instância ordinária. Possibilidade. 

Inexistência de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proibição da 

reformatio in pejus. Coação ilegal não confi gurada.

1. O ário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, 

por maioria de votos, firmou o entendimento de que é possível a execução 

provisória de acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recursos de 
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natureza extraordinária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, compreensão que foi recentemente confi rmada pelo 

aludido colegiado ao apreciar as ADCs 43 e 44.

2. Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, este Sodalício passou a 

admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada em recurso exclusivo 

da defesa, afastando as alegações de reformatio in pejus e de necessidade de 

comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código 

de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confirma a 

condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo da 

insurgência da acusação. Precedentes.

3. Na espécie, à luz do que decidido pela Corte Suprema, não há qualquer 

ilegalidade na execução provisória da pena imposta à paciente, em razão da 

ausência de notícia nos autos ou no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

da interposição de demais recursos ordinários contra o apelo defensivo, tendo o 

processo retornado à origem para o cumprimento da sentença condenatória.

4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de 

redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime 

inicial aberto, e 250 dias-multa.

(HC 368.154/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 17.04.2017)

Tampouco mostra-se válido o segundo argumento deduzido – 

plausibilidade das questões de direito suscitadas no recurso especial.

É que, sequer foi ainda ele interposto contra o acórdão que condenou o 

paciente. Não há, desse modo, como antever a plausibilidade das razões que 

serão nele deduzidas. É consabido que ainda pendem de julgamento os próprios 

declaratórios opostos pela defesa, oportunidade em que a 8ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região pode modifi car ou integrar o seu julgado, pelo 

que descabida e temerária qualquer antecipação de discussão relativa, por 

exemplo, à incompetência do juízo ou dosimetria da pena, por este STJ, sob 

pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Por derradeiro, cabe referir que pleito dos impetrantes para que se afaste 

a inelegibilidade de que trata o art. 26-C da Lei Complementar n. 64/1990, 

não pode ser conhecido em sede de habeas corpus, uma vez que o dispositivo 

em comento prescreve somente ser possível por meio de recurso contra decisão 

confi rmatória da condenação penal (recurso especial).

Feitas tais ponderações, não verifi co, pois, excepcionalidade demonstrada 

no writ sub exame que se destaque daquelas hipóteses que conduziram os 

precedentes paradigmas - HC 126.292-SP e no ARE 964.246-SP -, não sendo, 
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portanto, caso de distinguishing. Os argumentos trazidos não são dotados de 

força sufi ciente a fi m de justifi car a não aplicação dos referidos precedentes, na 

medida em que não negam a sua essência.

Destarte, nada obstante a existência de uma ameaça real, consubstanciada 

na iminente prisão do paciente, tão logo se esgote a jurisdição de 2ª instância, 

é certo que referida ameaça não decorre de ato ilegal, mas da condenação 

confi rmada em grau de recurso de apelação, portanto, não havendo margem 

para se falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, 

em consonância com o posicionamento já fi rmado pelo Pretório excelso, nos 

termos já amplamente exprimidos neste voto.

Ante o exposto, conheço em parte do presente habeas corpus, contudo, 

denego a ordem.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Conforme relatado pelo eminente Ministro 

Felix Fischer, por meio deste habeas corpus preventivo pretende-se, em síntese, 

que se conceda ao paciente, ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o direito de 

aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

ou, subsidiariamente, o esgotamento da jurisdição deste Superior Tribunal de 

Justiça.

Segundo os autos, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva 

e lavagem de dinheiro, e o Tribunal impetrado manteve a condenação, porém 

elevando-a para 12 anos e 1 mês de reclusão.

O habeas corpus preventivo tem lugar “sempre que alguém se achar 

ameaçado”, ou seja, na iminência “de sofrer violência ou coação em sua liberdade 

de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (artigo 5º, inciso LXVIII da 

Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do 

Código de Processo Penal).

Sobre o tema, cumpre trazer à baila a doutrina de JULIO FABBRINI 

MIRABETE:

O salvo-conduto, assim, deve ser expedido se há, por exemplo, fundado receio 

do paciente de ser preso ilegalmente. Mas o receio de violência deve resultar de ato 

concreto, de prova efetiva, da ameaça da prisão. Temor vago, incerto, presumido, sem 
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prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à 

concessão de habeas corpus preventivo. (Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Atlas, p. 

699/700).

Para o renomado jurista RENATO BRASILEIRO DE LIMA, o habeas 

corpus é preventivo quando ajuizado “contra ameaça de constrangimento ilegal 

à liberdade de locomoção, visando prevenir sua materialização. (...). Para que 

esse habeas corpus preventivo seja conhecido, a ameaça de constrangimento ao ius 

libertatis deve constituir-se objetivamente, de forma iminente e plausível. Logo, se 

não forem apontados atos objetivos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo 

ou restrição à liberdade de locomoção de um paciente, num caso concreto, mas apenas 

hipoteticamente, será inviável a utilização do habeas corpus. Reputa-se, assim, 

manifestamente incabível a utilização do habeas corpus, em sua versão preventiva, 

quando o alegado risco à liberdade de locomoção for meramente hipotético”. (Código 

de Processo Penal Comentado. 2ª ed. Bahia: Jus Podivum, 2017, p. 1526 – Grifo 

não constante do original).

Extrai-se da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:

Operação Lava-Jato. Recurso ordinário em habeas corpus. Preliminar de 

incompetência de relator, por inexistência de prevenção. Conexão do caso com a 

referida Operação evidenciada. Preliminar rejeitada.

Habeas corpus preventivo impetrado para obstar decretação de prisão cautelar. 

Ausência de fundado receio à liberdade de locomoção. Ordem denegada. Pedido 

de transmudação do HC em liberatório caso seja decretada a prisão do paciente. 

Impossibilidade. Fatos novos que não fazem parte da impetração. Pedido 

sucessivo de anulação do acórdão recorrido. Ausência de demonstração de 

nulidade. Não cabimento.

(...)

II - Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade do Paciente, não 

se concede Habeas Corpus para o fi m de obstar futura decretação de prisão cautelar.

III - O pleito de conhecimento do Habeas Corpus como liberatório em caso de 

decretação da prisão no curso da tramitação do writ não pode ser conhecido, pois 

somente à luz dos argumentos utilizados no eventual decreto de prisão é que se 

pode analisar a legalidade ou não do ato apontado como coator.

(...)

Recurso em Habeas Corpus conhecido parcialmente, e desprovido.

(RHC 65.462/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

20.06.2017, DJe 23.06.2017)
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Agravo regimental. Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação. Regime 

semiaberto. Pretensão de garantir que o agravante cumpra pena no regime 

adequado. Mandado prisional ainda não cumprido. Ausência de ato coator. 

Pedido manifestamente incabível. Recurso desprovido.

(...)

2. Hipótese em que o mandado prisional ainda não foi cumprido. E não há 

indício concreto de que o paciente será levado a cumprir pena em regime mais 

gravoso do que aquele constante do mandado. Trata-se de mera presunção.

3. Mesmo para a concessão de habeas corpus preventivo, exige-se uma real 

ameaça ao direito de locomoção, não bastando uma suposição infundada de que 

venha a ocorrer algum constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 83.730/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 18.05.2017, DJe 25.05.2017)

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualifi cado. Falsidade ideológica. 

Associação criminosa. (...) Salvo conduto. Ausência de ameaça concreta à 

liberdade de locomoção do recorrente. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido.

(...)

2. A mera suposição de que o MM. Juiz poderá acatar pedido de prisão preventiva 

feito pela autoridade policial, sequer ratifi cado pelo Ministério Público, não justifi ca 

a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à 

liberdade de locomoção do recorrente.

3. Recurso Ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 80.843/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 04.05.2017, DJe 10.05.2017)

No caso vertente, o digno Juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença 

condenatória, decidiu que poderia o paciente aguardar em liberdade o julgamento 

de seu recurso perante a Corte de Apelação, sem condicionar a expedição de mandado 

de prisão ao trânsito em julgado de eventual pronunciamento confi rmatório do 

decreto, deixando ao alvitre do Tribunal os consectários da condenação.

E ao julgar os recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa 

do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a colenda 8ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região confi rmou a sentença penal condenatória e 

determinou, uma vez esgotada a sua jurisdição, seja ofi ciado ao Juízo de origem, 

para que proceda à imediata execução da pena privativa de liberdade imposta.
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Consta da ementa do aresto impugnado:

Operação Lava-Jato. Penal e Processual Penal. Competência do Juízo da 13ª 

Vara Federal de Curitiba/PR. Conexão. Esquema criminoso no âmbito da Petrobras. 

Suspeição do Magistrado e dos Procuradores da República. Não configurada. 

Cerceamento de defesa. Poder instrutório do juiz. Art. 400, § 1º do CPP. Prejuízo não 

comprovado. Gravação de interrogatório pela própria defesa. Higidez da gravação 

realizada pela serventia do juízo. Indeferimento de perguntas aos colaboradores. 

Diligências complementares. Fase do art. 402 do CPP. Reinterrogatório. Art. 616 do 

CPP. Faculdade do juízo recursal. Violação à autodefesa e à presunção de inocência. 

Não configurada. Correlação entre denúncia e sentença. Existência. Preliminares 

afastadas. Mérito. Standard probatório. Depoimentos de corréus. Corrupção ativa 

e passiva. Ato de ofício. Causa de aumento de pena. Agente político. Capacidade de 

indicar ou manter servidores públicos em cargos de altos níveis na estrutura do Poder 

Executivo. Lavagem de dinheiro. Inexistência de título translativo. Caracterização 

do ilícito. Acervo presidencial. Modifi cação do fundamento da absolvição. Ausência 

de interesse recursal. Ofensas aos advogados. Exclusão de termos da sentença. 

Pedido destituído de razões e descontextualizado. Devolução da totalidade de 

bens apreendidos. Não conhecimento dos apelos nos pontos. Dosimetria da pena. 

Readequação. Benefícios decorrentes da colaboração. Reparação do dano. Juros de 

mora. Execução provisória.

(...).

45. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal no Habeas Corpus n. 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para 

interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, 

deverá ser ofi ciado à origem para dar início à execução das penas.

Contra esta decisão a defesa opôs embargos de declaração, no dia 

20.2.2018, postulando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, tendo o 

eminente Relator, Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, ao verifi car 

a pretensão modifi cativa do julgado, encaminhado os autos ao parquet Federal, 

para manifestação.

Pois bem. Conquanto a autoridade apontada como coatora tenha 

determinado a execução provisória da reprimenda cominada ao réu após 

o esgotamento do segundo grau de jurisdição, o certo é que tal fato ainda 

não ocorreu, estando pendentes de julgamento os aclaratórios nos quais a 

defesa requereu, como visto, a concessão de efeitos infringentes, o que revela a 

inexistência de risco concreto à sua liberdade de locomoção.

