
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 30.126 PARANÁ

V O T O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): 1. Trata-se  de 
agravo  regimental  interposto  contra  decisão  monocrática  que  negou 
seguimento à reclamação. 

Discute-se,  em síntese,  a  higidez  da  execução  provisória  da  pena 
imposta ao ora reclamante, exarada, em 24.1.2018, pela Oitava Turma do 
Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  providência  determinada 
conforme segmento da ementa atinente ao julgamento dos recursos de 
apelação interpostos pelas partes:

“45. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão 
logo  decorridos  os  prazos  para  interposição  de  recursos 
dotados de efeito suspensivo,  ou julgados estes,  deverá ser 
oficiado à origem para dar início à execução das penas.” 

O  tema  da  regularidade  da  deflagração  da  execução  penal  do 
reclamante,  considerando  os  termos  do  assentado  pelo  respectivo 
Tribunal Regional, os quais foram chancelados pelo Superior Tribunal de 
Justiça,  foi  objeto  de prévio exame por parte  do Plenário  do Supremo 
Tribunal  Federal  no  HC  152.752/PR,  de  minha  Relatoria,  julgado  em 
4.4.2018. 

Na mencionada impetração, a defesa requereu a concessão da ordem 
para “o fim de vedar a execução provisória da pena até decisão final, transitada  
em  julgado,  atinente  ao  processo-crime  5046512-94.2016.4.04.7000/PR” e, 
subsidiariamente,  para  “garantir  ao  paciente  o  direito  de  permanecer  em  
liberdade até o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça”. Em 
aditamento, à luz do veiculado nas ADCs 43 e 44, postulou a suspensão 
da “ordem de prisão até o pronunciamento definitivo do Tribunal naquelas Ações  
Diretas e Constitucionalidade”. 

Na ocasião do julgamento do HC 152.752/PR, prevaleceu o voto do 
Relator, no sentido da inocorrência de causas de ilegalidade ou abuso de 
poder, de modo que tais requerimentos foram indeferidos pela maioria 
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dos  integrantes  do  Tribunal  Pleno  que,  reitere-se,  reconheceu  que  a 
determinação de execução da pena “tão logo decorridos os prazos para  
interposição  de  recursos  dotados  de  efeito  suspensivo”   não  traduzia   
hipótese de constrangimento ilegal. 

Reproduzo,  a  esse  respeito,  segmento  do  voto  em  que  proferi 
naquela oportunidade (grifei):

“Nessa perspectiva, não depreendo que ato coator colida 
com a lei, tampouco que represente abusividade. Ao contrário, 
o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação 
emanada do TRF-4ª,  limitou-se a proferir decisão compatível 
com a jurisprudência desta Suprema Corte e que, por expressa 
imposição legal, deve manter-se íntegra, estável e coerente.

Consigno  que  é  possível,  em  tese,  que  a  compreensão 
desta Suprema Corte seja modificada se e quando verificar-se o 
julgamento das ADCs 43 e 44. Ressalto que, até tal ocorrência, 
não  é  cabível  reputar  como  ilegal  ou  abusivo  o 
pronunciamento jurisdicional,  mormente por órgão inferior, 
que  se  coaduna  com  o  entendimento  então  prevalecente, 
tampouco atribuir ao Superior Tribunal de Justiça a infactível 
tarefa  de alterar  ou dissentir,  em matéria  constitucional,  da 
compreensão explicitada por esta Suprema Corte.”

A alteração jurídica ocorrida desde então cinge-se ao implemento da 
ordem  prisional,  então  condicionada  ao  decurso  do  prazo  para 
interposição de recursos dotados de automático efeito suspensivo. Assim, 
a invocação da tutela jurisdicional, antes realizada de modo preventivo, 
ocorre, na seara desta reclamação, de maneira repressiva. 

Do ponto  de  vista  substancial,  contudo,  a  matéria  ora  articulada, 
ainda que com o  esforço  para  conferir  roupagem distinta  pela  via  da 
reclamação, coincide com o já decidido pelo Tribunal Pleno, conclusão 
esta que não admite contrariedade em sede unipessoal ou fracionária.  

Quanto  a  tal  aspecto,  reproduzo,  por  relevante,  trecho  da 
manifestação da PGR (grifei):
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“27. Um dos fundamentos utilizados pelo STF para rejeitar 
o HC n.  152752 foi,  justamente,o de que  o ato do TRF4 que 
determinou  a  execução  provisória  do  ex  presidente  era 
legítimo por estar em plena consonância com os precedentes 
desta  Suprema  Corte  sobre  o  tema,  aí  se  incluindo  o 
precedente paradigma.

