
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 138.316 RORAIMA

RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
PACTE.(S) : JALSER RENIER PADILHA 
IMPTE.(S) :ALEXANDRE KRUEL JOBIM E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO: 1. Trata-se  de  habeas  corpus,  com  pedido  de  medida 
liminar, impetrado contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, nos autos do AgRg no EREsp 1.262.099/RR. Consta dos autos, 
em síntese,  que (a)  o paciente,  na condição de Deputado Estadual,  foi 
condenado  pelo  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  a  6  anos  e  8 
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela suposta prática do 
crimes de peculado; (b) inconformada, a defesa interpôs recurso especial 
ao Superior Tribunal de Justiça,  que negou seguimento ao recurso,  em 
decisão monocrática confirmada pelo colegiado no julgamento do agravo 
regimental; (c) houve, ainda, a oposição de embargos de declaração, por 
três  vezes  consecutivas,  rejeitados  pela  Quinta  Turma  do  STJ;  (d) 
finalmente, a defesa opôs embargos de divergência, no qual o Ministro 
relator deferiu pedido do Ministério Público Federal para determinar a 
execução provisória da pena, em decisão assim fundamentada: 

Postula o Ministério Público Federal, em manifestação de 
fl. 7553, a execução provisória da pena.

A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl no REsp 
1.484.413/DF  e  no  REsp  1.484.415/DF,  na  sessão  de  3/3/2016, 
adotou a orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal 
Federal  (HC  122.292/MG,  de  17/2/2016)  de  que  a  execução 
provisória da condenação penal, na ausência de recursos com 
efeito  suspensivo,  não  viola  o  princípio  constitucional  da 
presunção de inocência.

Os  fundamentos  do  voto  condutor  do  acórdão  no 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  relatoria  do  Ministro  Teori 
Zavascki, encontram-se sintetizados na seguinte ementa:

(…)

Em  recente  julgado,  ocorrido  em  5/10/2016,  o  Pleno 
Supremo  Tribunal  Federal,  apreciando  medida  cautelar  nas 
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Ações  Declaratórias  de  Constitucionalidade  43  e  44,  por 
maioria,  reafirmou  o  entendimento  da  possibilidade  de 
execução provisória da pena, na ausência de recurso com efeito 
suspensivo. O acórdão encontra-se pendente de publicação.

Assim,  prolatado  o  juízo  condenatório  por  Tribunal  de 
Apelação  e  na  pendência  de  recursos  especial  ou 
extraordinário,  somente  casuísticos  efeitos  suspensivos 
concedidos  –  por  cautelar  ou  habeas  corpus  –,  impedirão  a 
execução provisória.

Aplicam-se,  pois,  os arts.  637 do CPP e 27,  § 2º,  da Lei 
8.038/90, c/c a Súmula 267 do STJ,  autorizando-se o imediato 
recolhimento do réu para o início do cumprimento da pena.

Nesse sentido a orientação firmada pelo art.  9º, § 2º, da 
Resolução  n.  113,  de  20  de  abril  de  2010,  do  CNJ,  de  que, 
Estando o processo em grau de recurso, sem expedição de guia de 
recolhimento  provisória,  às  Secretarias desses  órgãos caberão 
expedi-la e remetê-la ao juízo competente .

Ante o exposto, defiro o pedido de fl. 7553 e determino o 
imediato  recolhimento  do embargante à prisão,  delegando-se 
ao  Tribunal  local  a  execução  dos  atos,  a  quem  caberá  a 
expedição  de  mandado  de  prisão  e  guia  de  recolhimento 
provisório.

Essa decisão foi  confirmada no julgamento do agravo regimental, 
ocorrido  em  26/10/2016.  O  paciente,  por  ordem  do  Juízo  da  Vara  de 
Execuções Criminal de Boa Vista, encontra-se recolhido no Comando de 
Policiamento da Capital. 

