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O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a 

recurso criminal interposto pelo Ministério Público.
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HABEAS CORPUS N. 226.043-MT (2011/0281427-5)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Impetrante: Elson Rezende de Oliveira

Advogado: Elson Rezende de Oliveira e outro(s)

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Paciente: Jorge Luiz Tabory (preso)

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO 

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPETRAÇÃO 

DE MANDADO DE SEGURANÇA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A 

RECURSO CABÍVEL INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. 

ORDEM CONCEDIDA. CONFIRMADA A LIMINAR 

OUTRORA DEFERIDA POR ESTA CORTE.

1. Conforme vem reiteradamente decidindo este Tribunal 

Superior de Justiça, é incabível a impetração de mandado de segurança 

pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo a recurso 

cabível interposto.

2. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A 

Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora.” Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis 

Júnior, Assusete Magalhães e Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 

Convocada do TJ/PE) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes. 

Brasília (DF), 11 de abril de 2013 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 23.4.2013
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado em favor de Jorge Luiz Tabory, apontando-se 

como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (MS n. 

0049479-11.2011.4.01.0000/MT).

Costa dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 30/12/2007, 

acusado de ter sido o mandante de triplo homicídio. A prisão temporária foi 

convertida em prisão preventiva, mantida em sede de pronúncia e em decisão do 

TRF da 1ª Região no RESE 2008.36.02.000944-4.

O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nos dias 10 e 11 de novembro 

de 2011, ocasião em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 51 anos 

de prisão pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV e 

V c/c o art. 69 do Código Penal, concedido o direito de apelar em liberdade. Eis 

os fundamentos da decisão, no que interessa (fl . 89):

(...)

Em que pese a decisão soberana do Conselho de Sentença, em análise apurada 

dos autos não constato nem mesmo indícios de que o réu ponha em risco a 

ordem pública se acaso vier apelar em liberdade. De fato, não vislumbra esta 

Magistrada fatos concretos, atitudes manifestadas pelo réu durante o inquérito 

policial e a instrução processual penal, que evidenciem sinais de periculosidade, 

de que sua liberdade coloque em a ordem pública. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federa é pacífi ca no sentido de que não bastam à prisão provisória a 

gravidade do crime, nem tampouco a repercussão social do delito, para autorizar 

a custódia cautelar.

Não há nos autos nada a evidenciar de que o réu solto colocará em risco a 

incolumidade social ou de que voltará à prática de delitos. Não se pode sustentar 

um decreto de prisão preventiva com base em ilações ou presunções genéricas 

de periculosidade, sem que tal perigo seja efetivamente demonstrado.

Tampouco verifi co sinais ou fatos que demonstrem a intenção do sentenciado 

de se furtar à aplicação da lei penal, não sendo lícito presumir que tentará fugir do 

distrito da culpa.

Ante tais considerações, concedo a Jorge Luiz Tabory o direito de recorrer 

desta sentença em liberdade.

Considerando que pesa contra o réu uma sentença penal condenatória, deverá 

o sentenciado, para manter ser estado de liberdade, até trânsito em julgado, 

submeter-se às medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP, ou seja, 

deverá comparecer mensalmente ao Juízo Federal desta Subseção Judiciária para 
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informar suas atividades e residência; proibição de ausentar-se da comarca sem 

autorização do juízo Federal e, recolhimento domiciliar no período noturno (das 

20 horas às 06 horas) e nos dias de folga.

(...)

Inconformado, o Ministério Público impetrou mandado de segurança, 

com pedido liminar, para conferir efeito suspensivo ao recurso interposto para 

impedir que o condenado fosse posto em liberdade, após ter sido mantido preso 

preventivamente durante toda a instrução criminal. A liminar foi concedida 

pelo Desembargador relator sob os seguintes fundamentos (fl . 99/100):

(...)

No caso, a meu ver, a decisão atacada, em seus fundamentos, ao conceder 

ao condenado o direito de recorrer em liberdade (fl s. 58/65), não demonstrou a 

existência de fato novo capaz de tornar insubsistentes os motivos da segregação 

cautelar do réu, que foi mantida, até então, pelos próprios fundamentos 

constantes do decreto prisional, preservada na sentença de pronúncia, que foi 

ratifi cada por este Tribunal.