Dessarte consigno que não se pode utilizar o habeas corpus para obstar 

eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e que sequer se 

sabe se realmente ocorrerão.
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A mera suposição, sem indicativo fático, de que o paciente será preso em 

ofensa aos princípios da presunção de inocência e da necessidade de motivação 

das decisões judiciais não constitui, a meu sentir, uma ameaça concreta à sua 

liberdade capaz de justifi car o manejo do mandamus para o fi m pretendido.

Nesse sentido:

Habeas corpus “preventivo”. Apropriação indébita majorada. Condenação. 

Embargos de declaração opostos pelo assistente de acusação, em que se pede 

a execução provisória da pena. Inexistência de determinação do cumprimento 

antecipado da pena, por parte da autoridade tida como coatora. Ameaça concreta 

de coação à liberdade de locomoção do paciente. Ausência. Necessidade, 

entretanto, de assegurar ao paciente, que a execução provisória da pena ocorrerá 

apenas após o efetivo esgotamento das instâncias ordinárias.

1. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República).

2. A mera suposição, sem indicativo fático, de que eventual segregação visando ao 

cumprimento antecipado da reprimenda poderá vir a ser determinada, não constitui 

ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justifi car o manejo do remédio 

constitucional para o fi m pretendido (AgRg no HC n. 294.338/MG, Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe 25.8.2014).

3. No caso, em que pese exista pedido do assistente de acusação, formulado 

em embargos de declaração, de execução provisória da pena imposta, não há 

determinação, por parte das instâncias ordinárias, do cumprimento antecipado da 

pena.

4. Mostra-se necessário assegurar ao acusado que a execução provisória da pena 

somente poderá acontecer após o esgotamento das instâncias ordinárias, pois este 

é o entendimento atualmente predominante no âmbito deste Superior Tribunal, 

consubstanciado na linha de orientação do Supremo Tribunal Federal.

5. Ordem concedida, em menor extensão, tão somente para assegurar ao 

paciente que a execução provisória da pena imposta a ele na Ação Penal n. 

001.2006.008707-3 da 4ª Vara Criminal da comarca de Recife/PE ocorrerá apenas 

após o efetivo esgotamento das instâncias ordinárias.

(HC 368.497/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

15.12.2016, DJe 02.02.2017)

Por outro vértice, ainda que possível fosse considerar concreta, real e 

iminente a ameaça à liberdade de locomoção do paciente, forçoso reconhecer 

que não está preenchido o segundo pressuposto da ação mandamental, por não 

se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder na determinação da execução provisória 

da pena privativa de liberdade depois de esgotadas as instâncias ordinárias.
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Do voto do eminente Desembargador Relator ressumbram os seguintes 

excertos:

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 

n. 126.292/SP, reviu posicionamento antes fixado no julgamento do HC 84.078, 

fi rmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo 

exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi (reiterado) pela Suprema 

Corte no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e n. 44, 

pelo que fi cou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o 

início da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão 

foi novamente examinada nos autos do ARE n. 964.246/STF, quando, “por maioria, 

o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafi rmou jurisprudência no 

sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais 

superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 964.246 que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias”.

(...).

Desse modo, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos 

dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá ter início a execução 

da pena (...), pelo que deverá ser oficiado ao juízo de primeiro grau para as 

providências que entender cabíveis.

Não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são próprios e não 

coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em 

razão de título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito 

suspensivo diante da eventual interposição de recursos aos tribunais Superiores.

Assim, a condenação em segundo grau, por si só, é fundamento idôneo para que 

se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão cautelar, 

tem-se por premissa que “a presunção de inocência não é absoluta e perde força no 

decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de primeira instância” 

(HC 114.688, Luiz Fux, STF). Tal perda de força é mais intensa com a condenação em 

segundo grau.

A presunção de inocência ganha outros contornos no direito alienígena. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, berço da presunção de inocência e do due process 

of law, regra geral, não há óbice a uma prisão após uma sentença condenatória, 

ainda que pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês, onde 

a Corte de Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade 

e a presunção de inocência, mesmo após condenação ainda recorrível.

(...)

A advertência de Sutherland é apropriada. É necessário que se ultrapasse 

aquela compreensão individualista e siga-se para uma inteligência consentânea 
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com a segurança jurídica e com a ordem pública, de modo a preponderar com 

efi cácia a resposta estatal aos nefastos efeitos, pretéritos, presentes e futuros, que 

a corrupção encerra.

Por evidente que a quase imensa maioria dos investigados ou réus da 

“Operação Lava-Jato” não colocará em risco a segurança individual de quem quer 

que seja. É pouco provável que cometam pessoalmente qualquer crime violento 

ou os chamados crimes de sangue; talvez nunca porte uma arma de fogo, ou 

subtraiam diretamente recursos de outra pessoa física.

Talvez nos crimes de corrupção os efeitos deletérios não sejam tão visíveis, 

mas isso não os torna menos gravosos. Enquanto alguns poucos se apropriam 

da coisa pública como se privada fosse, sistemas básicos de saúde e ensino 

agonizam e sangram.

Um sangue invisível e capaz de provocar os maiores males ao Estado e seus 

administrados.

Enfi m, os delitos fi nanceiros e contra a Administração Pública trazem refl exos 

amplos e atingem toda a coletividade. Os efeitos são de tal monta que, passado 

longo tempo, ainda não é possível dimensionar o alcance da corrupção que 

envolve conhecidos empresários, agentes públicos e partidos políticos que se 

serviram da maior empresa estatal.

(...).

Feitas tais considerações, é medida salutar e de efetividade da jurisdição 

criminal que se inicie o cumprimento das penas, tão logo esgotada a jurisdição de 

segundo grau.

Com efeito, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 

maioria de votos, no exercício de seu mister de intérprete maior da Carta Magna, 

fi rmou o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão penal 

condenatório, ainda que sujeito a recursos de natureza extraordinária, não 

havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Confi ra-se a ementa do julgado:

Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Sentença penal condenatória confirmada por 

Tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. A 

execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado. (HC 126.292, Relator(a): Min. 

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016, Processo Eletrônico DJe-

100 divulg 16.05.2016 public 17.05.2016)
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Esse entendimento foi mantido, pela Suprema Corte, no exame das 

Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e 44, 

em 5.10.2016, consoante noticiado no Informativo 842:

Em conclusão de julgamento, o Plenário, por maioria, indeferiu medida cautelar 

em ações declaratórias de constitucionalidade e conferiu interpretação conforme 

à Constituição ao art. 283 do Código de Processo Penal (CPP) (“Art. 283. Ninguém 

poderá ser preso senão em fl agrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 

da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória 

transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude 

de prisão temporária ou prisão preventiva”). Dessa forma, permitiu a execução 

provisória da pena após a decisão condenatória de segundo grau e antes do 

trânsito em julgado – v. Informativo 837. O Tribunal assentou que a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo art. 5º, LVII, 

da Constituição Federal (CF). Esse entendimento não contrasta com o texto do 

art. 283 do CPP. A Corte ressaltou que, de acordo com os arts. 995 e 1.029, § 

5º, do Código de Processo Civil (CPC), é excepcional a possibilidade de atribuir 

efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário na seara criminal. A 

regra geral continua a ser o recebimento desses recursos excepcionais com 

efeito meramente devolutivo. Entretanto, é possível atribuir-se efeito suspensivo 

diante de teratologia ou abuso de poder. Dessa forma, as decisões jurisdicionais 

não impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo têm efi cácia imediata. 

Assim, após esgotadas as instâncias ordinárias, a condenação criminal poderá 

provisoriamente surtir efeito imediato do encarceramento, uma vez que o acesso 

às instâncias extraordinárias se dá por meio de recursos que são ordinariamente 

dotados de efeito meramente devolutivo. Não se pode afirmar que, à exceção 

das prisões em flagrante, temporária, preventiva e decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado, todas as demais formas de prisão foram 

revogadas pelo art. 283 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, haja 

vista o critério temporal de solução de antinomias previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 

n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Se assim o fosse, 

a conclusão seria pela prevalência da regra que dispõe ser meramente devolutivo 

o efeito dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), visto que os arts. 995 e 1.029, § 5º, do CPC têm vigência posterior 

à regra do art. 283 do CPP. Portanto, não há antinomia entre o que dispõe o art. 

283 do CPP e a regra que confere efi cácia imediata aos acórdãos proferidos por 

tribunais de apelação. Ademais, a quantidade de magistrados com assento no STF 

e no STJ repele qualquer interpretação que queira fazer desses tribunais cortes 

revisoras universais. Isso afasta a pretensão sucessiva de fi rmar o STJ como local 

de início da execução da pena. A fi nalidade que a Constituição persegue não é 

outorgar uma terceira ou quarta chance para a revisão de um pronunciamento 
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jurisdicional com o qual o sucumbente não se conforma e considera injusto. O 

acesso individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar ao STF e ao STJ o 

exercício de seus papéis de estabilizadores, uniformizadores e pacifi cadores da 

interpretação das normas constitucionais e do direito infraconstitucional. Por isso, 

o art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige demonstração de repercussão geral 

das questões constitucionais debatidas no recurso extraordinário. Portanto, ao 

recorrente cabe demonstrar que, no julgamento de seu caso concreto, malferiu-

se um preceito constitucional e que há, necessariamente, a transcendência e 

relevância da tese jurídica a ser afi rmada pela Suprema Corte. É a Constituição 

que alça o STF primordialmente a serviço da ordem jurídica constitucional e 

igualmente eleva o STJ a serviço da ordem jurídica. Isso está claro no art. 105, III, 

da CF, quando se observam as hipóteses de cabimento do recurso especial, todas 

direta ou indiretamente vinculadas à tutela da ordem jurídica infraconstitucional. 

Nem mesmo o excessivo apego à literalidade da regra do art. 5º, LVII, da CF, 

a qual, nessa concepção, imporia sempre o “trânsito em julgado”, seria capaz 

de conduzir à solução diversa. O ministro Roberto Barroso acrescentou que, por 

não se discutir fatos e provas nas instâncias extraordinárias, há certeza quanto à 

autoria e materialidade. Dessa forma, impõe-se, por exigência constitucional em 

nome da ordem pública, o início do cumprimento da pena, sob o risco de descrédito 

e desmoralização do sistema de justiça. Além disso, enfatizou que a presunção de 

inocência é princípio – não regra – e, como tal, pode ser ponderado com outros 

princípios e valores constitucionais que tenham a mesma estatura. Portanto, o peso 

da presunção da inocência ou não culpabilidade, após a condenação em segundo 

grau de jurisdição, fi ca muito mais leve, muito menos relevante, em contraste com 

o peso do interesse estatal de que os culpados cumpram pena em tempo razoável. 