Neste  habeas corpus,  os impetrantes alegam, em suma, que: (a) em 
razão  da  prerrogativa de  foro  a  que faz jus  o  paciente,  a  condenação 
originária pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de acordo com o 
princípio  do  duplo  grau  de  jurisdição,  deveria  ser  definitivamente 
confirmada  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  para  fins  de 
execução  provisória  da  pena;  (b)  a  pendência  de  julgamento  dos 
embargos  de  divergência,  e,  por  conseguinte,  a  indefinição  quanto  à 
fixação das penas e do regime inicial, impede a prisão para cumprimento 
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da  pena;  (c)  a  Constituição  Federal  impede  a  prisão  provisória  de 
parlamentar no exercício de mandato, e determina, ainda, que a perda do 
mandato  eletivo  somente  ocorre  após  o  trânsito  em  julgado  da 
condenação;  (d)  há plausibilidade jurídica  na  irresignação  do  paciente 
quanto à dosimetria da pena, a refletir no tempo de seu cumprimento e 
até  mesmo  na  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição.  Requerem, 
liminarmente,  a suspensão dos efeito do ato coator,  com expedição do 
alvará de soltura e,  no mérito,  a  concessão da ordem  “para o  fim de  o  
paciente aguardar em plena liberdade o julgamento final do processo, ou caso  
assim não seja entendido, que se determine a apreciação e consideração de outras  
medidas cautelares diferentes da prisão”. 

2. Ao negar seguimento ao recurso especial, o STJ convalidou o juízo 
condenatório  do  paciente,  com  arrimo  nos  “longos  depoimentos  
testemunhais  e  demais  provas” submetidas  ao  crivo  do  contraditório, 
rechaçando, ainda, a relevância da  “apuração de um valor exato de verbas  
federais objeto de desvio para configuração da culpabilidade, já que comprovada a  
sua existência” e a “tese de que as provas obtidas teriam sido colhidas de forma  
ilícita”, conforme a assertiva avaliação da Corte Regional. Sinalou, ainda, 
“escorreito  o  acórdão  recorrido  quanto  à  fixação  da  pena-base”,  pois 
“devidamente  reconhecidas  duas  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  quais  
sejam, a culpabilidade e  as  consequências do delito,  assim como em relação à  
aplicação  da  causa  de  aumento  do  §  2.º  do  artigo  327  do  mesmo  estatuto  
repressivo”. As sucessivas decisões daí advindas rejeitaram os embargos 
de declarações opostos, mantendo, na íntegra, a condenação originária. 

Sendo  esse  o  quadro  fático,  e,  não  obstante  a  relevância  da  tese 
defensiva  acerca  do  duplo  grau  de  jurisdição,  é  possível  verificar,  ao 
menos neste juízo preliminar, que o decreto condenatório, convalidado 
pelo STJ em todos os seus aspectos e em repetidos julgamentos naquela 
Corte,  sob  roupagens  recursais  diversas,  assume  relevância  para 
determinar-se  a  imediata  execução  da  pena.  Sobressai,  ainda,  que  a 
questão  pendente,  aparentemente  ligada  à  dosimetria  da  pena,  não  é 
capaz de desconstituir o juízo condenatório.
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3. De  outro  lado,  conforme  registrei  no  julgamento  da  AP  396 
QO/RO (Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 4/10/2013), e ainda 
nesta  análise  perfunctória  do  pedido  liminar,  há  que  se  considerar, 
quanto à “incoercibilidade pessoal  dos congressistas” a que se opõe o 
paciente, que a prisão a que se refere o § 2º do art. 53 da Constituição 
Federal  é  a  de  natureza  cautelar,  e  não  a  decorrente  de  sentença 
condenatória passível de execução,  na interpretação atual  do Pleno do 
STF nos autos do HC 126.292 (Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 16/5/2016); e 
das ADCs 43 e 44 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 5/10/2016). Pode-se afirmar 
ainda,  nesse  juízo,  que  a  própria  excepcionalidade  da  regra  geral  da 
custódia  cautelar  em  detrimento  de  parlamentar  já  foi  objeto  de 
interpretação no STF, não em função de sua literalidade ou como regra 
isolada no sistema constitucional, mas de acordo com “os fins a que ela se  
destina”,  em  conformidade  com  a  “aplicação  efetiva  e  eficaz  do  sistema  
constitucional  como  um  todo” (HC  89417/RO,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia, 
Primeira Turma, DJ 15/12/2006). 

4. Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar. À Procuradoria-Geral 
da República para manifestação.  

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 4 de novembro de 2016. 

Ministro TEORI ZAVASCKI

Relator
Documento assinado digitalmente
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