
Ementa e Acórdão

02/06/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 142.750 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :WILDSON EMANUEL NUNES BARRETO 
ADV.(A/S) :LUIZ CARLOS DA SILVA NETO 
AGDO.(A/S) :RELATOR DO RESP Nº 1.326.083  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA: AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS. 
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE 
SELO DESTINADO AO CONTROLE TRIBUTÁRIO. ARTIGO 293, I, 
DO  CÓDIGO  PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE 
RECURSO  ORDINÁRIO.  INADMISSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA 
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  PARA  JULGAR  HABEAS 
CORPUS:  CRFB/88,  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, 
ABUSO  DE  PODER  OU  FLAGRANTE  ILEGALIDADE. 
APLICABILIDADE  DO  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO 
GERAL. TEMA 925. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1.  A execução provisória da 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 nºs 43 e 44, no HC nº 126.292/SP e no 
ARE nº 964.246, este com repercussão geral reconhecida – Tema nº 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.
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2. In casu, recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 
3  (três)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  aberto, 
substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 
50 (cinquenta) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 293, I, 
do Código Penal.

3. A  competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal  para 
conhecer e julgar  habeas corpus está definida, 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. 
A C Ó R D Ã O

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade 
da ata  de julgamento virtual  de 26/05 a 1°/6/2017,  por maioria,  negou 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. 

Brasília, 2 de junho de 2017.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR 
Documento assinado digitalmente 
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02/06/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 142.750 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :WILDSON EMANUEL NUNES BARRETO 
ADV.(A/S) :LUIZ CARLOS DA SILVA NETO 
AGDO.(A/S) :RELATOR DO RESP Nº 1.326.083  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  agravo 
regimental  interposto  por  WILDSON  EMANUEL  NUNES  BARRETO 
contra  decisão de minha relatoria  que negou seguimento  a  pedido de 
habeas corpus e restou assim ementada:

“HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  
CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  SELO  DESTINADO  AO  
CONTROLE  TRIBUTÁRIO.  ARTIGO  293,  I,  DO  CÓDIGO  
PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO.  INADMISSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS  
CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA  
DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO  
WRIT  NESTA  CORTE.  ALEGADA  PROBABILIDADE  DE  
PROVIMENTO  DO  RECURSO  PERANTE  A CORTE  A QUO  
AUSÊNCIA  DE  DECISÃO  DE  MÉRITO.  SUPRESSÃO  DE  
INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PENA  RESTRITIVA  DE  
DIREITOS.  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, ABUSO DE PODER OU  
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  APLICABILIDADE  DO  
ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL 
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FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. 
-  Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.  

Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal..”

Colhe-se dos autos a informação de que o recorrente foi condenado, 
em primeira instância, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, 
bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do 
crime tipificado no artigo 293, I, do Código Penal.

Em sede recursal, a sentença foi mantida e a defesa interpôs recursos 
especial e extraordinário, os quais estão pendentes de julgamento. 

Ato contínuo, formulou-se pedido de atribuição de efeito suspensivo 
à irresignação defensiva objeto de exame perante o Superior Tribunal de 
Justiça e o requerimento foi indeferido monocraticamente. 

Inconformada,  a  defesa  impetrou  o  presente  habeas  corpus,  
apontando  constrangimento  ilegal  consubstanciado  na  execução 
provisória da pena restritiva de direitos. Informa, em relação à execução 
provisória  da pena restritiva de direitos,  que“conforme destacado  pelo  c.  
STJ, não foi objeto de deliberação por parte do e. STF, seja no julgamento do HC  
nº 126.292/SP, seja quando do indeferimento da decisão liminar nas ADCs nº 43  
e  44”.  Aduziu,  ainda,  ser  esse  o  motivo da  impetração,  “infirmando  os  
fundamentos expostos pela r. decisão impugnada com vistas à imposição de efeito  
suspensivo  ao  Recurso  Especial  em  trâmite  junto  ao  STJ  para  se  obstar  a  
execução provisória da pena restritiva de direitos até o julgamento daquele”. 

Ao final, formulou pedido nos seguintes termos:

“1) Seja Deferida medida liminar na ordem de habeas corpus,  
para que seja determinado o sobrestamento da audiência admonitória  
até  o  julgamento  de  mérito  da  impetração,  diante  da  presença  dos  
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elementos  autorizadores  para  a  tutela  de  urgência,  o  periculum in  
mora e o fumus boni iuris, na forma da exposição supra.