Desse modo, o estado de inocência vai-se esvaindo à medida que a condenação se vai 

confi rmando. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator), Rosa Weber, Ricardo 

Lewandowski e Celso de Mello, que deferiam a medida cautelar para reconhecer 

a constitucionalidade do art. 283 do CPP e determinar a suspensão de execução 

provisória de pena cuja decisão ainda não houvesse transitado em julgado. 

Afirmavam que a execução provisória da pena, por tratar o imputado como 

culpado, confi guraria punição antecipada e violaria a presunção de inocência, 

bem como a disposição expressa do art. 283 do CPP. Também pontuavam que 

a presunção de inocência exige que o réu seja tratado como inocente não 

apenas até o exaurimento dos recursos ordinários, mas até o trânsito em julgado 

da condenação. Vencido, parcialmente, o ministro Dias Toffoli, que acolhia 

o pedido sucessivo para determinar a suspensão de execução provisória de 

réu cuja culpa estivesse sendo questionada no STJ. Segundo o ministro, esse 

Tribunal desempenha o relevante papel de uniformizar a aplicação da lei federal 

nacionalmente. Todavia, no âmbito do STF, o recurso extraordinário não teria mais 

o caráter subjetivo. Afi nal, a questão nele debatida deverá ter repercussão geral e 

ultrapassar os limites subjetivos do caso concreto, o que, geralmente não existe 

em matéria criminal. Ademais, a jurisprudência é no sentido de que a questão 

do contraditório e da ampla defesa é matéria infraconstitucional. ADC 43 MC/DF, 
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rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 5.10.2016. ADC 44 MC/DF, rel. min. Marco 

Aurélio, julgamento em 5.10.2016.

E, ao apreciar o ARE 964.246/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida, 

a Suprema Corte confi rmou a jurisprudência no sentido de que a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda 

que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio da 

presunção de inocência:

Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução provisória. 

Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafi rmada. 1. Em 

regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo 

artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega 

provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafi rmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (ARE 964.246 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, 

julgado em 10.11.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-251 

divulg 24.11.2016 public 25.11.2016)

É necessário registrar que o entendimento firmado pelo Plenário da 

Suprema Corte, inclusive em sede de repercussão geral, tem sido observado 

tanto pela 1ª quanto pela 2ª Turma do Pretório Excelso, não havendo que se 

falar, assim, em necessidade de fundamentação do decreto prisional após o 

esvaziamento das vias ordinárias.

A propósito:

Processual Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Tráfi co de drogas, 

associação para o tráfi co, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Prisão cautelar. 

1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não 

compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida 

na impetração. 2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em 

segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. 

Hipótese de paciente condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 

no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180 do CP. 3. Embargos declaratórios 

rejeitados.

(HC 125.617 ED, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 

1º.12.2017, Processo Eletrônico DJe-288 divulg 13.12.2017 public 14.12.2017)



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 861

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Execução provisória 

da pena. Possibilidade. 1. O Plenário desta Corte concluiu que a “execução provisória 

de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito 

a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição 

Federal” (HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17.5.2016). Entendimento 

confi rmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 

5.10.2016). E, em repercussão geral, foi reafi rmada a jurisprudência, no exame do ARE 

964.246 (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25.11.2016). 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.

(HC 147.361 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 

julgado em 07.11.2017, Processo Eletrônico DJe-261 divulg 16.11.2017 public 

17.11.2017)

Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Penal. Impetração dirigida 

contra decisão monocrática com que a relatora do habeas corpus no Superior 

Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial. Superveniente alteração do 

quadro processual, resultante da prolação de outra decisão por aquela Corte de 

Justiça, correspondente a novo ato, a ser desafi ado por ação própria. Precedentes. 

Inexistência de ilegalidade flagrante. Execução provisória. Possibilidade. Tese 

preconizada pelo Tribunal Pleno no HC n. 126.292/SP. Questão reafi rmada no Plenário 

virtual em sede de repercussão geral (Tema n. 925). Entendimento predominante da 

Corte, à luz do princípio da colegialidade. Regimental não provido.

(HC 146.871 AgR, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Segunda Turma, julgado em 

07.11.2017, Processo Eletrônico DJe-276 divulg 30.11.2017 public 1º.12.2017)

Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, esta Corte Superior 

de Justiça tem proclamado a legalidade e constitucionalidade da execução 

provisória da pena, afastando a alegação de ofensa ao princípio da presunção 

de inocência, conforme se observa dos seguintes julgados recentes oriundos de 

ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Não 

cabimento. (...) Execução provisória da pena. Inocorrência. Execução provisória da 

pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias. 

Habeas corpus não conhecido.

(...)

VII - No tocante a execução provisória da pena, convém ressaltar que o Plenário do 

col. Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, indeferiu o pedido formulado no 

HC n. 126.292/SP, de relatoria do em. Min. Teori Zavascki, decidindo pela possibilidade 

do início do cumprimento da pena após o julgamento da apelação.
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VIII - Nos autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado 

acerca do pedido, pois os recursos às instâncias superiores carecem de efeito 

suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento 

da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a 

determinação do cumprimento provisório da pena fi xada.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para reconhecer a falta de prova que levou a 

condenação pelo delito de corrupção de menor, disposto no art. 244-B, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, declarando a absolvição do paciente 

quanto a este delito, mantidos os demais termos do acórdão.

(HC 398.430/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08.02.2018, 

DJe 20.02.2018)

Agravo regimental no habeas corpus. Princípio da colegialidade. Inexistência 

de ofensa. Ausência de cerceamento de defesa. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Exaurimento das instâncias ordinárias. Precedentes do STF e desta 

Corte. Agravo desprovido.

(...).

3. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17.2.2016, o Supremo 

Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade 

de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das 

instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por 

ser o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, desprovido de efeito 

suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal 

entendimento foi mantido, pela Suprema Corte no exame das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, em 5.10.2016. O Superior Tribunal de Justiça também 

adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento, pela Sexta Turma, dos EDcl 

no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.

4. In casu, a prisão do agravante decorre de sentença condenatória confi rmada em 

sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos aclaratórios 

foram julgados em 5.9.2017, tendo sido interpostos recursos especial e extraordinário, 

esgotando-se a via recursal ordinária, nada havendo a ser reparado no presente 

recurso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 396.213/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado 

em 08.02.2018, DJe 21.02.2018)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Possibilidade de 

execução provisória da pena privativa de liberdade. Esgotamento da instância a 

quo. Desnecessidade dos requisitos do art. 312 do CPP.

1. Prevalece o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão 

penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. Nessas 

hipóteses, não se compromete o princípio constitucional da presunção de inocência.
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2. A determinação de execução provisória da pena independe da presença dos 

requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, somente podendo ser 

sustada se não esgotada a via ordinária.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 392.724/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 08.02.2018, DJe 19.02.2018)

Percebe-se, assim, que em todos os precedentes citados a Suprema Corte 

tem relativizado a aplicação do princípio da presunção de inocência, insculpido 

no art. 5º LVII da Constituição Federal.

Assim, por mais que se queira interpretar o princípio da presunção 

de inocência tal qual se infere da literalidade do texto constitucional, sem 

harmonizá-lo com os demais princípios e normas que formam o nosso sistema 

jurídico penal, é certo afi rmar que seu alcance estará condicionado, sempre, 

à interpretação que lhe der a Suprema Corte, incumbida que foi, pela Carta 

Magna, desse relevante mister de “dizer” o direito emanado da Constituição.

Se o Pretório Excelso, como maior intérprete da Constituição Federal, 

por seu órgão interno máximo – o Plenário – de há muito tem relativizado o 

princípio constitucional da presunção de inocência, para admitir a execução 

provisória da pena, ou seja, permitir que se execute uma pena decorrente de 

sentença judicial confi rmada por órgão colegiado mas não transitada em julgado 

- portanto, não defi nitiva -, resta aos demais tribunais pátrios curvarem-se a 

essa realidade jurídica imposta pela Corte Suprema, exatamente como o fez o 

colendo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Diante de tal quadro, não há como afi rmar a presença dos pressupostos 

constitucionais para a impetração do habeas corpus, sendo impositiva a denegação 

da ordem.

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do habeas corpus preventivo 

e denegar a ordem.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 65.056-BA (2015/0271136-8)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: Franco Douglas Barros Lima Andrade Castro
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Advogados: Ney Moura Teles - GO008483A

Pedro Ivo de Moura Telles e outro(s) - GO034718

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

EMENTA

Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Estelionato e 

organização criminosa. Ausência de provas sufi cientes de autoria. 

Reexame de conteúdo fático-probatório. Impossibilidade na 

via eleita. Prisão preventiva. Incompetência do Juízo de Primeiro 

Grau. Inocorrência. Local da obtenção da vantagem ilícita. 

Continuidade delitiva com os crimes em apuração em outra Comarca. 

Impossibilidade. Instituto que não se confunde com a habitualidade 

delitiva. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade do 

crime. Periculosidade do agente. Reiteração criminosa. Necessidade de 

garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Inaplicabilidade de medida cautelar alternativa. Constrangimento 

ilegal não evidenciado. Recurso ordinário desprovido.

1. Inicialmente, com relação às alegações de ausência de indícios 

de autoria, tal análise demanda o exame aprofundado de todo conjunto 

probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias 

ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência de provas 

suficientes para ensejar uma possível condenação do recorrente, 

bem como a respeito da sua participação na empreitada criminosa, 

providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do 

habeas corpus e do recurso em habeas corpus, que não admitem dilação 

probatória.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou 

no sentido de que para a fi xação de competência para julgamento do 

crime de estelionato, levar-se-á em conta a consequência do delito, ou 

seja, a consumação da obtenção de vantagem ilícita que, no caso em 

comento, se deu com a disponibilidade do valor em conta corrente 

vinculada à agência bancária da Comarca de Guanambi/BA, não 

havendo que se falar, portanto, em incompetência do mencionado 

Juízo.

3. Ao se comparar as denúncias ofertadas pelo Ministério Público 

da Bahia e do Goiás, vê-se que os delitos foram praticados contra 

vítimas distintas, em diferentes ocasiões e coautoria com agentes 
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diversos, não cabendo tratar a indicada habitualidade criminosa como 

continuidade delitiva a fi m de reunir os feitos.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente 

se verifi ca a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de 

forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento 

dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de 

Processo Penal. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada 

apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, 

nos termos previstos no art. 319 do CPP.

5. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, 

tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a 

possibilidade de reiteração criminosa por parte do paciente, que 

também responde à ação penal por delito de mesma natureza em outra 

comarca, valendo-se do mesmo modus operandi.

6. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como 

primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, 

por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identifi cados os 

requisitos legais da cautela.

7. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas 

previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito 

evidenciam a insufi ciência das providências menos gravosas.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Pedro Ivo de Moura Telles (p/recte) e 

Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 20 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 6.4.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Franco Douglas Barros Lima 

Andrade Castro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no 

julgamento do HC n. 0009576-80.2015.805.0000.

Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão 

preventiva do recorrente pela suposta prática dos delitos tipifi cados no art. 

171, caput (por nove vezes) e art. 288, ambos do Código Penal (estelionato em 

continuidade delitiva e associação criminosa).

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, 

o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado, in 

verbis:

Habeas corpus. Prática de delitos tipificados nos artigos 171, caput (nove 

vezes), c/c o artigo 71 e 288. Na forma do artigo 69. Todos do CP alegação de 

que o decreto preventivo é ilegal, porque oriundo de juízo incompetente; que a 

medida constritiva é desfundamentada e que desnecessária a custódia do paciente 

(ausências dos fummus boni iuris e do pericullum in mora). Juízo estreito da via 

eleita. Práticas distintas (lugar, pessoas e tempo). Não observância, em princípio, 

da alegada incompetência do Juízo Criminal da Comarca de Guanambi-BA. “Ora, 

os crimes em muito destoam, seja porque praticados contra vítimas diversas, em 

diferentes ocasiões, em coautoria com agentes distintos, e mesmo de maneira 

autônoma” (Parecer Ministerial de folhas 102/109). “Para a caracterização da 

continuidade delitiva, de acordo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas 

condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de 

desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos da Teoria Mista. No 

caso, conquanto o modus operandi dos dois estelionatos praticados pelo paciente 

guarde certa semelhança, os delitos foram praticados contra vítimas diferentes, 

em ocasiões distintas e de maneiras autônomas. Não há nenhuma indicação de 

ligação entre as ações, o que afasta a incidência da fi gura do crime continuado. 

A hipótese, na verdade mais se assemelha à habitualidade criminosa” (STJ - HC 

n. 170.190, 6a T, Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.10.2011, DJe 14.11.2011). Indícios 

sufi cientes da autoria e materialidade delitiva (ouvida das vítimas que confi rmaram 

a existência do evento, realizando depósitos nas contas correntes vinculadas 

aos envolvidos). Fundamentação idôneo: “Com efeito, após as investigações, e 

os vários inquéritos policiais, instaurados em todo o país, constatou-se que os 

denunciados criaram o site, onde ofereciam diversos produtos eletrônicos abaixo 

do preço de mercado e, após as vítimas efetuarem o pagamento dos boletos ou 

transferências bancárias, esperavam, em vão, pelas mercadorias, de acordo com 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 867

as provas até agora produzidas nos autos do inquérito. Tal conduta, ao meu sentir, 

violou a ordem pública, afi gurando-se plausível que, soltos, os representados 

fatalmente atrapalharão a investigação, destruindo eventuais provas indiciárias 

que ainda não aportaram aos autos. Ressalte-se, também, a necessidade nos 

autos de que sejam impedidos de voltar a delinqüir” (Folha 40 - Bel. Roberto 

Paulo Prohmann Wolff ). Modus operandi e gravidade do crime. Necessidade da 

manutenção do decreto preventivo. Garantia da ordem pública (“Esta Corte, por 

ambas as Turmas, já fi rmou entendimento de que a prisão preventiva pode ser 

decretada em face da periculosidade demonstrada, pela gravidade e violência do 

crime, ainda que primário o agente” - STF/RHC - Rel. Moreira Alves - RT 648/347). 

Paciente foragido (“Ademais, afi gura-se necessária, ainda, a decretação da prisão 

preventiva dos acusados, para se garantir a fi el aplicação da lei penal, já que, de 

acordo com os autos, estão todos foragidos, dando mostras de que pretendem se 

subtrair aos efeitos de uma eventual condenação. Forçoso, assim, reconhecer que 

a fuga ou escusas dos indiciados em atender ao chamamento policial, difi cultou, 

sobremaneira, o andamento das investigações, bem como retardou ou tornou 

incerta, como dito, a futura aplicação da lei penal”). Precedentes doutrinários e 

jurisprudenciais: “Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do 

autor da infração que pretende se subtrair aos efeitos da eventual condenação”. 

(Código Processual Penal Interpretado, pág. 696 - Mirabete). “A simples fuga do 

acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifi ca o 

decreto de prisão preventiva”. (RT-497/403). Manifestação Ministerial pela denegação 

do writ (Parecer n. 4.946/2015 - folhas 102/109, Bela. Maria Adélia Bonelli, em 

15.06.2015). Ordem conhecida e denegada (fl s. 117/119).

No presente recurso, alega nulidade da custódia cautelar, decretada por 

Juízo incompetente, uma vez que o recorrente responde à ação penal em trâmite 

perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO por estelionatos 

praticados em continuidade delitiva àqueles pelos quais foi denunciado na Ação 

Penal n. 0302513-89.2014.805.0088, que aqui se trata, em trâmite perante o 

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA e instaurada quase 

dois anos depois daquela.

Assevera que os delitos em tese praticados seguiram idêntica forma 

de execução em determinado período de tempo e pela rede mundial de 

computadores - internet -, razão pela qual o local do crime não pode ser 

fi xado em duas comarcas distintas, mas apenas em uma delas pelo critério da 

prevenção.

Sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar 

previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afi rma inexistirem provas de 

materialidade e indícios sufi cientes de autoria em relação ao recorrente. Aponta, 
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ainda, que nem o decreto prisional, nem a denúncia, individualiza a conduta dos 

acusados.

Pondera que o Parquet não envidou esforços para levar aos autos o endereço 

do recorrente, tendo a revelia sido decretada por erro do órgão acusatório. 

Destaca que não pode ser considerado foragido, uma vez que jamais residiu em 

Guanambi/BA.

Por fi m, aduz ser sufi ciente, no caso concreto, a aplicação de medidas 

cautelares alternativas ao cárcere, hipótese não afastada pelo Juízo de primeiro 

grau e pelo aresto vergastado.

Requer, assim, a expedição de contramandado de prisão e o trancamento 

da ação penal em relação às imputações de estelionato.

Indeferido o pedido de liminar (fl s. 259/260) e prestadas as informações 

solicitadas (fl s. 274/278 e 291/357), o Ministério Público Federal opinou pelo 

desprovimento do recurso em parecer acostado às fl s. 282/287.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Inicialmente, é certo que a 

análise da tese defensiva relativa à ausência de indícios sufi cientes de autoria 

e de prova de materialidade demanda o exame aprofundado de todo conjunto 

probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, 

soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos 

estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. 

A propósito:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Homicídio qualifi cado. Alegação de excesso de prazo. Supressão de 

instância. Prisão cautelar. Ausência de indícios de autoria. Revolvimento fático-

probatório. Inviabilidade na via eleita. Alegada ausência de fundamentação 

idônea. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem 

pública. Necessidade de interromper atividades de organização criminosa. 

Medidas cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Habeas corpus não 

conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 
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implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício.

II - A tese relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa, sequer foi 

apreciada perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fi ca impossibilitada 

esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

III - “A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva 

demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, 

devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal” (HC n. 363.791/MG, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30.9.2016).

IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida 

constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi 

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado 

em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a indispensabilidade 

da medida extrema decretada em desfavor do paciente, notadamente, pela 

circunstância de que o crime teria sido cometido para se vingar da vítima, já que 

a mesma teria repassado informações e colaborado com a Polícia Militar sobre a 

prática do tráfi co de drogas por membros da organização criminosa da qual fazia 

parte o paciente, circunstância que denota a indispensabilidade da prisão para 

garantia da ordem pública.

VI - Aliás, a “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 

integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da 

ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e sufi ciente para a 

prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 

de 20.2.2009).

VII - Por fi m, não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à 

prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da 

prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo 

Penal.

Habeas corpus não conhecido (HC 420.709/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 1º.03.2018).

Processual Penal e Penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. 

Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria. Dilação probatória. Não 

conhecimento. Organização criminosa. Reiteração delitiva. Fundamentação 

concreta. Ilegalidade. Ausência. Recurso em habeas corpus improvido.

1. Em sede de habeas corpus não há espaço para discussão de materialidade 

e autoria delitiva, uma vez que a ação mandamental em comento visa sanar 

ilegalidade verifi cada de plano.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

870

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão 

preventiva, explicitando que o recorrente integra organização criminosa 

voltada para a prática de tráfi co de entorpecentes e facilitação da entrada de 

aparelhos celulares no interior de presídio, bem como na concreta possibilidade 

de reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão 

preventiva.

3. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 89.524/MG, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26.02.2018).

Por seu turno, quanto à alegação de incompetência do Juízo de Guanambi/

BA, tem-se que os fatos tratados na Ação Penal n. 0300320-67.2015.805.0088 

ocorreram entre 2010 e 2012 e as vantagens ilícitas obtidas foram depositadas 

numa conta corrente correspondente à agência do Banco Itaú na mencionada 

cidade.

O Tribunal de origem assim se manifestou:

Em primeira linha de análise nesta via estreita do writ e com a documentação 

exígua acostada, entendo, em princípio, maxima vertia, que a alegada 

incompetência do Juízo não se sustenta, porque em que pese a semelhança do 

modus operandi das praticas delitivas (juízo da 1ª Vara Criminal de Guanambi-BA 

e 9ª Vara Criminal de Goiânia-GO), tratam-se, ao meu sentir, de ocasiões distintas, 

bastante é verifi car o requisito temporal (2010 a 2012 em Guanambi-BA e meados de 

2012. em Goiânia), pessoas envolvidas e lugar (Guanambi e Goiânia) das mesmas 

(práticas criminosas), não preenchendo, portanto, os elementos autorizadores à 

adequação do artigo 71, do CP (“Quando o agente, mediante mais de uma ação 

ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subseqüentes 

ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, 

de um sexto a dois terços) (fl . 121).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou no sentido 

de que para a fi xação de competência para julgamento do crime de estelionato, 

levar-se-á em conta a consequência do delito, ou seja, a consumação da obtenção 

de vantagem ilícita que, no caso em comento, se deu com a disponibilidade do 

valor em conta corrente vinculada à agência bancária da Comarca de Guanambi/

BA, não havendo que se falar, portanto, em incompetência do mencionado Juízo.

Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de 

estelionato. Consumação com a obtenção da vantagem ilícita. Depósito em conta 

corrente. Competência do local em que situada a agência. Recurso provido.
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1. O prejuízo alheio, apesar de fazer parte do tipo penal, está relacionado à 

consequência do crime de estelionato e não à conduta propriamente. De fato, o 

núcleo do tipo penal é obter vantagem ilícita, razão pela qual a consumação se dá no 

momento em que os valores entram na esfera de disponibilidade do autor do crime, o 

que somente ocorre quando o dinheiro ingressa efetivamente em sua conta corrente.

