
Ementa e Acórdão

06/12/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 135.752 PARAÍBA

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

AGTE.(S) : JOSÉ VIEIRA DA SILVA 
ADV.(A/S) :GUILHERME ALMEIDA DE MOURA E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA: 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  infirmar  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  afirmado  pelo  artigo  5º,  inciso  LVII  da  Constituição  
Federal.” (HC 126292, 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 fim, sob a ótica da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua 
jurisprudência para o fim 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 964246, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016)

5. Agravo regimental desprovido. 
A C Ó R D Ã O
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata de julgamento e 
das notas taquigráficas, por maioria de votos, em negar provimento ao 
agravo  regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencido  o  Senhor 
Ministro Marco Aurélio.

Brasília, 6 de dezembro de 2016.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
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Relatório

06/12/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 135.752 PARAÍBA

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

AGTE.(S) : JOSÉ VIEIRA DA SILVA 
ADV.(A/S) :GUILHERME ALMEIDA DE MOURA E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR):  Trata-se 
de agravo regimental interposto contra decisão que, forte na ocorrência 
de  hipótese  de  não  conhecimento,  sem possibilidade  de  concessão  da 
ordem  de  ofício  em  razão  da  ausência  de  ilegalidade  flagrante  ou 
teratologia, negou seguimento ao habeas corpus.

Aduz o recorrente,  em síntese,  que a execução da pena,  antes do 
esgotamento  dos  recursos  excepcionais,  contraria  o  Princípio  da 
Presunção  da  Inocência,  nega  vigência  ao  art.  283,  CPP e  inobserva  a 
vedação  da  reformatio  in  pejus.  De  tal  modo,  pleiteia  a  suspensão  da 
execução  penal,  assegurando-se  a  impossibilidade de  cumprimento  de 
pena  antes  do  julgamento  definitivo  de  eventuais  recursos  de 
características extraordinárias. 

É o relatório.
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

06/12/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 135.752 PARAÍBA

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN  (RELATOR):  O 
recorrente não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão atacada.

De início, aponto que a decisão recorrida ancorava-se em precedente 
do Plenário (HC 126.292/SP,  julgado em 17.02.2016) em que assentado, 
nas palavras do eminente Ministro Teori Zavascki, que  “é no âmbito das  
instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de fatos e provas e,  
sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado.”

Irrelevante,  nessa  ótica,  se  a  condenação  em  segundo  grau  é 
originária ou decorre de manutenção ou reforma de sentença. O cerne do 
precedente reside no esgotamento do juízo de responsabilidade criminal. 

Referida orientação foi sufragada pelo Plenário ao apreciar medida 
cautelar nas ADC’c 43 e 44,  julgada em 05.10.2016,  ocasião em que se 
almejava,  sob  a  ótica  do  art.  283,  CPP,  a  desconstituição  da  decisão 
anteriormente proferida pelo Plenário. 

Em seguida, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência, emitindo, sob 
a sistemática da repercussão geral, a seguinte tese: 

“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 964246, Rel. 
Min. Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016)

Em relação à vedação de reformatio in pejus, verifico que o recorrente 
limita-se  a  evidenciar  seu  inconformismo,  limitando-se  a  reiterar,  no 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

HC 135752 AGR / PB 

ponto, os termos da impetração, razão pela qual a decisão não merece 
alteração. Na ocasião, ponderei:

“3.3. Aponta ainda o impetrante que o acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional teria assegurado ao paciente o direito de 
recorrer  em liberdade  até  o  trânsito  em julgado  de  eventual 
condenação, pronunciamento contra o qual a acusação não se 
insurgiu. Nesse cenário, a promoção de execução provisória da 
pena configuraria indevida reforma prejudicial.

Em relação à vedação da  reformatio in pejus, corolária do 
contraditório e da ampla defesa, anoto que o instituto deriva do 
artigo 617 do Código de Processo Penal, que prescreve que, no 
âmbito  dos  órgãos  recursais,  não poderá  ser  agravada a  pena,  
quando somente o réu houver apelado da sentença.