Pelo exposto, por medida de cautela, defi ro o pedido de liminar formulado 

neste mandamus, para suspender os efeitos da decisão que permitiu ao réu 

recorrer em liberdade, sem prejuízo de revisão desta decisão pelo relator a quem 

foi distribuído o presente feito.

(...)

Aduz o impetrante, inicialmente, que a presente impetração é contra 

liminar em Mandado de Segurança do Juízo a quo, situação que dispensa a 

aplicação da Súmula 691 do STF, por não se tratar de negativa em outro habeas 

corpus.

Sustenta ser incabível a impetração de mandado de segurança para conferir 

efeito suspensivo a recurso de apelação do Ministério Público, conforme 

entendimento desse Superior Tribunal.

Alega a ilegitimidade ativa do Procurador da República Douglas Santos 

de Araújo para a impetração do mandado de segurança perante a 2º instância, 

em conformidade com o artigo 70 da Lei Complementar n. 75/1993. Colaciona 

precedentes do TRF 1ª Região.

Afi rma que houve supressão de instância, pois o Tribunal a quo suprimiu a 

competência originária do juízo de primeiro grau, que ainda não se manifestou 

sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
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Aponta violação a Súmula 267 do STF, sendo a qual “não cabe mandado 

de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, pois, no caso, 

a matéria só poderia ser discutida em sede de recurso em sentido estrito nos 

termos do art. 581, V, do CPP.

Por fim, destaca que “a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo 

somente se fundamenta no fato de que o paciente permaneceu preso durante toda 

a instrução criminal e que por isso na sentença condenatória a lógica seria a sua 

manutenção no cárcere, fato que por si só autoriza a prisão do paciente, sem expressar 

nenhum fundamento do art. 312 do CPP” (fl . 23).

Requer, liminarmente, que o paciente seja posto em liberdade. No mérito 

a confi rmação da liminar a fi m de se resguardar ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.

Em petição de fl s. 129/142 apresenta emenda à inicial “para juntar os 

documentos em anexo e demonstrar escorreitamente que o Dr. Douglas 

Santos Araújo, impetrante do MS que determinou a prisão do paciente, não 

tem autorização especial do Conselho Superior do MP o que acarreta na 

ilegitimidade ativa e a conseqüente carência da ação, demonstrando a ilegalidade 

da medida constritiva em desfavor do paciente, reiterando os demais termos da 

exordial”.

O pedido de medida liminar foi deferido, às fl s. 146/149, para garantir 

ao paciente o direito de recorrer em liberdade, até o julgamento defi nitivo do 

presente writ.

Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Federal, em 

parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo da Rocha Campos, 

pela concessão da ordem (fl s. 160/162).

Informações complementares trazidas pelo Tribunal de origem, às fl s. 

167/168, dão conta de que os autos da ação penal baixaram em diligência à 

Primeira Instância para intimação do apelante quanto à apresentação das razões 

de apelação.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, verifi ca-se que o mandado de segurança impetrado pelo Ministério 

Público foi julgado prejudicado, em razão da liminar deferida por esta Corte 

Superior de Justiça.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): A questão é a 

da impetração de mandado de segurança pelo Ministério Público para atribuir 

efeito suspensivo a recurso cabível interposto contra decisão deferitória de 

liberdade provisória a condenado por homicídio, até o trânsito em julgado da 

ação penal.

Na hipótese, o paciente foi preso temporariamente em 30/12/2007, 

acusado de ter sido o mandante de triplo homicídio. A prisão temporária foi 

convertida em prisão preventiva, mantida em sede de pronúncia e em decisão do 

TRF da 1ª Região no RESE 2008.36.02.000944-4.

O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nos dias 10 e 11 de novembro 

de 2011, ocasião em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 51 anos 

de prisão pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV e 

V c/c o art. 69 do Código Penal, concedido o direito de apelar em liberdade. Eis 

os fundamentos da decisão, no que interessa (fl . 89):

(...)