2)  No  julgamento  de  mérito,  que  seja  concedida  a  ordem de  
habeas corpus, nos termos da impetração, ratificada a medida liminar,  
acaso deferida, para que seja suspensa a execução provisória da pena  
até  o  julgamento  do  recurso  especial  e  do  agravo  em  recurso  
extraordinário ainda pendentes de julgamento.”

Negado seguimento ao habeas corpus, ante a ausência de teratologia 
no  ato  impugnado,  sobrevém o  presente  recurso  em que  o  agravante 
repisa os fundamentos do pleito inicial e, ao final, requer, in verbis:

“ANTE  O  EXPOSTO,  o  agravante  vem,  respeitosamente,  
requerer que V. Exa. se digne a determinar a juntada do comprovante  
de interposição de agravo regimental junto ao REsp nº 1.326.083/RJ, e  
RECONSIDERAR a  r.  decisão  de  fls.,  para  que  seja  conhecida  a  
impetração  e  deferida  a  medida  liminar  Em razão  do  princípio  da  
eventualidade, acaso não seja esse o entendimento de V. Exa., que a  
matéria seja levada ao Colegiado e este, provendo o recurso, conheça a  
impetração, implementando a medida liminar”. 

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

02/06/2017 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 142.750 RIO DE JANEIRO

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação 
não merece prosperar. 

Em  que  pesem  os  argumentos  expendidos  no  agravo,  resta 
evidenciado das  razões  recursais  que o  agravante  não trouxe nenhum 
argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual  deve 
ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

A  competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal  para 
conhecer e julgar  Habeas Corpus  está definida,  taxativamente,  no artigo 
102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:

Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I processar e julgar, originariamente:
(…)
d)  o   habeas  corpus,  sendo  paciente  qualquer  das  pessoas  

referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas  
data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e  
do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-
Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

…
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou  

quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos  
estejam  sujeitos  diretamente  à  jurisdição  do  Supremo  Tribunal  
Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única  
instância.

In  casu,  o  paciente  não  está  arrolado  em nenhuma das  hipóteses 
sujeitas à jurisdição originária desta Corte.

Supremo Tribunal Federal
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A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o 
Ministro Celso de Mello, Dje de 1º.10.99, é elucidativa e precisa quanto à 
taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA:  PROTESTO  JUDICIAL  FORMULADO  
CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE  
CARÁTER  PENAL  (CPC,  ART.  867)  -  AUSÊNCIA  DE  
COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A  PRERROGATIVA  DE  FORO  -  UNICAMENTE  
INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL -  
NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.

- As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de  
Processo  Civil  (protesto,  notificação  ou  interpelação),  quando  
promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem  
na  esfera  de  competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal,  
precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.

A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -  
CUJOS  FUNDAMENTOS  REPOUSAM  NA  CONSTITUIÇÃO  
DA  REPÚBLICA  -  SUBMETE-SE  A  REGIME  DE  DIREITO  
ESTRITO.

- A competência originária do Supremo Tribunal Federal,  por  
qualificar-se  como  um  complexo  de  atribuições  jurisdicionais  de  
extração  essencialmente  constitucional  -  e  ante  o  regime de  direito  
estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser  
estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus  
clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da  
República. Precedentes.

O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa  
competência  institucional,  tem levado  o  Supremo Tribunal  Federal,  
por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar,  
do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o  
julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no  
texto  constitucional  (ações  populares,  ações  civis  públicas,  ações  
cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares),  
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mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra  
qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e  
c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que,  
em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata  
do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes”.

Afigura-se  paradoxal,  em  tema  de  direito  estrito,  conferir 
interpretação  extensiva  para  abranger  no  rol  de  competências  do 
Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.

A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal 
deve  conhecer  de  habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  ordinário 
constitucional contrasta com os meios de contenção de feitos, remota e 
recentemente implementados - Súmula Vinculante e Repercussão Geral - 
com o objetivo de viabilizar  o  exercício  pleno,  pelo Supremo Tribunal 
Federal, da nobre função de guardião da Constituição da República.