2. Recurso Ordinário provido para reconhecer a competência do Juízo da 

comarca de Ituverava/SP, para o qual devem ser remetidos os autos da Ação Penal 

n. 0004683-52.2008.8.26.0050, deixando, contudo, de anular os atos processuais 

até então praticados, diante da possibilidade do Juízo competente ratifi cá-los 

ou não, conforme disposição do artigo 567 do CPP (RHC 61.726/SP, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2017).

Penal e Processo Penal. Confl ito negativo de competência. 1. Juízo de Direito 

de Belém/PA x Juízo de Direito do Dipo/SP. Empresa vítima situada em São 

Paulo. Requisição de instauração de inquérito. Compras realizadas via internet 

e call center. Pagamento por meio de cartão de crédito. Mercadorias enviadas 

aos destinatários em Belém/PA. Compra não reconhecida pelos proprietários 

dos cartões. Remessa dos autos ao Juízo de Belém/PA. 2. Necessidade de aferir 

a tipicidade da conduta. Indispensabilidade da atuação da vítima. Crime de 

estelionato. Competência do local onde se auferiu a vantagem indevida. 3. 

Confl ito conhecido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara 

Penal de Belém/PA, o suscitante.

1. A conduta delituosa em apuração se refere à compra, via call center, de 

produtos da empresa vítima, situada em São Paulo, utilizando-se de cartão de 

crédito. Os produtos foram encaminhados aos compradores no estado do Pará, 

no entanto as compras não foram reconhecidas pelos proprietários dos cartões 

de crédito, gerando prejuízo à vítima.

2. Para defi nir a competência, necessário estabelecer o tipo penal em que se 

insere a conduta narrada. Acaso se verifi que cuidar-se de furto qualifi cado pela 

fraude, o resultado se deu com o desfalque patrimonial, portanto, na cidade em 

que a vítima deixou de receber o pagamento. Contudo, confi gurado, em tese, o 

delito de estelionato, a competência é do local onde se obteve a vantagem ilícita. 

Assim, mostrando-se indispensável a atuação da vítima para que o crime se 

consume, a conduta delineada nos autos melhor se enquadra, em princípio, no 

tipo penal do art. 171 do Código Penal. Competente, portanto, para julgar o caso, 

é o juízo do local onde se obteve a vantagem indevida, ou seja, a cidade onde 

foram recebidos os produtos cujos pagamentos não foram efetivados.

3. Confl ito conhecido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4ª 

Vara Penal de Belém/PA, o suscitante. (CC 113.947/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Seção, DJe 6.3.2014).

Ademais, conforme salientado pelo parecer ministerial, os delitos foram 

praticados contra vítimas distintas, em diferentes ocasiões e coautoria com 
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agentes diversos, não cabendo tratar a indicada habitualidade criminosa como 

continuidade delitiva.

No mesmo sentido, além de precedentes desta Corte Superior, destaco 

a lição de Guilherme de Souza Nucci ao discorrer sobre a impossibilidade de 

aplicação da continuidade delitiva aos casos de habitualidade criminosa:

Não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profi ssional, pois 

não merece o benefício - afi nal, busca valer-se de instituto fundamentadamente 

voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente 

seria ao deliquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua 

“profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o 

excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida (in 

Código Penal Comentado, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2016, fl . 545).

Penal. Estelionato. Continuidade delitiva. Art. 71 do CP. Reconhecimento. 

Impossibilidade. Requisito subjetivo. Ausência. Delinquência habitual. Dilação 

probatória. Vedação. Habeas corpus não conhecido.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização 

da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam 

preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de 

ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem 

subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo 

havido entre os eventos delituosos.

2. A Corte local concluiu que os crimes foram perpetrados com desígnios 

autônomos, elemento que demonstra a ausência de preenchimento do requisito 

subjetivo, indispensável ao reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, 

a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para 

afastar a caracterização do crime continuado.

4. O mandamus não é a via apta para a realização de juízo de constatação da 

existência de suporte probatório a amparar a tese defensiva, o que seria necessário 

para a averiguação da ocorrência da continuidade delitiva. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 297.624/MS, Rel. Ministro  Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 02.03.2015)

Por seu turno, a alegação de ausência de fundamentação do decreto 

prisional também não procede. O Juízo de primeiro grau negou o pleito de 

revogação da segregação cautelar, sob os seguintes fundamentos:

Com feito, segundo a denúncia, o réu, juntamente com outros três acusados, 

do período de 2010 a 2012 induziram um grande número de pessoas à compra 
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fi ctícia de produtos eletrônicos por meio de vários sites, auferindo vantagem 

ilícita de grande monta, onde, apenas das vítimas indicadas na denúncia, apurou-

se um valor de R$ 7.502,53. Tais valores, segundo os autos, eram depositados na 

conta bancária n. 06075-1 e 03924-3, agência n. 7950, do Banco Itaú desta cidade 

e, posteriormente, divididos entre o grupo.

Ainda de acordo com a denúncia, durante toda a investigação policial, o 

acusado não foi encontrado para prestar esclarecimentos, encontrando-se, 

à época, em local incerto e não sabido. Consta, igualmente dos autos, que o 

acusado responde a uma outra ação penal, pelo mesmo tipo de crime, no Estado 

de Goiás, a qual encontra-se em fase de alegações finais, conforme consulta 

realizada no sítio www.tjgo.jus.br. Processo n. 419694-04.2012.8.09.0175, na 9a 

Vara Criminal de Goiânia.

Assim, verifi ca-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu, em 

decorrência da violação da ordem pública na hipótese, por conta de sua reiteração 

criminosa e, também, diante do elevado número de vítimas afetadas pelos golpes 

descritos na denúncia, os quais teriam sido praticados pelo acusado e seus comparsas.

No alusivo à tese de que inexistem nos autos os indícios suficientes de 

autoria, data vênia, mas tais indícios se encontram mais do que sufi cientemente 

demonstrados pelo Ministério Público. Neste sentido, inúmeras vítimas foram 

ouvidas em vários Estados da Federação, as quais confi rmaram que caíram nos 

golpes e que realizaram depósitos em contas correntes vinculadas, direta ou 

indiretamente, ao réu. Registre-se, por oportuno, que há farta prova documental 

apontando a participação do réu nos diversos crimes de estelionato praticados 

Brasil à fora, impunes até este momento.

Sobremais, justifi ca-se a custódia cautelar do acusado pela conveniência da 

instrução criminal, uma vez que ainda não se apresentou a este juízo, mesmo 

depois da decretação de sua prisão preventiva, encontrando-se em lugar incerto, 

o que difi cultara, em muito, a natural instrução da ação penal.

Ressalte-se, também, que a aplicação da lei penal está fortemente ameaçada 

na hipótese dos autos, dês que, após o cometimento dos inúmeros crimes, não 

foram o acusado e co-autores, encontrados por nenhuma das vítimas e muito 

menos pelas autoridades policiais que presidiram os diversos inquéritos policias 

que secundaram a peça acusatória, indicando que não pretendem se submeter à 

eventual e futura condenação penal (fl s. 53/54).

O Tribunal a quo, por sua vez, denegou a ordem originária, assim 

asseverando:

Lado outro, o argumento de que a medida de exceção é desnecessária não se 

sustenta porque o paciente é acusado de praticar graves crimes com previsões 

nos artigos 171, caput (nove vezes), c/c o artigo 71 e 288, na forma do artigo 69, 

todos do CP, com abominável conseqüência à sociedade e repercussão negativa 
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no seio da Comarca de Guanambi-Ba, principalmente, quando resta consignado 

nos autos que o paciente, juntamente com outros três acusados, do período de 

2010 a 2012 induziram um grande número de pessoas à compra fi ctícia de produtos 

eletrônicos por meio de vários sites, auferindo vantagem ilícita de grande monta, 

onde, apenas das vítimas indicadas na denúncia, apurou-se um valor de R$ 

7.502,53. Tais valores, segundo os autos, eram depositados na conta bancária n. 

06075-1 e 03924-3. agencia n. 7950. do Banco Itaú desta Cidade e, posteriormente, 

divididos entre o grupo”.

Nesta conjuntura, justifi cável foi a medida de exceção com esteio na garantia 

da ordem pública, sendo tal decisão devidamente fundamentado, com a total 

observância nos preceitos constitucionais, leia-se artigo 93, inciso IX, da Carta 

Maior, (...) (fl s. 122/123).

O Superior Tribunal de Justiça fi rmou posicionamento segundo o qual, 

considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifi ca 

a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma 

fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e 

requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da 

inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente 

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar 

diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a 

imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na 

análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade 

do recorrente, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, – tendo em 

vista que o paciente e demais corréus criavam sites para anunciar produtos que 

jamais seriam entregues aos compradores. Apenas na cidade de Guanambi/

BA obtiveram R$ 7.502,53 (sete mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três 

centavos) de vantagem ilícita advinda de oito vítimas. Além disso, o paciente 

responde à ação penal em outro Estado da Federação (Goiás) por crime de 

mesma natureza, havendo risco real de reiteração delitiva.

Ademais, cumpre anotar que não há notícia nos autos, até a presente data, 

do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em 

existência de evidente fl agrante ilegalidade capaz de justifi car a sua revogação.
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A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Estelionato. Prisão preventiva. Segregação cautelar devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Habeas corpus 

denegado.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida 

constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi 

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado 

em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a 

necessidade da prisão para garantia da ordem pública, já que o fato de o paciente 

estar respondendo a outros 17 processos pela prática também do crime de 

estelionato, revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, 

sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de 

reiteração delitiva (precedentes).

III - Ademais, a necessidade da imposição da segregação cautelar também está 

sufi cientemente justifi cada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o 

paciente permaneceu foragido desde o ano de 2015 até 15.08.2017 (precedentes).

IV - Quanto à alegação de que “o não comparecimento em juízo de réu citado 

por edital, por si só, não enseja o decreto da prisão preventiva”, verifi co que o v. 

acórdão que decretou a prisão preventiva do paciente consignou não somente a 

condição de foragido do paciente para justifi car a necessidade da imposição da 

medida extrema, como também o fato de ele responder a vários processos pela 

prática do mesmo delito ora em análise, fundamentos sufi cientes e idôneos para 

a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em virtude 

do fundado risco de reiteração delitiva.

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, 

ocupação lícita e residência fi xa, não tem o condão de garantir a revogação da 

prisão se há nos autos elementos hábeis a justifi car a imposição da segregação 

cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão.

Habeas corpus denegado (HC 417.060/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 02.03.2018)

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Estelionato. Reiteração delitiva. 