28.  Dessa  forma,  vê-se  que  a  pretensão  contida  nesta 
Reclamação e no agravo regimental é de evitar que a decisão 
do  STF  no  julgamento  do  aludido  Habeas  Corpus seja 
aplicada.

Também por isso, tal pretensão deve ser negada.”

Nessa perspectiva,  a pretensão do reclamante já foi rejeitada pela 
maioria do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, inexistindo lastro 
normativo que autorize pronunciamento diverso nesta sede, o que passo 
a esmiuçar. 

2.  Nos  termos  da  Constituição  Federal,  compete  ao  Supremo 
Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a reclamação para a  
preservação de sua competência e garantia da  autoridade de suas decisões” 
(art. 102, I, “l”). 

Assim, é pressuposto de cognoscibilidade da reclamação que o ato 
impugnado tenha, alegadamente, configurado usurpação da competência 
da Corte ou contrariado a força imperativa de suas decisões.

Pressupõe-se,  portanto,  que  o  ato  paradigma  não  possua  mera 
eficácia persuasiva, sob pena de inadmissão da reclamação, conforme se 
infere  de  precedentes  de  ambas  as  Turmas  desta  Suprema Corte.  Por 
todos, cito os seguintes:

“Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente 
sem força vinculante ou ao direito objetivo  não dá ensejo à 
propositura de reclamação.” (Rcl 27466 AgR, Relator(a):  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, 
grifei)

“É  incabível  reclamação  fundada  em  paradigma  sem 
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efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não 
foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo 
Tribunal.” (Rcl 26405 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, 
Segunda Turma, julgado em 06/02/2018, grifei)

“Há  necessidade  de  aderência  estrita  do  objeto  do  ato 
reclamado ao  conteúdo da  decisão  do  STF  dotada  de  efeito 
vinculante  e  eficácia    erga  omnes   para  que  seja  admitida  a 
reclamatória constitucional.” (Rcl 27123 AgR, Relator(a): Min. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017)

O  objeto  desta  reclamação  consiste,  precisamente,  na  aferição  da 
inobservância, ou não, da autoridade do ato apontado como paradigma, o 
que se compatibiliza, em tese, com a destinação constitucional da medida.

Assente-se que, à luz da injunção infraconstitucional, é admissível, 
também em tese, a reclamação proposta para garantir a observância de 
acórdão  de  recurso  extraordinário  com  repercussão  geral,  desde  que 
esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, §5°, CPC). 

Nada obstante, verifico que, no caso concreto, a defesa não apontou 
a  decisão  proferida  pelo  Pleno  no  ARE  964.246/SP,  submetido  à 
sistemática da repercussão geral e sob a relatoria do saudoso Min. Teori 
Zavascki, como paradigma violado. 

Indica-se, em verdade, o desrespeito à autoridade do decidido por 
esta Suprema Corte nas medidas cautelares atinentes às ADCs 43 e 44, o 
que  é  igualmente  agasalhado  pelas  hipóteses  de  cabimento  da 
reclamação, elencadas no Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do 
Ministério Público para:

(…)
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III  –  garantir  a  observância de  enunciado  de  súmula 

vinculante  e  de  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em 
controle concentrado de constitucionalidade;” 
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Em suma, o que se examina, nesta ocasião, é se o ato reclamado teria 
violado a força imperativa dos aludidos precedentes cautelares emanados 
do  Tribunal  Pleno  na  espacialidade  do  controle  concentrado  de 
constitucionalidade (ADCs 43 e 44). 

3.  Conforme  assentei  na  decisão  recorrida,  a  reclamação  não  se 
presta  ao  amplo  reexame  da  higidez  constitucional  e  legal  do  ato 
impugnado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal à 
reclamação,  o  que  é  fortemente  repelido  pela  jurisprudência  desta 
Suprema Corte.

Em  idêntico  sentido,  menciono  julgamento  de  lavra  do  ilustre 
decano do STF no sentido de que a reclamação “não se qualifica como  
sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame  
do conteúdo do ato reclamado, eis  que  tal  finalidade  revela-se  estranha à  
destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 
4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado 
em 22/06/2011, grifei).