E  nem  se  argumente  com  o  que  se  convencionou  chamar  de 
jurisprudência  defensiva.  Não é  disso que se  trata,  mas de necessária, 
imperiosa  e  urgente  reviravolta  de  entendimento  em  prol  da 
organicidade do direito, especificamente no que tange às competências 
originária e recursal do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar  
habeas corpus recurso extraordinário, valendo acrescer que essa ação nobre 
não pode e  nem deve ser  banalizada a  pretexto,  em muitos  casos,  de 
pseudonulidades processuais com reflexos no direito de ir e vir.

A propósito da organicidade e dinâmica do direito,  impondo-se a 
correção  de  rumos,  bem  discorreu  o  Ministro  Marco  Aurélio  no  voto 
proferido no HC n. 109.956, que capitaneou a mudança de entendimento 
na Segunda Turma, verbis:

“O  Direito  é  orgânico  e  dinâmico  e  contém  princípios,  
expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da  
Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também  
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considerada  a  regra  de  hermenêutica  e  aplicação  do  Direito  que  é  
sistemática. O habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, além  
de não estar abrangido pela garantia constante do inciso LXVIII do  
artigo 5º do Diploma Maior, não existindo qualquer previsão legal,  
enfraquece este último documento, tornando-o desnecessário no que,  
nos artigos 102, inciso II, alínea ‘a’, e 105, inciso II, alínea ‘a’, tem-se  
a previsão de recurso ordinário constitucional a ser manuseado, em  
tempo, para o Supremo, contra decisão proferida por tribunal superior  
indeferindo ordem, e para o Superior Tribunal de Justiça, contra ato de  
tribunal regional federal e de tribunal de justiça. O Direito é avesso a  
sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por  
tribunal  diverso,  impugnando pronunciamento  em idêntica  medida  
implica  inviabilizar,  em  detrimento  de  outras  situações  em  que  
requerida, a jurisdição.

Cumpre implementar – visando restabelecer a eficácia dessa ação  
maior,  a  valia  da  Carta  Federal  no  que  prevê  não  o  habeas  
substitutivo, mas o recurso ordinário – a correção de rumos. Consigno  
que, no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do  
recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a  
possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício.”

Ademais,  no  que  concerne  análise  acerca  da  possibilidade  de 
execução  provisória  da  condenação  antes  do  trânsito  em  julgado, 
consigno  que  em  julgamento  realizado  em  05/10/2016,  o  Plenário  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  ao  indeferir,  por  maioria,  as  liminares 
pleiteadas nas Ações  Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43 e 44, 
entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal, não impede o 
início  da  execução  da  pena  após  condenação  em segunda  instância  e 
antes do efetivo trânsito em julgado do processo. 

Entendeu-se  que  o  referido  dispositivo  não  impediria  o  início  da 
execução da pena quando esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto 
se deve buscar garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos 
por ele tutelados. 
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Ademais,  apesar  da  pena  restritiva  de  direitos  não  ter  como 
pressuposto a  segregação  do condenado em estabelecimento  prisional, 
não  se  pode  questionar  sua  natureza  de  sanção  penal,  mormente  se 
considerada a possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade. 
Assim, não se visualiza qualquer razão para que se diferencie as duas 
modalidades  de  sanção  no  que  condiz  à  possibilidade  de  execução 
provisória da pena.

Com efeito, saliento que o desenvolvimento da força normativa da 
Constituição,  nesse aspecto,  está  em que a presunção de inocência,  na 
qualidade de princípio  e  não de  regra,  é  passível  de  ponderação  com 
outros princípios e valores constitucionais de mesma densidade e cessa a 
partir  do  momento  em  que  se  comprova  a  culpabilidade  do  agente, 
máxime,  em  segundo  grau  de  jurisdição,  encerrando  um  julgamento 
impassível  de  ser  modificado  pelos  Tribunais  Superiores,  acerca  da 
matéria  fático-probatória.  Nesse  sentido,  transcrevo  a  ementa  do  HC 
126.292, julgado pelo Tribunal Pleno:

“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, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/05/2016) 

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,  
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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”. 