Esse  postulado,  ao  qual  os  Tribunais  têm  atribuído 
interpretação  ampliativa,  inclusive  com  alcance  de  prejuízos 
qualitativos,  materializa a personalidade dos recursos.  A esse 
respeito, enuncia a doutrina:

“O princípio da personalidade dos recursos significa 
que: a) o recurso só pode beneficiar à parte que o interpôs, 
não aproveitando a parte que não recorre; e, como via de 
consequência,  que  b)  quem  recorreu  não  pode  ter  sua 
situação agravada, se não houve recurso da outra parte. 
(GRINOVER.  Ada  Pellegrini  e  outros.  Recursos  no 
processo  penal:  teoria  geral  dos  recursos,  recursos  em 
espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais.” 
5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 43)

Tal  compreensão  tem  assento  na  perspectiva  de  que  o 
recurso  constitui  desdobramento  do  direito  de  ação.  Nesse 
enfoque, impor situação prejudicial ao réu sem insurgência da 
acusação consubstancia ato semelhante à submissão de pleito 
condenatório  despido  de  imputação,  de  modo  que  se  nota 
íntima relação entre a vedação da reformatio in pejus e o sistema 
acusatório.
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

HC 135752 AGR / PB 

Ocorre  que  esse  modo  de  pensar  não  pode  ser 
transportado,  de  forma  irreflexiva,  para  a  execução  penal, 
atmosfera  processual  em que  não  há  acusação  propriamente 
dita e que é regida, quanto à instauração e processamento, por 
critérios  de  oficialidade.  Assim,  a  ilegalidade  apontada  não 
merece acolhimento.

Ademais,  a  exigência  de  trânsito  em  julgado  constitui 
reprodução  da  dicção  legal  no  comando  do  acórdão.  Essa 
dicção legal, como acima mencionado, não impede o início da 
execução quando o  recurso  contra  a  decisão proferida não é 
dotado de efeito suspensivo. O comando do acórdão, portanto, 
deve ser compreendido na linha da correta interpretação da lei 
que o embasa. Do contrário, estar-se-ia admitindo que a Turma 
julgadora do Tribunal local pode atribuir o excepcional efeito 
suspensivo aos recursos especial e extraordinário, competência 
que,  pela  jurisprudência  pacífica  desta  Suprema  Corte,  é  do 
relator sorteado na Corte Superior ou do Presidente do Tribunal 
local, como exposto nas súmulas 634 e 635 deste STF.”

Verifico, portanto, que os argumentos apresentados no agravo não 
alteram as conclusões da decisão recorrida.  

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

06/12/2016 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 135.752 PARAÍBA

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE)  – 
Entendo que o habeas corpus é uma ação nobre, no que voltada a preservar 
a  liberdade de  ir  e  vir.   E  não  cabe,  no  tocante  a  ela,  quer  acionar  o 
Regimento Interno, que autoriza o Relator a negar seguimento a pedido 
improcedente,  quer  o  Código  de  Processo  Civil,  que  prevê  essa 
possibilidade.

Provejo  os  treze  agravos  para  que  os  habeas, com  os  processos 
devidamente aparelhados, venham a julgamento.  

Supremo Tribunal Federal
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Extrato de Ata - 06/12/2016

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 135.752
PROCED. : PARAÍBA
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : JOSÉ VIEIRA DA SILVA
ADV.(A/S) : GUILHERME ALMEIDA DE MOURA (11813/PB) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Por maioria de votos, a Turma negou provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Senhor 
Ministro Marco Aurélio, Presidente. Ausente, justificadamente, o 
Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. 1ª Turma, 6.12.2016.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.  Presentes  à 

Sessão os Senhores Ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Edson Fachin. 
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, 
Presidente. 

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Edson  Oliveira  de 
Almeida.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 12228011
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