Cito  ainda,  por  relevante,  trecho  de  ensinamento  doutrinário  do 
eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à 
Professora Teresa Arruda Alvim:

“Ao lado da preservação da competência,  o exame a ser 
realizado na reclamação faz-se mediante o  cotejo entre o ato 
impugnado e  o  paradigma apontado como violado.  Não se 
confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, 
ou  não,  do  entendimento  lançado  no  pronunciamento 
recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, 
até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” 
(A  reclamação  no  Código  de  Processo  Civil  de  2015  e  a 
jurisprudência  do  Supremo.  In Questões  relevantes  sobre 
recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização 
de jurisprudência.  Coordenadores:  Cláudia Elisabete Schwerz 
Cahali,  Cassio  Scarpinella  Bueno,  Bruno  Dantas  e  Rita  Dias 
Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, 
grifei)
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Daí que a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação 
calcada na inobservância de autoridade de decisão,  relação de perfeita 
aderência entre tais pronunciamentos:

“A  aderência  estrita  do  objeto  do  ato  reclamado  ao 
conteúdo  das  decisões  paradigmas  é  requisito  de 
admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27685 AgR, 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 
01/12/2017)

“A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o 
conteúdo  da  decisão  do  STF  dotada  de  efeito  vinculante  e 
eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a 
admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27521 AgR, 
Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em 
07/11/2017)

A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a 
meu  juízo,  a  obrigatoriedade  de  que  o  conteúdo  do  ato  impugnado 
configure  desrespeito  direto  ao  anterior  pronunciamento  da  Suprema 
Corte. 

Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se 
concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, 
como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação 
não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do  
entendimento lançado no pronunciamento recorrido”.

Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto.
4. Verifico que a defesa, em linhas gerais, articula duas irresignações.
4.1. A primeira, refere-se à cogitada insuficiência de fundamentação 

da decisão que determinou a deflagração da execução da pena.
Conforme  adiantei,  tal  determinação  decorre  de  decisão  exarada 

pela  Oitava  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  no 
momento  em  que  julgados  os  recursos  de  apelação  interpostos  pelas 
partes. 
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Em  tal  oportunidade,  o  aludido  colegiado  regional,  atento  aos 
precedentes  do  Plenário  desta  Corte,  e  também  com  fundamento  em 
posição própria sintetizada na Súmula 122/TRF4, autorizou o início da 
execução da pena. 

Com relação à  motivação de tal  proceder,  observo que o  aludido 
tema foi, no contexto do HC 152.752/PR (Rel. Min. Edson Fachin, julgado 
em 4.4.2018), objeto de anterior pronunciamento do Tribunal Pleno.

Conforme  relatei  naquela  assentada,  os  impetrantes  sustentavam, 
entre outros argumentos, o seguinte (grifei):

“e) não há motivação concreta a evidenciar a necessidade 
da  custódia.  Ao  contrário,  na  medida  em  que  os  elementos 
concretos do caso demonstrariam sua dispensabilidade;”

No voto em que proferi na mencionada impetração, que inaugurou a 
corrente majoritária naquele julgamento, ponderei (grifei):

“6. No que se refere à ausência de motivação concreta da 
imposição da prisão, o que, em tese, poderia configurar ofensa 
ao  art. 5°, LXI e art. 93, IX, CF, enfatizo que a necessidade de 
fundamentação da ordem escrita de autoridade judiciária deve 
ser  compreendida  à  luz  do  momento  processual  em  que 
inserida.

Vale dizer, o implemento da execução provisória da pena, 
nos  termos  das  decisões  tomadas  pelo  Plenário,  atua  como 
desdobramento  natural  do  esgotamento  das  instâncias 
ordinárias e do cabimento, em tese,  tão somente de recursos 
despidos  de  automática  eficácia  suspensiva,  de  modo  que, 
assim como ocorre na deflagração da execução definitiva,  não 
se exige motivação particularizada.

Trata-se,  em  verdade,  tão  somente  de  cumprimento  do 
título condenatório, este sim caracterizado pela necessidade de 
robusta motivação.”

Cumpre registrar, a respeito da matéria, as bem lançadas razões, das 
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quais respeitosamente divirjo, contidas no pronunciamento do eminente 
Min. Ricardo Lewandowski (transcrição livre):

“Mas  eu ousaria  afirmar,  com muita  convicção Senhora 
Presidente,  que  a  ilegalidade  está  justamente  na  falta  de 
fundamentação,  de  motivação  adequada  dessas  decisões. 
Porque,  em  que  pese  as  palavras  até  um  tanto  quanto 
rebuscadas, por parte dos integrantes da Turma que analisou o 
caso do ora paciente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
no fundo no fundo eles  simplesmente arrimaram sua decisão 
na Súmula 122 daquela Corte Regional, que tem a seguinte 
redação: 

(…)
Fazer remissão às súmulas, à súmula 122 do TRF4 ou à 

súmula 267 do STJ, data vênia,  não é fundamentar a decisão 
nos termos do exigido pela Constituição.  Aí é que reside a 
ilegalidade dessas duas decisões.  É por isso que eu entendo 
viável e necessário conceder-se a ordem.”