Gravidade concreta. Periculosidade. Motivação idônea. Ocorrência. Recurso a que 

se nega provimento.
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1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos 

a indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública, 

especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, 

a reiteração delitiva, sendo consignado pelo juízo a quo que a recorrente “responde 

por vários outros crimes de estelionato, utilizando-se do mesmo modus operandi 

empregado na prática do fato ora apurado”.

3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à 

prisão, porque insufi cientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso a que se nega provimento (RHC 90.619/DF, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.12.2017)

Cumpre registrar, ademais, que este Superior Tribunal possui entendimento 

fi rme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, 

como primariedade e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação 

da prisão preventiva, quando identifi cados os requisitos legais da cautela. Nesse 

sentido:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado 

pelo concurso de agentes. Alegada ausência de fundamentação do decreto 

prisional. Periculosidade. Modus operandi. Segregação cautelar devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública. Recurso ordinário desprovido.

[...]

III - As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita 

e residência fi xa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao 

recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a 

recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente 

hipótese. (Precedentes).

Recurso ordinário desprovido (RHC 66.359/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 1º.4.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co ilícito de entorpecentes. Negativa 

de autoria. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Risco de reiteração e 

quantidade da droga apreendida. Necessidade da prisão para garantia da ordem 

pública. Segregação justificada. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Recurso improvido.

[...[ 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade 

e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando 

presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Recurso ordinário improvido (RHC 60.020/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.3.2016).
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Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadequação. 

Tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Quantidade e diversidade dos entorpecentes 

apreendidos. Garantia da ordem pública. Segregação justifi cada e necessária. 

Medidas cautelares. Insufi ciência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Excesso de prazo. Não aritmético. Constrangimento ilegal não caracterizado. 

Habeas corpus não conhecido.

(...) 5. Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação 

da prisão cautelar. (Precedentes.)

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 348.920/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, DJe 29.3.2016).

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso especial cabível. 

Impossibilidade. Roubos majorados. Concurso de agentes e emprego de arma de 

fogo. Corrupção de menor. Prisão em fl agrante. Concessão de liberdade provisória. 

Ajuizamento de recurso em sentido estrito pela acusação. Provimento. Prisão 

preventiva ordenada. Alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteiro teor 

do acórdão já publicado. Advento de sentença condenatória. Negativa do apelo 

em liberdade. Segregação fundada no art. 312 do CPP. Circunstâncias dos delitos. 

Número de agentes, envolvimento de adolescente e emprego de violência real 

desnecessária. Gravidade concreta. Escalada criminosa. Periculosidade social 

dos envolvidos. Réus que permaneceram presos quase toda a instrução criminal. 

Necessidade de acautelamento da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. 

Irrelevância. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Coação ilegal não 

evidenciada. Writ não conhecido.

[...]

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão 

cautelar, se há nos autos elementos sufi cientes a demonstrar a sua necessidade.

[...]

8. Habeas corpus não conhecido (HC 345.168/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 30.3.2016).

Por fi m, é certo que, estando justifi cada a necessidade da prisão preventiva 

para garantia da ordem pública, são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares 

alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias 

evidenciam a insufi ciência das providências menos gravosas.

No mesmo sentido:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadequação. 

Tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Quantidade e diversidade dos entorpecentes 

apreendidos. Garantia da ordem pública. Segregação justifi cada e necessária. 
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Medidas cautelares. Insufi ciência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Excesso de prazo. Não aritmético. Constrangimento ilegal não caracterizado. 

Habeas corpus não conhecido.

[...]

4. Resta clara a insufi ciência das medidas cautelares diversas da prisão, uma 

vez que sua aplicação não se mostraria adequada e sufi ciente para reprimir a 

atividade ilícita desenvolvida pelas partes acusadas. (Precedentes.)

5. Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da 

prisão cautelar. (Precedentes.)

6. Habeas corpus não conhecido (HC 348.920/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, DJe 29.03.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de entorpecente. Transporte em 

ônibus público. Associação para o narcotráfi co. Prisão em fl agrante convertida em 

preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Instrução criminal encerrada. 

Processo em fase de alegações fi nais. Eventual delonga superada. Súmula 52/STJ. 

Segregação fundada no art. 312 do CPP. Circunstâncias do delito. Apreensão de 

elevada quantidade de droga. Periculosidade social. Garantia da ordem pública. 

Custódia justificada e necessária. Desproporcionalidade da medida extrema. 

Inocorrência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares 

alternativas. Insufi ciência. Coação ilegal não demonstrada. Reclamo improvido.

[...]

6. Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a 

segregação se encontra justifi cada e mostra-se imprescindível para evitar que a ré 

continue comercializando entorpecentes, evidenciando que providências menos 

gravosas não seriam sufi cientes para garantir a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido (RHC 67.767/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 30.03.2016).

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente 

recurso ordinário em habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 87.162-MS (2017/0173012-7)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Ricardo Hyun Su Moon
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Advogados: Renê Siufi  - MS000786

Honório Suguita e outro(s) - MS004898

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Homicídio 

duplamente qualifi cado consumado e tentado. Competência. Réu 

policial rodoviário federal. Atuação funcional em face de suposta 

prática criminosa. Art. 301 do CPP. Não ocorrência. Crime contra 

serviço público da União. Não caracterização. Competência da Justiça 

Estadual. Recurso não provido.

1. Recorrente denunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, II e 

IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, (por duas vezes), ambos do Código 

Penal. Oposição de exceção de incompetência absoluta perante o Juízo 

singular, ao argumento de que o recorrente encontrava-se no exercício 

de sua função jurisdicional de policial rodoviário federal, agindo, dessa 

forma, dentro dos limites de sua atuação funcional.

2. Esta Corte Superior consolidou o seu entendimento no sentido 

de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por 

funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais.

3. Hipótese em que o recorrente não se encontrava em serviço, 

nem fardado, tampouco em sua área de atuação (região de Corumbá-

MS), bem como não estava em patrulhamento ostensivo em via de sua 

competência funcional.

4. Ao contrário do alegado pela defesa, a abordagem do recorrente 

feita as vítimas deu-se em decorrência de desavenças no trânsito entre 

eles, não se evidenciando que sua atuação tenha ocorrido para reprimir 

suposta prática de crime pelas vítimas, nos termos do art. 301 do CPP.

5. No caso em exame, verifi ca-se que o recorrente, em nenhum 

momento, agiu dentro da sua atividade laborativa, de modo que 

inexiste interesse da União a justifi car a atuação da Justiça Federal, nos 

moldes do art. 109 da Constituição Federal.

6. Recurso não provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 

Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 18.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso em habeas corpus, com 

pedido de liminar, interposto por Ricardo Hyun Su Moon contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Mato Grosso do Sul.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 

121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, (por duas vezes), e 347, todos 

do Código Penal.

Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa opôs exceção 

de incompetência absoluta perante o Juízo singular, ao argumento de que o 

recorrente encontrava-se no exercício de sua função jurisdicional de policial 

rodoviário federal, agindo, dessa forma, dentro dos limites de sua atuação 

funcional, razão pela qual deve ser julgado pela Justiça Federal. O pleito foi 

rejeitado pelo magistrado que determinou a regular continuidade da ação penal.

Diante disso, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, 

que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:

Habeas corpus. Homicídio e tentativa de homicídio Preliminar de não 

conhecimento. Não acolhida Alegação Incompetência absoluta. Justiça Federal 

afastada Ordem denegada.

No presente caso, a matéria alegada no habeas corpus, incompetência 

absoluta, implica em nulidade processual e, consequentemente, ameaça à 

liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual entendo presentes os 

pressupostos de admissibilidade do writ, afastando-se, dessa forma, a preliminar 

de não conhecimento levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça.
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Não cabe à Justiça Federal processar a ação penal, quando o ato foi praticado 

fora do exercício da função e a simples condição funcional do agente não implica 

que o crime por ele praticado tenha índole federal, se não comprometidos os 

bens, serviços ou interesses da União e suas autarquias ou empresas públicas. 

(e-STJ, fl . 65).

Neste recurso, sustenta o recorrente que estava em horário de serviço e 

que se encontrava a caminho de seu posto de atuação “in itinere”; usava calça e 

bota da corporação visíveis e, apesar de estar com uma camiseta “polo” por cima 

da camiseta da PRF, identifi cou-se como Policial Rodoviário Federal, o que o 

qualifi ca e o condiciona a atuar em nome da corporação.

Alega que quando alegada a prática delitiva, encontrava-se no exercício da 

função de Policial Rodoviário Federal agindo, assim, dentro dos limites de sua 

atuação e, portanto, devendo ser julgado pela Justiça Federal, e não pela Justiça 

Comum, sob pena de constrangimento ilegal.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a incompetência 

absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da ação penal.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Conforme relatado, busca-se 

neste recurso seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o 

julgamento da ação penal em desfavor do recorrente.

Narra a defesa que o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 

121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, (por duas vezes), ambos do 

Código Penal.

Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa opôs exceção 

de incompetência absoluta perante o Juízo singular, ao argumento de que o 

recorrente encontrava-se no exercício de sua função jurisdicional de policial 

rodoviário federal, agindo, dessa forma, dentro dos limites de sua atuação 

funcional, razão pela qual deve ser julgado pela Justiça Federal. O pleito foi 

rejeitado pelo magistrado que determinou a regular continuidade da ação penal.
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O art. 109, IV, da Constituição Federal estabelece que:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar 

e da Justiça Eleitoral.

Acerca do tema, esta Corte Superior consolidou o seu entendimento no 

sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por 

funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais.

A propósito:

Confl ito negativo de competência. Crime cometido, em tese, por empregado 

da Caixa Econômica Federal, no exercício de suas funções, em detrimento de 

patrimônio da União. Competência da Justiça Federal.

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por funcionário 

público por equiparação, no exercício de suas funções, sobretudo quando em 

detrimento do patrimônio da União.

2. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado da Bahia, ora suscitado. (CC 114.745/BA, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 17.2.2011).

Para melhor análise do tema, colho os seguintes fatos narrados na denúncia:

Conforme constatado, o acusado Ricardo é Policial Rodoviário Federal 

e alegadamente estava a caminho de seu local de trabalho, no município de 

Corumbá/MS. O denunciado transitava em uma via de competência municipal 

(Avenida Presidente Ernesto Geisel) e fora de seu horário de expediente, em seu 

veículo Mitsubishi Pajero TR4, cor prata, placa EAM-2021, oriundo de São Paulo/SP 

c, ate o momento dos fatos, trajava uma camisa listrada c uma calça cáqui. Ainda, 

estava na posse de uma arma PT 100, calibre .40, n. SPL 45067, demarcada por 

brasão e as siglas DPRF-MJ.