No  ponto  consigno  que  ambas  as  turmas  desta  Corte  adotam  a 
orientação firmada pelo Tribunal Pleno, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  
PROCESSO  PENAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-
LA.  MANUTENÇÃO  DA  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  
EXECUÇÃO  PROVISÓRIA.  PRESUNÇÃO  DA  INOCÊNCIA.  
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  A  inexistência  de  
argumentação  apta  a  infirmar  o  julgamento  monocrático  conduz  à  
manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou  
teratologia  a  justificar  a  excepcionalíssima  concessão  da  ordem  de  
ofício  na  decisão  que,  amoldando-se  a  precedente  desta  Corte,  
implementa  a  execução  provisória  da  pena  na  pendência  de  
julgamento  de  recursos  excepcionais.  3.  Agravo  regimental  
desprovido.” (HC 135.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson 
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Suspensão da habilitação para dirigir  aos condenados em homicídio  
culposo.  Repercussão  geral  reconhecida  no  RE  607.107/MG.  
Pendência de julgamento. 4.Trânsito em julgado em relação às outras  
penas aplicadas. Execução provisória da pena. O Plenário, em recente  
julgamento do HC 126.292/SP, relatoria do Min. Teori Zavascki (Ata  
nº 2, DJe 19.2.2016), firmou entendimento no sentido de ser possível  
o início da execução da pena na pendência de recurso extraordinário  
ou  especial.  Isso  porque,  no  plano  legislativo,  o  art.  637  do  CPP  
afirma  que  os  recursos  extraordinários  não  têm  efeito  suspensivo.  
Logo,  uma  decisão  condenatória  de  segunda  instância  poderia  ser  
executada na pendência do recurso. Precedentes. 5. Agravo regimental  
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a que se nega provimento.” (ARE 737.305-AgR, Segunda Turma, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/8/2016)

Impende considerar, ainda, nada obstante a previsão do princípio na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n.º 678/92, art. 
8°,  §  2°,  "h"),  a  existência  de  precedentes  os  quais  sufragam  o 
entendimento de que o duplo grau de jurisdição não é garantido pelo 
ordenamento  pátrio,  devendo-se  sempre  observar  a  legislação vigente. 
Nesse sentido, trago à colação:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  
REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES. REQUISITO  
OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA DO ART. 333, I, DO  
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
IMPUGNAÇÃO  DAS  PENAS.  INADMISSIBILIDADE.  
CABIMENTO  DO  RECURSO  APENAS  QUANTO  AO  JUÍZO  
DE  PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  PENAL,  QUANDO  
EXISTENTES,  NO  MÍNIMO,  QUATRO  VOTOS  
ABSOLUTÓRIOS. CONSTITUCIONALIDADE DO REQUISITO  
DE  ADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO.  IMPOSSIBILIDADE  
JURÍDICA  DE  AMPLIAÇÃO  DA  HIPÓTESE  LEGAL  DE  
CABIMENTO.  INCOMPETÊNCIA DO  STF  PARA LEGISLAR.  
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  É  manifestamente  
incabível a interposição de embargos infringentes sem que existam, no  
mínimo, quatro votos absolutórios, como estabelecido no artigo 333, I,  
parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  
Precedentes.  O agravante,  em nenhuma das  condenações  objeto  do  
presente  recurso,  atende  a  esse  requisito  legal  de  cabimento  dos  
embargos infringentes. A pretensão do agravante de ver suprimida a  
expressão “sessão secreta”, para permitir os embargos infringentes em  
todos  os  julgamentos  criminais,  independentemente  do  quórum de  
votos vencidos, já foi rejeitada por esta Corte no julgamento de agravo  
regimental interposto por corréu nesta mesma ação penal. O número  
de votos absolutórios exigidos pelo regimento para o cabimento dos  
Embargos  Infringentes  é  objetivo,  inexistindo  qualquer  exceção  ou  
mitigação, com base, por exemplo, no número de ministros votantes  
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presentes à sessão de julgamento cujo acórdão se pretende impugnar.  
O direito ao duplo grau de jurisdição não dispensa a necessidade de  
que  sejam observados  os  requisitos  impostos  pela  legislação  para  o  
cabimento de um recurso,  qualquer que seja ele. É a lei que cria o  
recurso  cabível  contra  as  decisões  e  estabelece  os  requisitos  que  
autorizam a sua interposição, ausente previsão de recurso ex officio ou  
reexame  obrigatório,  independentemente  do  preenchimento  dos  
pressupostos  recursais  específicos.  Agravo  regimental  desprovido.” 
(AP  470  EI-décimos  quintos-AgR,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Min. 
Joaquim Barbosa, DJe de 03/11/2014)