Como se vê, o tema foi expressamente debatido e examinado pelo 
Tribunal Pleno. Ocorre que o colegiado plenário, por maioria de votos, 
não reconheceu ilegalidade ou abuso de poder que maculasse a ordem 
prisional, à época pendente de implemento.

Há, portanto, pronunciamento específico e explícito do Plenário da 
Suprema Corte  no sentido de que a  autorização de cumprimento da 
pena imposta ao ora reclamante não representa constrangimento ilegal, 
inexistindo,  sequer  no  campo das  alegações,  fato  superveniente  que 
albergasse, neste momento, conclusão diversa. 

Reitero,  nessa  ótica,  o  que  afirmei  na  decisão  monocrática  ora 
recorrida (grifei):

“Cumpre  registrar  que o  Plenário  desta  Suprema Corte 
decidiu,  recentemente  (HC  152.752/PR,  julgado  em  4.4.2018), 
que a determinação de execução da pena imposta ao paciente 
não representa ato configurador de ilegalidade ou abuso de 
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poder.”
Em suma:  a controvérsia atinente à autorização de deflagração da 

execução provisória em face do paciente foi concreta e especificamente 
solucionada pelo Tribunal Pleno no HC 152.752/PR,  conclusão que,  a 
meu ver, não admite dissenso em sede fracionária, forte no Princípio da 
Colegialidade e no contido no art. 927, V, CPC:

“Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão:
(…)
V -  a  orientação  do  plenário ou  do  órgão  especial  aos 

quais estiverem vinculados.”

Ou seja, a reclamação constitui instrumento voltado à preservação 
da força imperativa das decisões do Tribunal, e não ao arrefecimento da 
autoridade dos pronunciamento do Plenário. Em outras palavras, não se 
presta, por definição, a funcionar como ferramenta de inobservância de 
matéria previamente apreciada pelo Tribunal Pleno. 

Sendo assim, não cabe, nesta ambiência, a desconstituição da decisão 
proferida, de modo soberano, pelo Tribunal Pleno, óbice intransponível 
ao acolhimento do pedido. 

A título de reforço, pondero que os atos paradigmas, quais sejam, as 
decisões proferidas pelo Plenário nas ADCs 43 e 44,  ao chancelarem a 
higidez  constitucional  da  execução  provisória  da  pena,  não  exigiram 
fundamentação  específica  ou  motivação  concreta  direcionada  à 
demonstração da necessidade da medida. 

Acerca da exigência de fundamentação específica, inclusive segundo 
critérios  de  cautelaridade,  reproduzo  segmento  da  manifestação  do 
Ministério Público (grifei):

“20.  E,  apesar  de  o  agravante  alegar  que  o  precedente 
paradigma exige que a decretação da execução provisória da 
pena seja  precedida de fundamentação específica,  não é isso 
que a leitura desse precedente demonstra.  Ora,  a decretação 
da  prisão  logo  após  a  publicação  do  acórdão  condenatório 
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decorre lógica e naturalmente da circunstância,  já  abordada 
nesta peça anteriormente,  de que os recursos cabíveis contra 
tal  acórdão  são  despidos  de  efeito  suspensivo. E  essa 
circunstância  foi  expressamente  considerada  constitucional 
pelo STF no precedente paradigma.

21. Ademais, pretender-se, como o faz o agravante em sua 
petição,  que  a  decretação  da  execução  provisória  da  pena 
apresente “fundamentos específicos que indiquem a sua necessidade  
no caso concreto”,  é  algo que  desvirtua a própria essência do 
que decidido pelo STF nos precedente paradigma, bem como 
nos demais que trataram do tema. Explica-se.

22.  Antes da virada jurisprudencial da qual fez parte o 
precedente  paradigma (e  que  culminou com a  prolação,  em 
dezembro  de  2016,  do  precedente  vinculante  do  ARE  n 
964.246/SP), o início do cumprimento da pena, com a prisão do 
réu,  somente poderia se  dar  após o  trânsito  em julgado da 
condenação para todas as partes. Fora dessa hipótese, ou seja, 
antes do trânsito em julgado da condenação, eventuais prisões 
de  réus  condenados  somente  poderiam  ser  decretadas  por 
razões  cautelares,  em  decisões  que  motivadamente 
demonstrassem  a  presença  dos  respectivos  requisitos  legais, 
dentre eles, a necessidade da segregação.