Em que pese a decisão soberana do Conselho de Sentença, em análise apurada 

dos autos não constato nem mesmo indícios de que o réu ponha em risco a 

ordem pública se acaso vier apelar em liberdade. De fato, não vislumbra esta 

Magistrada fatos concretos, atitudes manifestadas pelo réu durante o inquérito 

policial e a instrução processual penal, que evidenciem sinais de periculosidade, 

de que sua liberdade coloque em a ordem pública. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federa é pacífi ca no sentido de que não bastam à prisão provisória a 

gravidade do crime, nem tampouco a repercussão social do delito, para autorizar 

a custódia cautelar.

Não há nos autos nada a evidenciar de que o réu solto colocará em risco a 

incolumidade social ou de que voltará à prática de delitos. Não se pode sustentar 

um decreto de prisão preventiva com base em ilações ou presunções genéricas 

de periculosidade, sem que tal perigo seja efetivamente demonstrado.

Tampouco verifi co sinais ou fatos que demonstrem a intenção do sentenciado 

de se furtar à aplicação da lei penal, não sendo lícito presumir que tentará fugir do 

distrito da culpa.

Ante tais considerações, concedo a Jorge Luiz Tabory o direito de recorrer 

desta sentença em liberdade.
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Considerando que pesa contra o réu uma sentença penal condenatória, deverá 

o sentenciado, para manter ser estado de liberdade, até trânsito em julgado, 

submeter-se às medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP, ou seja, 

deverá comparecer mensalmente ao Juízo Federal desta Subseção Judiciária para 

informar suas atividades e residência; proibição de ausentar-se da comarca sem 

autorização do juízo Federal e, recolhimento domiciliar no período noturno (das 

20 horas às 06 horas) e nos dias de folga.

(...)

Inconformado, o Ministério Público impetrou mandado de segurança, 

com pedido liminar, para conferir efeito suspensivo ao recurso interposto para 

impedir que o condenado fosse posto em liberdade, após ter sido mantido preso 

preventivamente durante toda a instrução criminal. A liminar foi concedida 

pelo Desembargador relator sob os seguintes fundamentos (fl . 99/100):

(...)

No caso, a meu ver, a decisão atacada, em seus fundamentos, ao conceder 

ao condenado o direito de recorrer em liberdade (fl s. 58/65), não demonstrou a 

existência de fato novo capaz de tornar insubsistentes os motivos da segregação 

cautelar do réu, que foi mantida, até então, pelos próprios fundamentos 

constantes do decreto prisional, preservada na sentença de pronúncia, que foi 

ratifi cada por este Tribunal.

Pelo exposto, por medida de cautela, defi ro o pedido de liminar formulado 

neste mandamus, para suspender os efeitos da decisão que permitiu ao réu 

recorrer em liberdade, sem prejuízo de revisão desta decisão pelo relator a quem 

foi distribuído o presente feito.

(...)

Tenho que o Ministério Público não tem legitimidade para impetrar 

mandado de segurança almejando atribuir efeito suspensivo a recurso cabível, 

eis que o órgão ministerial, em observância ao princípio constitucional do 

devido processo legal, não pode restringir o direito do acusado ou condenado 

além dos limites conferidos pela legislação. (Cf. HC 35.587/RS, Rel. Min. 

Laurita Vaz, DJ 13/09/2004).

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência desta Corte Federal Superior, 

conforme se infere dos seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA 

CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARECER 

DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA, NO ENTANTO.
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1. É incabível a impetração de Mandado de Segurança pelo Ministério Público 

para fi ns de conferir efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto 

contra decisão que concedeu liberdade a paciente. Precedentes do STJ.

2. Ordem concedida para cassar a liminar deferida no Mandado de Segurança 

0584248-0-0.2010.8.26.0000. (HC 194.732/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 12/05/2011)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. 

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE INSERIDA EM 

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA. ALEGADO PERDÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MINISTERIAL, EM 

SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM REGIME 

INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E CONCEDIDO.

.................................................................................................................

2. É incabível a impetração do mandado de segurança para conferir efeito 

suspensivo a recurso de apelação do Ministério Público.

.................................................................................................................

5. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida para revogar a 

custódia preventiva imposta à Paciente. (HC 131.150/DF, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 14/10/2011)

EXECUÇÃO PENAL HC. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - PRISÃO 

DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO - MANDADO DE SEGURANÇA 

MINISTERIAL VISANDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. 

IMPROPRIEDADE DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1- Apesar de ser admitido o manejo de mandado de segurança na esfera 

criminal, deve ser observada a presença dos seus requisitos autorizadores.

2- O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo ao 

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que 

revoga prisão preventiva.

3- Pedido não conhecido. Ordem concedida de ofício ratificando liminar, 

para cassar defi nitivamente a decisão impugnada, restabelecendo os efeitos do 

decisum singular que concedeu a prisão domiciliar ante a inexistência local de 

casa de albergado. (HC 120.692/SP, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2008, DJe 02/02/2009)
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HABEAS CORPUS. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO 

EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. CRIME HEDIONDO. 

PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

É uníssona a jurisprudência desta Corte no que tange à ilegitimidade do 

Ministério Público para impetrar mandado de segurança com objetivo de conferir 

efeito suspensivo a recurso que não o detém, como é o caso do agravo em 

execução.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deferiu o habeas corpus 

n. 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º, do 

artigo 2º, da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, a afi rmar o direito do Paciente 

ao regime progressivo de pena, segundo as regras inseridas na Parte Geral do 

Código Penal.

Ordem concedida para anular a decisão proferida em mandado de segurança 

e, outrossim, restabelecer os efeitos da decisão que deferiu pedido de progressão 

de regime. (HC 53.252/SP, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 01/08/2006).

1. O Ministério Público não possui legitimidade para impetrar mandado de 

segurança com intuito de atribuir efeito suspensivo a agravo em execução, haja 

vista que o princípio do devido processo legal preconiza que o parquet não 

pode restringir garantias dadas aos acusados além dos limites estabelecidos pela 

legislação. Ademais, a dicção do artigo 197 da Lei de Execuções Penais é clara ao 

proclamar que o agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo. 2. Ordem 

concedida para cassar o efeito suspensivo atribuído ao agravo, determinando a 

imediata retirada do paciente do regime disciplinar diferenciado. (HC 45.297, Rel. 

Min. Quaglia Barbosa, DJ 13.3.06.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME 

HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO 

PELO PARQUET. OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO POR MEIO MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AFASTAMENTO DO ÓBICE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não é possível, por meio de mandado de segurança, emprestar efeito 

suspensivo a recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público 

- em razão de sua ilegitimidade ativa ad causam -, almejando desconstituir a 

decisão do juízo das execuções criminais que assegura ao condenado o direito à 

progressão carcerária.

2. O Pretório Excelso, em sua composição plenária, no julgamento do HC n. 

82.959/SP, em 23 de fevereiro de 2006, declarou, em sede de controle difuso, 

inconstitucional o óbice contido na Lei dos Crimes Hediondos que veda a 

possibilidade de progressão do regime prisional aos condenados pela prática dos 

delitos nela elencados.
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3. Tal entendimento, firmou-se na interpretação sistêmica dos princípios 

constitucionais da individualização, da isonomia e da humanidade da pena. 

Afastou-se, assim, a proibição legal quanto à impossibilidade de progressão 

carcerária aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados.

4. Habeas Corpus deferido para, cassando a liminar concedida no mandado 

de segurança n. 140063-1/101, restabelecer a decisão proferida pelo juízo das 

execuções criminais que concedeu ao Paciente a progressão do regime fechado 

para o semi-aberto. (HC 57.441/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 19/06/2006).

Ante o exposto, concedo a ordem para, cassando a liminar deferida no 

Mandado de Segurança n. 0049479-11.2011.4.01.0000/MT, restabelecer a 

decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária 

de Rondonópolis, Seccional de Mato Grosso, nos autos da ação penal 

2008.36.02.001119-0, que garantiu ao paciente o direito de recorrer em 

liberdade até o trânsito em julgado da referida ação penal. Confi rmada a liminar 

outrora deferida por esta Corte Superior de Justiça.

É como voto.