Averiguou-se, ainda, que, pela Rua Pimenta Bueno, trafegava a vítima Adriano, 

dirigindo uma camionete Toyota Hilux, cor branca, placa OOS-6359, oriunda de 

Campo Grande/MS, acompanhado pelas também vítimas Vinícius e Agnaldo, 

acomodadas, respectivamente, no banco traseiro e no assento frontal de 

passageiro.

Assim, segundo restou apurado, a vítima Adriano, ao fazer uma conversão à 

direita, da Rua Pimenta Bueno em direção à Avenida Presidente Ernesto Geisel, 
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não percebendo a proximidade do veículo conduzido pelo denunciado Ricardo, 

deixou de guardar correta distância de segurança em relação a esse carro, e quase 

provocou um acidente de trânsito.

Então, o denunciado começou a buzinar e, logo após, quando os dois veículos 

estavam próximos ao cruzamento com a Rua 26 de Agosto, Ricardo manobrou 

seu carro e o posicionou a frente da camionete da vítima, com o intuito de 

bloquear sua passagem, obrigando Adriano a freá-la. Quando assim o fez, Ricardo 

saiu de seu veículo e aproximou-se das vítimas, já na posse de sua arma de fogo, 

dizendo que era policial - sem, contudo, mostrar sua identifi cação profi ssional, 

bem como, questionou a eventual posse de armas por quaisquer dos indivíduos e 

efetuou ligação para chamar reforços policiais.

Logo após, as vítimas Vinícius e Agnaldo desceram da camionete, visando 

conversar com o denunciado Ricardo. Após pedir desculpas pela imprudência 

na direção, bem como, afi rmar que não portavam armas, Agnaldo solicitou que 

Ricardo mostrasse sua identifi cação de policial, visto que, pela vestimenta, não 

era possível inferir que se tratava de policial rodoviário federal.

Diante da recusa do denunciado em apresentar sua identifi cação funcional, a 

vítima Adriano pediu para Vinícius e Agnaldo retornarem ao interior do carro. Em 

seguida, Adriano ligou a camionete e iniciou manobra visando desviar do veículo 

do acusado, que estava impedindo sua passagem, e do próprio denunciado 

Ricardo, o qual havia se colocado na frente da camionete para impedir a saída das 

vítimas.

Ato contínuo, Adriano iniciou deslocamento do veículo, quando, 

repentinamente, sem que as vítimas esperassem e pudessem reagir, Ricardo 

efetuou disparos na direção dos ofendidos, impelido por animus necandi e com 

o escopo de ceifar-lhes a vida. Após os disparos, o veículo em que as vítimas 

estavam prosseguiu por alguns metros e, chocou-se com um poste de iluminação. 

A vítima Agnaldo saltou do veículo, fraturando membros do seu corpo. A vítima 

Vinícius, por sua vez, foi atingida por disparos, mas, em decorrência do socorro 

rápido e efi caz, não veio a óbito. Adriano, por outro lado, foi atingido em regiões 

vitais, e, por isso, perdeu o controle da camionete, que, de fato, se chocou com o 

poste. Em decorrência dos ferimentos, Adriano faleceu no local.

Depois de desferir os tiros, o acusado Ricardo entrou em seu carro e deslocou-

se até o local em que ocorreu a colisão da camionete com o poste de iluminação 

pública.

Quando lá o denunciado chegou, o ofendido Agnaldo proferiu palavras de 

repulsa às atitudes de Ricardo, que, mais uma vez, sacou a arma de fogo e a 

apontou na direção dessa vítima. Ao perceber, porém, que terceiros estavam 

observando os fatos, e que os reforços solicitados estavam chegando ao local, 

Ricardo guardou a arma novamente.

Após a chegada dos policiais, do corpo de bombeiros, do SAMU e das demais 

autoridades, diligências foram efetivadas com o intuito de socorrer as vítimas, 
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preservar o local dos fatos e apurar o crime ocorrido. Tempos depois, Ricardo 

se apresentou, na base da DEPAC, vestindo o uniforme completo da polícia 

Rodoviária Federal, incluindo camiseta e colete da PRF que anteriormente não 

trajava, e acompanhado por seu advogado e de outros policiais rodoviários 

federais. Nessa oportunidade, foi lavrado o auto de prisão em fl agrante delito. [...] 

(e-STJ, fl s. 19-21 do REsp 1.715.529/MS).

O Tribunal de origem manteve a competência do Juízo Estadual, nos 

seguintes termos:

Em análise dos autos, especialmente do conteúdo da decisão que rejeitou o 

pedido de exceção de incompetência absoluta e interrogatório do paciente, cujo 

acesso, a este relator, foi disponibilizado quando do julgamento do Recurso em 

Sentido Estrito de n. 0006290-28.2017.8.12.0001, tem-se que embora o paciente 

seja agente da polícia federal, a imputação que experimenta é da prática de 

crime de homicídio e homicídio tentado, ocorrido quando o réu se deslocava da 

sua casa à Rodoviária, onde pegaria o ônibus com destino a Corumbá, cidade do 

interior do Estado de Mato Grosso do Sul, onde exerceria, naquele dia, as suas 

funções.

Pela dinâmica em que se deram os fatos, bem como pela própria narrativa 

do paciente, quando do seu interrogatório, cuja matéria de defesa é ter agido 

em legítima defesa, não há como comprovar que, no dia dos fatos, estivesse no 

exercício da sua função de policial, pois se extrai da decisão de fl s. 23-24 que o 

réu, quando da prática dita delitiva, encontrava-se descaracterizado, além do que 

não teria mostrado às vítimas, em nenhum momento, a sua carteira funcional, de 

modo que a argumentação da defesa, qual seja, que estivesse agindo no exercício 

da função, não se comprova.

A alegação de que seria competência da Polícia Rodoviária Federal a forma 

como o paciente agiu não afasta a competência do foro da Justiça Estadual 

para o julgamento dos autos da ação penal, uma vez que além da ausência de 

comprovação de que estivesse fardado, a própria Lei estabelece, artigo 301, do 

Código de Processo Penal, que qualquer do povo deverá prender aquele que 

estiver em fl agrante. Segundo a própria narrativa do impetrante, a vítima estaria 

em fl agrante delito e por tal razão o paciente teria ligado para a polícia militar a 

fi m de solicitar apoio na autuação, pois a competência de agente federal, não o 

possibilita fazê-lo.

Tem-se, então, que o paciente não cometeu a dita prática delitiva no exercício 

de suas funções administrativas, não havendo, absolutamente, que se falar em 

crime funcional e o deslocamento do julgamento da justiça estadual para a justiça 

federal.

Portanto, não cabe à Justiça Federal processar a ação penal de n. 0001560-

71.20178.12.0001, já que o ato foi praticado fora do exercício da função e a 
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simples condição funcional do agente não implica que o crime por ele praticado 

tenha índole federal, se não comprometidos os bens, serviços ou interesses da 

União e suas autarquias, ou empresas públicas. (e-STJ, fl s. 71-72).

Como se vê da narrativa dos fatos, tem-se que o recorrente não se 

encontrava em serviço, nem fardado, tampouco em sua área de atuação (região 

de Corumbá-MS), bem como não estava em patrulhamento ostensivo em via de 

sua competência funcional. Ao contrário do alegado pela defesa, a abordagem 

do recorrente feita as vítimas deu-se em decorrência de desavenças no trânsito 

entre eles, não se evidenciando que sua atuação tenha ocorrido para reprimir 

suposta prática de crime pelas vítimas, nos termos do art. 301 do CPP.

Assim, verifi ca-se que o recorrente, em nenhum momento, agiu dentro da 

sua atividade laborativa, de modo que inexiste interesse da União a justifi car a 

atuação da Justiça Federal, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal.

A corroborar tal entendimento, o seguinte julgado desta Corte:

Penal. Confl ito de competência. Crime de sequestro e cárcere. Agente. Policial 

Federal fora das funções. Porte e uso de arma da Corporação. Inexistência de 

lesão a bens, serviços ou interesses da União. Competência do Tribunal de Justiça 

Estadual.

1. A eventual conduta criminosa perpetrada por policial federal fora de suas 

funções não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

2. O simples fato de o acusado estar portando arma da corporação no 

momento do delito, em princípio, não evidencia lesão a bens ou interesses da 

União.

3. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado, em qualquer caso, a apreciação 

de habeas corpus contra ato de Juiz de Direito a ele vinculado.

4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia, ora suscitado, para que aprecie o mérito do HC 8733-4/2009 

lá impetrado. (CC 107.877/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 

28.4.2010, DJe 7.5.2010).

Desse modo, não se evidencia ilegalidade apta a justifi car o provimento do 

recurso, devendo o recorrente ser processado e julgado perante o Tribunal do 

Júri no âmbito da Justiça Estadual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 56.152-SP 

(2017/0329294-7)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Rosalia da Silva Oliveira

Advogado: Rafael Belém dos Santos - SP391741

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso ordinário em mandado de segurança. Direito do preso 

de receber visitas. Limitação do grau de parentesco das pessoas que 

podem ser incluídas no rol de visitantes do reeducando por meio de 

Resolução da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de 

São Paulo. Falta de razoabilidade. Direito da tia de visitar o sobrinho.

1. A competência para dispor sobre direito penitenciário é 

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, 

da CF), tendo a LEP outorgado à autoridade administrativa prisional 

o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares.

2. O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, 

da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), não é absoluto e deve 

ser sopesado, de acordo com a situação específi ca vivenciada no caso 

concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que 

visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos 

prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física 

tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.

3. A administração disciplinar típica da competência da 

autoridade prisional diz respeito, por exemplo, ao número máximo de 

pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que se justifi ca plenamente 

diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo número 

de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização 

dos cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento 

prisional, os documentos, comprovantes e trâmites administrativos 

que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do 

visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de 
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bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o 

período de visita etc.

4. No entanto, ao limitar o grau de parentesco das pessoas que 

podem ser incluídas no rol de visitantes do reeducando a parentes de 

2º grau, o art. 99 da Resolução SAP 144, de 29.06.2010, que instituiu 

o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de 

São Paulo, desbordou de sua competência, tratando de matéria não 

afeta ao poder disciplinar, na medida em que não cabe à autoridade 

prisional pré-defi nir o nível de importância que os parentes têm para 

os reeducandos, elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do 

que outros.

A regra não leva em conta a possibilidade de existência de um 

vínculo afetivo signifi cativo entre uma tia e um sobrinho que, por 

exemplo, tenha ajudado a criar, ou mesmo que exerça a fi gura de 

efetiva educadora do sobrinho em virtude da circunstancial ausência 

dos pais.

5. Da mesma forma, ao restringir a possibilidade de ingresso no 

rol de visitantes do preso de parentes mais distantes à inexistência de 

parentes mais próximos, a Resolução (art. 101, § 1º) desborda de sua 

competência e, sem nenhuma justifi cativa razoável para tanto, impõe 

limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 

n. 7.210/1.984).