23.  O  precedente  vinculante  em  comento  veio, 
justamente, para permitir a prisão de réus antes do trânsito 
em  julgado  das  respectivas  condenações  e 
independentemente  da  presença  de  requisitos  ligados  à 
cautelaridade.  Assim,  a  essência  desse  precedente,  ou  seja, 
aquilo que ele traz de novo para a persecução penal no país, é 
estabelecer a regra de que o início do cumprimento da pena 
dar-se-á já após a condenação do réu por Tribunal, ainda que 
pendentes  de  julgamento  recursos  extremos.  E,  como  tais 
recursos  extremos,  repita-se  uma  vez  mais,  não  impedem  a 
produção  dos  efeitos  dos  acórdãos  condenatórios  por  eles 
impugnados, tem-se que, diante do novo entendimento desta 
Suprema Corte,  a execução da condenação, com a prisão do 
réu, será medida a ser aplicada automaticamente, como efeito 
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imediato decorrente do acórdão condenatório.
24. Pelo novo entendimento do STF, assim, a prisão antes 

do  trânsito  em  julgado  da  condenação  independe  de 
motivação  ligada  à  presença  dos  requisitos  relacionados  à 
cautelaridade da  custódia;  ela  é  consequência  resultante  da 
condenação por Tribunal, impugnável por recurso sem efeito 
suspensivo.

25. Ora, nesta linha de raciocínio, ao se defender que o ato 
do TRF-4a Região que decretou a prisão do agravante deveria 
ter  apresentado  a  necessidade  de  tal  medida,  está-se,  em 
verdade,  negando-se  a  própria  essência  do  precedente 
paradigma.”

Embora não se ignore a existência de respeitáveis vozes no sentido 
de que tal exigência decorreria da Constituição da República, reitero que 
a reclamação não se presta à tutela do direito objetivo, tampouco para 
exame  do  acerto  ou  desacerto  do  ato  reclamado,  mas  sim  para  a 
preservação  da  competência  do  Tribunal  e  da  autoridade  de  suas 
decisões.

Assim,  considerando que as  decisões  apontadas  como paradigma 
não retrataram a tese defensiva, e considerando o decidido recentemente 
pelo Tribunal Pleno no HC 152.752/PR, em que assentada a regularidade 
da autorização do início de execução da pena do ora agravante, não vejo 
como reconhecer ofensa à autoridade do  decidido  pela Suprema Corte 
nas ADCs 43 e 44. 

Não bastasse, como se verá adiante, o acórdão que julgou a apelação 
do  paciente  não  desafiava  a  interposição  de  recursos  dotados  de 
automática  eficácia  suspensiva,  inexistindo,  portanto,  impedimento, 
especialmente sob a ótica do paradigma invocado, para implementação 
da execução penal. 

4.2.  Enfatizo que o Tribunal Pleno, ao julgar o HC 152.752/PR, por 
maioria de votos, denegou a ordem requerida em favor do paciente, ora 
agravante.  Assim,  tenho  que  o  colegiado  maior  já  atestou  a  higidez 
constitucional e legal da autorização do início do cumprimento de pena, 
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“tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de  
efeito suspensivo, ou julgados estes”.

Destarte, a rigor,  a autorização de execução provisória da pena é 
questão que não encontra ambiente propício para fins de debate no seio 
desta reclamação. 

O mesmo ocorre com a segunda questão articulada pela defesa, que 
se  associa  ao  suposto  caráter  prematuro  atinente  ao  momento de 
inauguração  da  execução  provisória.  Ou seja,  aferir  se  o  exercício  da 
jurisdição ordinária pode ser compreendido como prolongado até que se 
opere  a  interposição,  admissão  e  remessa  às  Cortes  de  cúpula  de 
eventuais recursos excepcionais apresentados pela defesa. 

É  que  a  manifestação  do  TRF-4ª  foi  expressa  no  sentido  de 
condicionar a deflagração da execução penal tão somente ao decurso do 
prazo para interposição de recursos dotados de eficácia suspensiva, o que 
o  Plenário  do  STF,  por  maioria,  considerou  compatível  com  a 
jurisprudência da Corte. 

Sem embargo de  tal  reconhecimento  do  Tribunal  Pleno,  afirma o 
reclamante que o ato reclamado seria contrário ao decidido cautelarmente 
nas  ADCs  43  e  44,  visto  que,  segundo  alega,  a  jurisdição  ordinária 
encontra-se exaurida apenas quando o acórdão “transitar em julgado, ou,  
havendo recurso especial ou extraordinário admitidos ou inadmitidos –  
nesta hipótese, em agravo -,  quando eles forem remetido (sic) às Cortes  
Superiores”. 

