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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MNISTRO EDSON FACCHIN, DIGNÍSSIMO 

REDATOR DESIGNADO NO ARE Nº 851.109 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 851.109 

 

 

 

 

 

 LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, por seu 

advogado, nos autos do ARE em epígrafe, em que contende com o MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, vem, respeitosamente, IMPUGNAR, porquanto 

manifestamente equivocada, a petição apresentada pelo Parquet onde, em 

síntese, pede-se seja determinado o imediato cumprimento das penas até agora fixadas 

nesta ação, ante a jurisprudência fixada por esse Excelso Pretório na sessão plenária 

do dia 17 de fevereiro, quando do julgamento do  HC 126.292/SP. 

 

1. O novel entendimento dessa Suprema Corte, levado a efeito 

quando do já citado julgamento, parece, segundo se noticia, apontar a possibilidade  

de, esgotada a instância ordinária no âmbito de uma ação penal, ser permitida a 

execução provisória da pena corporal até então fixada, sem que com isto se possa 

cogitar de ofensa ao princípio da não-culpabilidade ou da presunção de 

inocência. Há, aqui, a ressalva de que ainda não houve a publicação do acórdão, 

quando então se poderá aferir, com mais certeza, os contornos da decisão tomada por 

esse Supremo Tribunal Federal. 

 

2. No presente caso, no entanto, qualquer que seja o alcance 

que se pretenda ao novo entendimento dessa Corte no julgamento do leading case 

mencionado (HC 126.292/SP), não se poderá, no entendimento da defesa, vir a se 

determinar a execução provisória da pena imposta porquanto exatamente na 

apelação o Ministério Público Federal fez tal pedido, sendo a matéria 

expressamente deliberada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal que, por 

unanimidade, entendeu ser impossível se dar o início do cumprimento da pena 
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restritiva de liberdade antes do efetivo trânsito em julgado da ação penal - e tal 

determinação, por sua vez, tornou-se imutável pela preclusão recursal. 

 

3. Explica-se. O Egrégio Tribunal Regional Federal, ao julgar a 

apelação criminal, expressamente consignou que “a sentença condenatória, 

enquanto não ocorrido o trânsito em julgado, não se constitui em título hábil a 

ensejar a prisão dos réus, a menos que presentes os requisitos da prisão preventiva, 

sendo que, no caso em tela, não foram trazidos aos autos elementos outros, além 

daqueles que já foram considerados anteriormente e afastados por decisões dos 

Tribunais Superiores, não havendo como justificar que em liberdade até o final 

poderão por em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a paz pública. 

Eventuais mandados de prisão dos réus deverão ser expedidos quando do trânsito 

em julgado do presente acórdão.” (vide acórdão da apelação, em especial sua 

ementa). 

 

4. Reitere-se, à exaustão: houve pedido de execução provisória 

do acórdão condenatório, mas, como demonstrado, o Egrégio Tribunal Regional 

Federal expressamente indeferiu o pedido do Ministério Público Federal que, 

irresignado, apresentou recurso especial (não houve a apresentação de recurso 

extraordinário). 

 

5. O recurso especial do Ministério Público Federal teve a 

admissibilidade negada porquanto a matéria, que havia sido decidida também sob o 

ângulo constitucional, não foi também ventilada em eventual apelo extremo (recurso 

extraordinário), que nunca foi interposto. Apresentado agravo de instrumento em 

recurso especial, ele veio a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (ag nº 

1.153.177) que, por despacho de seu relator, Ministro Celso Limongi, negou-lhe 

provimento, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado da decisão, conforme 

andamento anexo. 

 

6. Em suma, o pleito agora ventilado pelo Ministério Público 

Federal tenta superar a coisa julgada que se formou quando do julgamento da 

apelação criminal, onde expressamente restou decidido que a prisão dos réus só 

poderia ocorrer no trânsito em julgado da ação penal. Há aqui, insiste-se, 

preclusão máxima a impedir a pretensão do Parquet, tal como já amplamente 

demonstrado.  

 

7. Mais ainda, a decisão desse Excelso Pretório no âmbito do HC 

126.292/SP apenas retoma a posição mantida por essa Corte Constitucional até ao 
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menos o julgamento, em 2.009, do HC 84.078, sendo que, até aquele momento, o 

Supremo Tribunal Federal entendia que,  sim, era possível a execução provisória de 

penas restritivas de liberdade após o esgotamento da discussão da ação penal nas 

instâncias ordinárias. 

 

8. Assim, no tempo em que foi tomada a decisão na apelação 

criminal (2.006), esse Excelso Pretório admitia a execução provisória de comando 

penal condenatório que impusesse pena restritiva de liberdade e, portanto, a questão 

expressamente decidida e debatida, veio a ser decidida, em definitivo, em favor do 

réu, muito embora tenha o Ministério Público Federal, ainda que incorretamente, 

recorrido. 