6. Se podem ser incluídas até 8 (oito) pessoas no rol de visitantes 

do preso e, nos termos do art. 102, I, da Resolução, tal inserção 

depende da concordância, por escrito, do executado, parece bem mais 

razoável seja o preso a indicar aqueles parentes cuja convivência lhe é 

mais cara ao coração.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no 

caso, a LEP e resoluções dela decorrentes) é a que mais se aproxima da 

Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana 

dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 3º). Mais: Constituição que 

tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir 

uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na 

perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de 

nossa Constituição caracteriza como “fraterna” (HC 94.163, Relator 

Min. Carlos Britto, Primeira Turma do STF, julgado em 02.12.2008, 
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DJe-200 divulg 22.10.2009 public 23.10.2009 Ement vol-02379-04 

pp-00851).

8. Recurso provido, para determinar à autoridade apontada 

como coatora que não crie óbices à inclusão do nome da impetrante 

(tia do detento) no rol de visitas do reeducando em virtude de nele 

já constar o nome de sua mãe e de sua companheira que o visitam 

frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 2º grau), se forem 

ditos óbices fundados unicamente na restrição posta no caput do art. 

99 e no § 1º do art. 101 da Resolução SAP 144, de 29.06.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e 

Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Presidente e Relator

DJe 13.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de recurso ordinário 

em mandado de segurança interposto por Rosália da Silva Oliveira, impugnando 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a 

segurança por ela pleiteada e por meio da qual pretendia lhe fosse reconhecido 

o direito de visitar seu sobrinho (Vinícius Gabriel Vieira da Silva) preso em 

regime fechado na Penitenciária Nestor Canoa em Mirandópolis/SP, desde 

21.02.2017, reconhecendo-se a ilegalidade da restrição contida nos arts. 99 e 

101 da Resolução SAP 144/10, que limitam as visitas de parentes àqueles até o 

2º grau, ao cônjuge e ao companheiro(a), admitindo a inclusão de parentes mais 

distantes no rol de visitas somente se nele não constarem aqueles mais próximos 

já citados.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
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Mandado de segurança. Execução penal. Pedido de inclusão da tia do 

sentenciado em seu rol de visitas. Indeferimento pelo Juízo impetrado em virtude 

do disciplinado nos arts. 99 e 100 da Resolução SAP 144/2010, que regulamenta 

a Lei de Execução Penal, não padecendo de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Segurança denegada.

(MS n. 2144081-18.2017.8.26.0000, Rel. Desembargador Reinaldo Cintra, 7ª 

Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 27.09.2017, DJe de 

10.10.2017)

Inconformada, a impetrante insiste em que a limitação constante na 

Resolução SAP 144/10 contraria o art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, que 

assegura ao preso também o direito de ser visitado por parentes mais distantes e 

amigos em dias determinados pelo estabelecimento prisional.

Afrontaria, também, os princípios da dignidade humana e da personalização 

da pena – este último na medida em que a proibição de visita de parentes mais 

distantes penalizaria também os parentes privados do convívio com o ente 

amado –, além de desconsiderar o caráter ressocializador da pena.

Aponta como periculum in mora autorizador da concessão de tutela de 

urgência o fato de que “a família está no cerne do desenvolvimento humano 

e confi gura-se como a primeira instituição responsável pela socialização dos 

indivíduos, oferecendo através das interações familiares um suporte indispensável 

para o desenvolvimento físico, social, emocional, afetivo e psicológico de todos 

os membros que fazem parte desse sistema. Na atualidade, a instituição familiar 

passa por inúmeras modifi cações em sua estrutura e no seu funcionamento, 

contudo ainda assim, ninguém duvida de seu papel na ressocialização do preso. 

Além disso, corre-se o risco de perdimento do próprio objeto do mandado de 

segurança impetrado, afi nal a pena não possui caráter perpétuo.” (e-STJ fl . 57).

Pede, assim, a concessão de liminar, determinando à autoridade judiciária 

e/ou à autoridade prisional que franqueie o acesso da impetrante ao sobrinho 

preso.

Em contrarrazões ao recurso (e-STJ fl s. 67/70), o Ministério Público do 

Estado de São Paulo defende a validade da restrição em nome do princípio que 

zela pela proteção da segurança pública.

Às fl s. 79/84, concedi liminar, “para determinar que, até o julgamento 

final deste recurso, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da 

Comarca de Araçatuba – DEECRIM UR2 (processo de execução n. 1000155-

21.2017.8.26.0509) não crie óbices à inclusão do nome da impetrante no rol de 
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visitas do reeducando em virtude de nele já constar o nome de sua mãe e de sua 

companheira que o visitam frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 

2º grau), se forem ditos óbices fundados unicamente na restrição posta no caput 

do art. 99 e no § 1º da Resolução SAP 144, de 29.06.2010.” (e-STJ fl . 83).

Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o órgão do Ministério Público 

Federal que atua perante esta Corte opinou (e-STJ fl s. 98/101) pelo provimento 

do recurso, em parecer assim ementado:

Execução penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Indeferimento 

de pedido de visita ao preso. Negativa de inclusão de tia no rol de visitantes do 

preso. Limitação a parentes de segundo grau, cônjuge ou companheira. Ausência de 

razoabilidade. Ofensa ao direito de ressocialização e de visita ao preso (art. 41, IX, da 

LEP). Ilegalidade demonstrada. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso 

para incluir o nome da recorrente no rol de visitantes do seu sobrinho preso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Como já havia 

afi rmado na decisão em que concedi a liminar, o direito do preso de receber 

visitas é assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 

7.210/1984), nos seguintes termos:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(... )

X -  visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 

determinados;

Tal direito não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação 

específi ca vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, 

dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos 

estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade 

física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.

De se lembrar que esta Corte vem admitindo a restrição de visitas a 

presos por menores de idade, ao fundamento de que “Embora seja assegurado 

expressamente pela Lei de Execução Penal, o direito de visitação, com o objetivo 
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de ressocialização, não deve se sobrepor aos direitos dos menores. Isto porque os 

estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios 

à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral 

tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.” (HC 

304.325/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02.06.2015, 

DJe 23.06.2015). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 893.384/DF, Rel. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30.06.2016, 

DJe 1º.08.2016.

Não se pode perder de vista também que a competência para dispor sobre 

direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 

Federal (art. 24, I, da CF) e que a LEP outorgou à autoridade administrativa 

prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares.

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será 

exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.

A norma questionada, no caso concreto, editada pelo Secretário da 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, institui o Regimento 

Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução 

SAP 144, de 29.06.2010). Em seu Título IX – Das Visitas, reconhece em seu 

art. 93, que “As visitas têm a fi nalidade de preservar e estreitar as relações do 

preso com a sociedade, a família, a companheira e os parentes, sob vigilância 

e com limitações, ressocializando-o e reintegrando-o de forma espontânea ao 

âmbito familiar e comunitário, quando do cumprimento da sua pena, bem como 

as visitas têm caráter terapêutico objetivando desenvolver e aprimorar o senso 

de comunhão social na esfera das unidades prisionais.” Entretanto, também 

estabelece limitações, dentre as quais nos interessam as descritas no caput do art. 

99 e no § 1º do art. 101, cujo teor é o seguinte:

Artigo 99 - Os presos podem receber visitas de parentes de até 2º grau, 

do cônjuge ou da companheira de comprovado vínculo afetivo, desde que 

registradas no rol de visitantes e devidamente autorizadas pela área de segurança 

e disciplina.

Artigo 101 - o preso tem direito de receber visita, dentre as 08 (oito) pessoas 

indicadas em seu rol, de 02 (duas) delas, no máximo, por dia de visita.

§ 1º - Excepcionalmente, é permitida a inclusão no rol de visitas, de 02 (duas) 

outras pessoas, quando o preso não contar com visitantes do tipo descrito no 

artigo 99 deste Regimento, vedado, neste caso, o acompanhamento de crianças.
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Com tudo isso posto, tenho que existe plausibilidade nos argumentos 

trazidos pela recorrente.

É que não parece razoável que caiba à autoridade prisional, em matéria 

que não diz respeito ao poder disciplinar, defi nir o nível de importância dos 

parentes dos reeducandos, elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do 

que outros.

Quando o caput do art. 99 da Resolução limita o grau de parentesco das 8 

(oito) pessoas que podem ser incluídas no rol de visitantes do reeducando (cf. o 

caput do art. 101 da Resolução) a parentes de 2º grau, ele não leva em conta que 

pode haver um vínculo afetivo signifi cativo entre uma tia e um sobrinho que 

tenha ajudado a criar, ou mesmo que exerça a fi gura de efetiva educadora do 

sobrinho em virtude da circunstancial ausência dos pais.

Ora, se podem ser incluídas até 8 (oito) pessoas e, nos termos do art. 102, 

I, da Resolução, a inserção de nome no rol de visitas do preso depende de sua 

concordância, por escrito, sobre a conveniência ou não da visitação, parece 

bem mais razoável que seja o preso a indicar aqueles parentes próximos cuja 

convivência lhe é mais cara ao coração. Tal escolha longe está de confi gurar 

questão disciplinar.

A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional 

diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar 

visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física 

do presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de 

conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm 

acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites 

administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do 

visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens para o 

presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita etc.

Tenho, assim, que, ao restringir a possibilidade de ingresso no rol de 

visitantes do preso de parentes mais distantes à inexistência de parentes 

mais próximos, a Resolução desborda de sua competência e, sem nenhuma 

justifi cativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da 

Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para determinar que o Juízo de 

Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba – DEECRIM 

UR2 (processo de execução n. 1000155-21.2017.8.26.0509) não crie óbices à 

inclusão do nome da impetrante no rol de visitas do reeducando em virtude 
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de nele já constar o nome de sua mãe e de sua companheira que o visitam 

frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 2º grau), se forem ditos 

óbices fundados unicamente na restrição posta no caput do art. 99 e no § 1º do 

art. 101 da Resolução SAP 144, de 29.06.2010.

Ressalto que tanto a inclusão quanto a manutenção do nome da impetrante 

no rol de visitas do reeducando Vinícius Gabriel Vieira da Silva dependerá 

do preenchimento de todos os demais requisitos constantes no título “Das 

Visitas” – dentre eles, destacadamente, a concordância por escrito do detento e 

a observância do número máximo de 8 pessoas –, assim como da observância 

das normas disciplinares da penitenciária, sendo plenamente possível a rejeição 

(e mesmo eventual exclusão futura) do nome da impetrante com base em outro 

fundamento razoável que demonstre que o contato entre tia e sobrinho de 

alguma forma pode vir a trazer prejuízos seja para a reabilitação do detento, seja 

para a ordem e segurança do estabelecimento prisional.

É como voto.