Portanto, ainda na visão da ilustre defesa, esse é o “momento em que  
se  terá  o  exaurimento  da  segunda  instância  de  jurisdição;  marco  temporal  
estabelecido  por  essa  Corte  Suprema  para  que,  fundamentadamente,  se  possa  
impor a sua prisão”. 

No contexto desse tema, a pretensão recursal reside no requerimento 
de suspensão da execução da pena até “que se abra a jurisdição das Cortes  
Superiores  para  apreciar  a  medida  cautelar  nos  recursos  especial  e  
extraordinário”.

Cabe ressaltar, nessa perspectiva, a distinção entre o segundo grau 
de  jurisdição,  à  luz  do  órgão que  distribui  a  justiça,  e  as  instâncias 
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ordinárias, conforme as funções desempenhadas pelo Estado-Juiz. 
Com  efeito,  é  induvidoso  que  as  manifestações  jurisdicionais  do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no caso concreto, materializam o 
exercício do segundo grau de jurisdição. Não me parece correto, contudo, 
com  as  mais  respeitosas  vênias,  assentar  que  a  integralidade  de  tais 
pronunciamentos associa-se à jurisdição ordinária. 

O  que  deve  ser  enfatizado,  a  meu  ver,  é  se  a  atuação  judicante 
vincula-se  prioritariamente  à  solução  de  conflitos  intersubjetivos  ou  à 
tutela da ordem jurídica. 

A esse  respeito,  tenho  como  indispensável  assinalar  a  conhecida 
distinção  entre  recursos  ditos  ordinários  e  os  excepcionais  (ou 
extraordinários em sentido amplo). 

Sublinha  Marco  Antonio  Rodrigues  que “serão  ordinários  os  
recursos que buscam diretamente rediscutir direito subjetivo da parte,  
enquanto os extraordinários pretendem a proteção de direito objetivo” 
(Manual  dos  recursos,  ação  rescisória  e  reclamação.  1.  ed.  São  Paulo: 
Atlas, 2017, p. 21, grifei).

Em sentido semelhante:

“Da  mesma  forma  que  o  recurso  extraordinário,  o 
recurso especial não se destina a proteger o direito subjetivo 
da  parte,  não  representando,  pois,  um  terceiro  grau  de 
jurisdição. A função do Superior Tribunal de Justiça é, como já 
se  disse,  a  de  garantir  a  supremacia  da  lei  federal 
infraconstitucional, deixando o direito subjetivo do litigante 
em segundo plano.” (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. O ‘novo’ 
juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário in  
Novo CPC doutrina selecionada, v. 6: processo nos tribunais e 
meios  de  impugnação  às  decisões  judiciais/  coordenar  geral, 
Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.021, grifei).

A propósito,  conforme ementa das medidas cautelares indeferidas 
nas ADCs 43 e 44,  o Tribunal Pleno reconheceu expressamente que “o  
acesso individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar a esta Suprema  
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Corte e ao Superior Tribunal de Justiça exercer seus papéis de estabilizadores,  
uniformizadores e pacificadores da interpretação das normas constitucionais e do  
direito infraconstitucional.”

Nessa ótica,  o questionamento a ser feito é o seguinte:  o juízo de 
admissibilidade de recursos excepcionais insere-se no âmbito prioritário 
do equacionamento de questões concretas ou na espacialidade do exame 
da viabilidade do acesso individual aos órgãos de cúpula, acesso este, nos 
termos  dos  paradigmas,  voltado  predominantemente  à  estabilização, 
uniformização e pacificação da interpretação das normas jurídicas? 

Na  minha  compreensão,  não  é  coerente,  tanto  com  os 
pronunciamentos  do  STF  quanto  com  as  funções  jurisdicionais 
distribuídas pela Constituição da República, aguardar o efetivo exercício, 
por parte do Tribunal Regional, do juízo de admissibilidade dos eventuais 
recursos excepcionais interpostos pela defesa, visto que tal tarefa não se 
insere  no  escopo  da  jurisdição  ordinária,  o  que  contrariaria,  por 
consequência, o decidido pela Corte, em sede liminar, nas mencionadas 
ações objetivas. 

Oportuno  registrar  que  o  CPC/2015,  em  um  primeiro  momento, 
extirpou a necessidade de juízo de admissibilidade, por parte do órgão de 
origem,  quanto  aos  recursos  excepcionais.  Tal  providência  tinha  como 
razão  subjacente  o  fato  de  que  a  tarefa  de  admitir  tais  irresignações 
extremas vincula-se à competência do órgão ad quem.