7“AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  PENAL.  
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5°, PARÁGRAFOS 1° E  
3°,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DUPLO  GRAU  DE  
JURISDIÇÃO  E  CONVENÇÃO  AMERICANA  DE  DIREITOS  
HUMANOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. GARANTIA 
QUE NÃO É ABSOLUTA E DEVE SE COMPATIBILIZAR COM  
AS  EXCEÇÕES  PREVISTAS  NO  PRÓPRIO  TEXTO  
CONSTITUCIONAL.  PRECEDENTE.  AUSÊNCIA  DE  
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE.  AGRAVO  
REGIMENTAL IMPROVIDO.  1.  Agravo  que  pretende  exame  do  
recurso extraordinário no qual se busca viabilizar a interposição de  
recurso inominado,  com efeito  de  apelação,  de  decisão condenatória  
proferida  por  Tribunal  Regional  Federal,  em  sede  de  competência  
criminal originária. 2. A Emenda Constitucional 45/04 atribuiu aos  
tratados  e  convenções  internacionais  sobre  direitos  humanos,  desde  
que aprovados na forma prevista no § 3º do art. 5º da Constituição  
Federal, hierarquia constitucional. 3. Contudo, não obstante o fato de  
que o princípio do duplo grau de jurisdição previsto na Convenção  
Americana de Direitos Humanos tenha sido internalizado no direito  
doméstico brasileiro, isto não significa que esse princípio revista-se de  
natureza  absoluta.  4.  A  própria  Constituição  Federal  estabelece  
exceções ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não procede, assim,  
a  tese  de  que  a  Emenda  Constitucional  45/04  introduziu  na  
Constituição uma nova modalidade de recurso inominado, de modo a  
conferir eficácia ao duplo grau de jurisdição. 5. Alegação de violação  
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ao  princípio  da  igualdade  que  se  repele  porque  o  agravante,  na  
condição de magistrado, possui foro por prerrogativa de função e, por  
conseguinte,  não  pode  ser  equiparado  aos  demais  cidadãos.  O  
agravante foi julgado por 14 Desembargadores Federais que integram  
a  Corte  Especial  do  Tribunal  Regional  Federal  e  fez  uso  de  rito  
processual  que  oferece  possibilidade  de  defesa  preliminar  ao  
recebimento da denúncia, o que não ocorre, de regra, no rito comum  
ordinário  a  que  são  submetidas  as  demais  pessoas.  6.  Agravo  
regimental  improvido.”  (AI  601.832-AgR,  Segunda  Turma,  Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJe de 03/04/2009)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  
PENAL. PROCESSO PENAL. PREFEITO. EXCESSO DE PRAZO  
PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA.  
INÉPCIA.  CONCURSO  FORMAL.  DUPLO  GRAU  DE  
JURISDIÇÃO.  REGIME  PRISIONAL.  DIREITO  SUBJETIVO.  
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  INDULTO.  CRIME  
CONTINUADO.  PENAS  ALTERNATIVAS.  CRITÉRIOS  PARA 
CONCESSÃO. 1. Depois de instaurada a ação penal, eventual vício  
ocorrido no inquérito policial não mais subsiste. A matéria preclui. 2.  
As  nulidades  ocorridas  até  o  interrogatório  devem ser  argüidas  na  
defesa  prévia.  Proferida  a  sentença  condenatória  não  cabe  mais  a  
alegação de inépcia da denúncia. O alvo de eventual nulidade passa a  
ser a sentença. 3. O reconhecimento da existência ou inexistência do  
concurso formal, depende de reexame de prova. Inviável em HABEAS.  
4. No ordenamento jurídico-brasileiro não existe a garantia do duplo  
grau de jurisdição. A Constituição concede aos Prefeitos foro especial  
por  prerrogativa  de  função.  Determina  que  sejam  julgados  
originariamente pelo Tribunal de Justiça (CF, art. 29, X). 5. É possível  
ao condenado à pena superior a 04 anos e não excedente a 08, desde  
que não reincidente,  cumprir a  pena em regime inicial  semi-aberto  
(CP, art. 33, § 2º, b). Não se trata, porém, de direito subjetivo. O Juiz  
deve observar os critérios do CP, art. 59. Inviável em HABEAS. 6. O  
pedido de indulto deve ser formulado no Juízo da execução penal. O  
reconhecimento do crime continuado implica em reexame de prova.  
Inviável em HC. 7. Para a concessão de penas alternativas o agente  
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não pode ter sido condenado à pena superior a 04 anos de reclusão. Ou  
qualquer  que  seja  a  pena  se  o  crime  for  culposo.  O recorrente  foi  
condenado à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão. O crime não é  
culposo. Nem pode ser reincidente em crime doloso. O paciente possui  
mais  de  uma  condenação.  Não  cabe  HABEAS  contra  decisão  
condenatória  transitada  em  julgado.  Negado  provimento.” (RHC 
80.919,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Nelson  Jobim,  DJ  de 
14/09/2001)

