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DECISÃO:   

EMENTA:  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  
CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEFICIÊNCIA 
NA INSTRUÇÃO DO WRIT.
1. Constitui ônus do impetrante instruir 
a  petição  do  habeas  corpus com  as  peças 
necessárias  ao  exame  da  pretensão  nela 
deduzida . 
2. A  execução  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. Precedente do Plenário do STF. 
3. Habeas Corpus não conhecido.

1. Trata-se  de  habeas  corpus,  com  pedido  de  concessão  de 
liminar,  no  qual  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  é  apontado  como 
autoridade coatora.

2. A parte impetrante sustenta a impossibilidade da execução 
provisória da pena restritiva de direitos, com respaldo no artigo 147 da 
Lei 7.210/84.

3. Prossegue  a  impetração  para  afirmar  que  o  Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, 
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não declarou a inconstitucionalidade do artigo 147 da Lei de Execuções 
Penais. De modo que o aludido preceito continua em vigor.

4. Destaca,  ainda,  que  o  paciente  foi  intimado  para 
comparecer  em  Juízo  até  o  dia  10.08.2018  para  que  seja  iniciado  o 
cumprimento da pena.

5. Com  essa  argumentação,  requer  a  concessão  da  ordem 
para que se determine a suspensão da execução provisória da reprimenda 
imposta ao paciente até o trânsito em julgado da condenação.

Decido.

6. O habeas corpus não deve ser conhecido.

7. Verifico  que  a  petição  inicial  do  habeas  corpus  não  foi 
instruída  com  cópia  de  qualquer  documento  que  permita  a  exata 
compreensão da controvérsia, o que atrai a orientação jurisprudencial do 
Supremo  Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  constitui  ônus  do 
impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao 
exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo 
Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. 
Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

8. Ainda  que assim não fosse,  lembro  a  jurisprudência  do 
Plenário  do  Supremo Tribunal  Federal,  no julgamento do HC 126.292, 
Rel. Min. Teori Zavascki, assim ementado: 

“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 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14795706.



HC 156661 / SP 

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.” 

9.  Naquela  ocasião,  o  Plenário  da  Corte  declarou  a 
constitucionalidade  da  execução  provisória  de  acórdão  penal 
condenatório preferido em grau de apelação, não restringindo o alcance 
dessa deliberação apenas aos condenados a penas privativas de liberdade 
não  substituídas.  Nessa  linha,  vejam-se  o  RHC  142.845,  de  minha 
relatoria, e os HCs 142.750 e 141.978,  ambos da relatoria do Min. Luiz 
Fux. Extraio, desse último julgado, a seguinte passagem:  

“[...] o artigo 147 da Lei de execução Penal, ao versar sobre 
a  execução  de  penas  restritivas  de  direitos,  à  similitude  do 
artigo 283 do CPP, traz a expressão trânsito em julgado. Assim, 
embora  a  pena  restritiva  de  direitos  não  tenha  como 
pressuposto  a  segregação  do  condenado  em  estabelecimento 
prisional, é, de igual forma, sanção penal, mercê de decorrer de 
um juízo condenatório em ação penal promovida pelo Estado. 
O que se tem é, conforme previsto pelo legislador, uma pena , e, 
portanto,  instituto  que  ostenta  o  condão  de  sanção  penal,  a 
qual,  acaso reste  injustificadamente descumprida,  nos termos 
do artigo  44,  §  4º,  acarreta  a  sua conversão em privativa  de 
liberdade. 

[…] 
O referido entendimento foi reafirmado recentemente no 

julgamento  do  ARE  964.246,  o  qual  teve  repercussão  geral 
reconhecida,  tema  925.  Na  oportunidade,  o  Plenário  Virtual 
desta  Corte  fixou  a  tese  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 
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Federal . 
[…]”

10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não 
conheço do habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 09 de maio de 2018.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
Documento assinado digitalmente
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