Não se ignora, por óbvio, que a Lei n. 13.256/2016, ainda no período 
de vacância do CPC, alterou esse cenário normativo, reavivando o juízo 
preliminar  de  admissibilidade  no  órgão  a  quo.  O  fez,  contudo, 
prioritariamente  por  razões  de  administração  judiciária,  e  não  por 
conferir aos Tribunais locais atribuição própria para definir quais temas 
os Tribunais Superiores julgarão. 

Pontua-se,  nessa  linha,  que  “foi  retomada  a  sistemática  de  
admissibilidade compartilhada, realizada de forma bipartida, em que o  
exame  provisório  envolvendo  a  admissão  ou  inadmissão  do  recurso  
excepcional compete ao Tribunal local” (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. O 
‘novo’ juízo de admissibilidade do recurso especial  e  extraordinário  in 
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Novo CPC doutrina selecionada, v. 6: processo nos tribunais e meios de 
impugnação  às  decisões  judiciais/  coordenar  geral,  Fredie  Didier  Jr. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.026, grifei).

A admissibilidade de  recursos  excepcionais  tanto  subordina-se  ao 
crivo definitivo dos órgãos de cúpula que já se afirmou que a admissão 
precária exarada por Tribunal local não desafia interposição de recurso, 
pois tal pronunciamento encontra-se naturalmente sujeito a reexame do 
órgão ad quem. Confira-se:

“Um juízo positivo de admissibilidade perante o órgão a 
quo não gera  preclusão,  nem,  portanto,  garante  o 
conhecimento da irresignação apresentada. O fato de haver o 
recurso sido admitido não retira do órgão que cumpre decidi-
lo  o  dever  de  proceder  a  novo  juízo  de  admissibilidade, 
independentemente  de  provocação  de  qualquer  das  partes, 
uma  vez  que  os  requisitos  de  admissibilidade  representam 
matéria de ordem pública, conhecíveis, pois, de ofício. Não há, 
deste modo, interesse em recorrer contra a decisão que admite 
o  recurso,  mandando-o  à  instância  superior,  pois  a  decisão 
pela  admissibilidade  é,  em  última  análise,  somente 
provisória.”(FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Âmbito do juízo de 
admissibilidade dos recursos excepcionais in Recurso Especial e 
extraordinário:  repercussão  geral  e  atualidades.  São  Paulo: 
Método, 2007, p. 53-54, grifei)

Portanto,  a  determinação  de  execução  da  pena,  mesmo  antes  da 
realização  do  primeiro  juízo  de  admissibilidade  de  eventuais  recursos 
excepcionais, não traduz transgressão ao decidido pelo Tribunal Pleno, 
em sede cautelar, nas ADCs 43 e 44, na medida em que tal atuação, além 
de não exigida pelos paradigmas, não se vincula, de forma predominante, 
à justiça do caso concreto. 

Não bastasse, assento que, nas medidas cautelares examinadas nas 
ADCs  43  e  44,  o  Plenário  reconheceu  que,  no  “âmbito  criminal,  a  
possibilidade  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  aos  recursos  extraordinário  e  
especial detém caráter excepcional”, sendo que “é coerente com a Constituição o  
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principiar  de  execução  criminal  quando  houver  condenação  assentada  em  
segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo  
ao recurso cabível”. E ainda:

“O retorno à  compreensão emanada anteriormente  pelo 
Supremo  Tribunal  Federal,  no  sentido  de  conferir  efeito 
paralisante  a  absolutamente  todas  decisões  colegiadas 
prolatadas  em  segundo  grau  de  jurisdição,  investindo  os 
Tribunais  Superiores  em  terceiro  e  quarto  graus,  revela-se 
inapropriado  com  as  competências  atribuídas 
constitucionalmente às Cortes de cúpula.”

Tal  entendimento  também  é  compatível  com a  atual  regência  do 
Código de Processo Civil:

“Art.  995.   Os  recursos  não  impedem a  eficácia  da 
decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 
diverso.”

   
Stela Marlene Schwerz e Sandro Gilbert Martins bem contextualizam 

a introdução desse dispositivo na espacialidade processual civil:

“No CPC de 1973, a regra geral era a ausência de eficácia 
imediata das decisões. A matéria é afeta aos recursos e, se não 
houvesse previsão legal, seriam recebidos no efeito suspensivo.