 

9. O resguardo da coisa julgada, em hipóteses iguais a do 

presente caso, sempre foi prestigiada por essa Suprema Corte, mesmo quando admitia 

(como agora retomou a fazê-lo) a execução provisória de penas restritivas de 

liberdade após o julgamento da apelação criminal. É o que se verifica em elucidativos 

arestos: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo Penal. 

Sentença que concede ao paciente o direito de apelar 

em liberdade e condiciona a expedição do mandado 

de prisão ao trânsito em julgado da decisão. Decisão 

impugnada apenas pela defesa. Princípio da vedação da 

reformatio in pejus. Constrangimento ilegal existente. 

Não tendo havido interposição de recurso pela 

acusação contra a sentença, a ordem favorável ao 

paciente não poderia ter sido alterada pelo Tribunal de 

Justiça, sob pena de contrariedade ao disposto no art. 

617 do Código de Processo Penal, que abriga o 

princípio da proibição da reformatio in pejus. Habeas 

corpus deferido. (HC 90627, Relator(a):  Min. 

JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 

03/06/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 

06-03-2009 EMENT VOL-02351-03 PP-00436) 

 

 

EMENTA Penal. Processual Penal. Crime contra o 

Sistema Financeiro Nacional. Lei nº 7.492/86. Justiça 

Federal. Competência. Prescrição. Reformatio in pejus. 
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1. Os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, 

previstos na Lei nº 7.492/86, devem ser processados e 

julgados na Justiça Federal. 2. Não ocorre a prescrição 

quando não transcorrido o prazo correspondente, 

contado a partir das causas interruptivas fixadas no 

artigo 117 do Código Penal. 3. A materialidade e a 

autoria do delito estão assentadas em panorama fático 

tomado como verdadeiro pelo acórdão recorrido e que 

não pode ser refutado sem reexame profundo da prova. 

Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Fica configurada 

reformatio in pejus quando, em sede de apelação 

interposta unicamente pela defesa, é autorizada a 

execução provisória da pena que, na sentença de 1º 

grau, estava condicionada ao trânsito em julgado da 

condenação. O vício constitui matéria de ordem 

pública que merece ser corrigido por meio de 

habeas corpus concedido de ofício. 5. Recurso 

extraordinário conhecido em parte e, nessa parte, 

desprovido. Habeas corpus concedido de ofício. 

(RE 446908, Relator(a):  Min. MENEZES DIREITO, 

Primeira Turma, julgado em 02/09/2008, DJe-222 

DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT 

VOL-02342-06 PP-01079 RTJ VOL-00208-03 PP-

01234 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 481-489) 

 

 

 

10. De igual forma, cabe também relembrar que essa C. 1ª Turma, 

no julgamento do presente ARE 851.109, em 09 de dezembro p.p., além de indeferir 

os agravos regimentais dos réus, veio a igualmente negar provimento, só que de forma 

unânime, ao agravo regimental do Ministério Público Federal que, por outros 

fundamentos, pretendia também que fosse determinado o imediato cumprimento da 

pena até o momento imposta aos réus. 

 

11. Por outro lado, cabe também relembrar que o relator originário 

do presente agravo em recurso extraordinário deu parcial provimento, ainda que de 

ofício, ao recurso para determinar substancial modificação no mérito do decreto penal 

condenatório, sendo que tal entendimento não prevaleceu apenas e tão-somente pelos 
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votos divergentes dos ilustres Ministros do restante do reduzidíssimo quórum daquele 

julgamento, ou seja, Vossa Excelência e a Ministra Rosa Weber. 

 

12. O detalhe é mencionado para lembrar que, ao menos para o 

relator original, a condenação é excessiva e deve ser reformada. Ressalte-se, por ser 

de igual importância, que o voto do relator original acabou por não enfrentar as teses 

levantadas pelo réu neste recurso e nos habeas corpus a ele relacionados, conforme se 

verifica da transcrição daquele julgamento. Pode haver, e certamente haverá, espaço 

para se rogar a esse Excelso Pretório a análise das teses defensivas que acabaram não 

sendo debatidas - temas esses que, em tese, podem levar a uma modificação 

substantiva da condenação em seu mérito. 

 

 

13. Faz-se a juntada da decisão no ag nº 1.153.177, que tramitou 

perante o Superior Tribunal de Justiça, como também de seu andamento. 

 

  

14.  Por todo o exposto, pede-se o indeferimento do pleito 

apresentado pelo Ministério Público Federal ante as peculiaridades do presente caso, 

conforme anteriormente lembrado a Vossa Excelência, vez que seu deferimento 

configuraria reformatio in pejus e, no mais, ignoraria até mesmo a formação de coisa 

de julgada sob tal aspecto que, de forma expressa, vedou qualquer prisão em 

decorrência da presente ação penal antes do efetivo trânsito em julgado da decisão 

condenatória. 

  

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 20 de janeiro de 2.016. 

 

                  Marcelo Luiz Ávila de Bessa             Carlos Mário Da Silva Velloso Filho 

                          OAB/DF 12.330                                         OAB/DF 6.534 

 

 

 

 

 