Além  disso,  no  que  concerne  ao  argumento  da  suposta 
caracterização de reformatio in pejus decorrente da  necessidade do trânsito 
em julgado para a constrição da liberdade do recorrente, há que ser feito 
um exame holístico. É dizer, deve-se realizar um juízo comparativo entre 
os comportamentos possíveis  ao réu quando da publicação da decisão 
condenatória: i) pode o réu permanecer inerte ou ii) pode o réu recorrer. 
Dessa  forma,  ausente  a  interposição  de  recurso,  invariavelmente  o 
sistema de preclusões processuais leva ao trânsito em julgado do decisum 
e  à  consectária  concretização  da  ordem  de  prisão  condicionada  à 
caracterização dessa situação. 

De outro lado, manejado o recurso cabível, a irresignação será levada 
ao  conhecimento  da  instância  superveniente  e  a  pretensão  recursal 
poderá ser, ou não, atendida. 

Assim, a determinação da execução provisória da pena não conflita 
com o princípio da vedação da reformatio in pejus, porquanto a constrição 
da liberdade, neste momento processual, fundamenta-se na ausência de 
efeito  suspensivo  dos  recursos  extraordinário  e  especial,  no  restrito 
espectro  de  cognoscibilidade  desses  mecanismos de  impugnação,  bem 
como na atividade judicante desempenhada pelas instâncias ordinárias e 
não na piora da situação jurídica do réu.

Por fim, cumpre ressaltar que o constituinte não teve intenção de 
impedir  a  prisão após  a  condenação em segundo grau na redação do 
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inciso LVII do artigo 5º da Constituição. Com efeito, acaso fosse essa a 
intenção,  a  hipótese  restaria  encartada  no  inciso  LXI  do  mesmo 
dispositivo constitucional, o qual trata dos casos de prisão. Releva notar, 
ainda, a premente a necessidade de se dar efetividade à Justiça.

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

11 

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 13028417.

Supremo Tribunal Federal

HC 142750 AGR / RJ 

inciso LVII do artigo 5º da Constituição. Com efeito, acaso fosse essa a 
intenção,  a  hipótese  restaria  encartada  no  inciso  LXI  do  mesmo 
dispositivo constitucional, o qual trata dos casos de prisão. Releva notar, 
ainda, a premente a necessidade de se dar efetividade à Justiça.

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

11 

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 13028417.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 16 de 18



Tipo Texto 524

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 142.750 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) :WILDSON EMANUEL NUNES BARRETO 
ADV.(A/S) :LUIZ CARLOS DA SILVA NETO 
AGDO.(A/S) :RELATOR DO RESP Nº 1.326.083  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

V O T O
  
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O habeas corpus é ação 

constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. O 
processo que o veicule, devidamente aparelhado, deve ser submetido ao 
julgamento de Colegiado. Descabe observar quer o disposto no artigo 21 
do Regimento Interno, no que revela a possibilidade de o relator negar 
seguimento a pedido manifestamente improcedente, quer o artigo 932 do 
Código de Processo Civil. Provejo o agravo para que o habeas corpus tenha 
sequência. 

Supremo Tribunal Federal
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Extrato de Ata - 02/06/2017

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 142.750
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : WILDSON EMANUEL NUNES BARRETO
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO (RJ071111/)
AGDO.(A/S) : RELATOR DO RESP Nº 1.326.083 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos 
termos  do  voto  do  Relator,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio. 
Primeira Turma, Sessão Virtual de 26.5 a 1º.6.2017.

 
Composição:  Ministros  Marco  Aurélio  (Presidente),  Luiz  Fux, 

Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. 

Disponibilizou  processos  para  esta  Sessão  o  Ministro  Edson 
Fachin,  não  tendo  participado  do  julgamento  desses  processos  o 
Ministro Alexandre de Moraes por sucedê-lo na Primeira Turma.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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