No  sistema  vigente,  inverteu-se  a  antiga  regra,  as 
decisões têm eficácia imediata,  como dispõe o artigo 995 do 
CPC,  mas  excepcionalmente ocorrerá  a  suspensão  desses 
efeitos  pela  interposição de recursos.” (Os requisitos para a 
concessão  do  efeito  suspensivo  ope  judicis  nos  recursos.  In 
Questões  relevantes  sobre  recursos,  ações  de  impugnação  e 
mecanismos  de  uniformização  de  jurisprudência. 
Coordenadores:  Cláudia  Elisabete  Schwerz  Cahali,  Cassio 
Scarpinella  Bueno,  Bruno  Dantas  e  Rita  Dias  Nolasco.  São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 99, grifei)
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Essa  ótica,  quanto  aos  recursos  excepcionais,  há  muito  vigora  no 
âmbito  processual  penal,  forte  na regência  do art.  637,  CPP,  conforme 
assentado nos paradigmas que a ilustre defesa entende desrespeitados. 

Impende assinalar que, a rigor, qualquer recurso admite, em tese, a 
atribuição de efeito suspensivo. O que se coloca é que, em determinados 
casos,  expressamente  assim previstos  em lei,  tal  consequência  decorre 
direta e tão somente da hipótese normativa de cabimento recursal  (ope  
legis),  enquanto  que,  nos  demais,  a  suspensão  dos  efeitos  da  decisão 
recorrida pressupõe decisão judicial específica (ope judicis). Confira-se:

“Quando  o  efeito  suspensivo  é  ope  legis, decorre  do 
cabimento do recurso. Ou seja, a mera possibilidade de uso do 
recurso, em função de sua previsão legal, já retira a eficácia da 
decisão que será recorrida.

(…)
Com efeito,  o efeito suspensivo ope iudicis é uma forma 

de tutela provisória, uma providência cautelar a ser concedida 
incidentalmente em favor do recorrente.

No  caso  do  efeito  suspensivo  ope  iudicis,  este  não 
decorre do cabimento do recurso, pois não se sabe se o relator 
concederá esse efeito.

Portanto, o efeito suspensivo nessas hipóteses decorre da 
decisão que o  concede,  configurando uma determinação do 
órgão jurisdicional, com base nos pressupostos legais.

Dependendo  o  efeito  suspensivo  de  ato  judicial,  ao 
contrário,  o provimento nasce eficaz. Os  seus efeitos cessam 
na  oportunidade  em  que  o  órgão    ad  quem    agrega  o  efeito   
suspensivo.”  (RODRIGUES.  Marco  Antonio.  Manual  dos 
recursos, ação rescisória e reclamação. 1. ed. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 87, grifei)

Essa  compreensão  foi  bem sintetizada  pela  Procuradora-Geral  da 
República:
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“Ora, como se sabe,  decisões judiciais impugnáveis por 
recursos  não dotados  de  efeito  suspensivo  ex  lege  (por  lei) 
produzem efeitos desde a sua publicação. Isso significa que a 
produção dos efeitos de decisões que estejam nessa situação 
não  fica  condicionada a  qualquer  evento  posterior, como a 
própria  interposição do recurso, e,  muito menos, à admissão 
destes. Em outras palavras:  tais decisões já nascem operando 
seus efeitos de modo pleno, e apenas deixam de fazê-lo caso 
lhes  sobrevenha  decisão  concedendo  expressamente  efeito 
suspensivo  ao  recurso  contra  elas  interposto.  Diversamente, 
decisões impugnáveis por recursos dotados, por lei, de efeito 
suspensivo  já  nascem  com  seus  efeitos  ‘paralisados’.  Estes 
somente passam a operar se o recurso não for interposto ou, 
caso o seja, se ele foi inadmitido ou improvido.”

O  que  o  reclamante  pretende,  em  verdade,  é  que  os  recursos 
excepcionais,  cujo possível  efeito suspensivo é  ope judicis,  recebam,  até 
que  tais  instrumentos  extremos  aportem  nos  Tribunais  Superiores, 
tratamento simétrico aos recursos cuja eficácia suspensiva é de índole ope  
legis. 

Essa  tese,  no  entanto,  não  foi  sufragada  pelas  decisões  indicadas 
como  paradigma,  descabendo  acolher,  nessa  dimensão,  a  alegação  de 
ofensa à autoridade desta Suprema Corte. Ao contrário, tendo em vista 
que a compreensão majoritária do Tribunal Pleno, exarada nas medidas 
cautelares apreciadas nas ADCs 43 e 44, reafirma, conforme legislação de 
regência, a excepcionalidade do efeito suspensivo em recursos especial ou 
extraordinário.  Excepcionalidade  que  desafia,  de  modo  inafastável, 
decisão  judicial  expressa  e  concreta que  ateste  a  adequação  dessa 
consequência. 

Argumenta  a  defesa  que,  no  caso  dos  aludidos  recursos,  não  há 
possibilidade,  antes  da  efetiva  interposição,  de  concessão  judicial  de 
suspensão  dos  efeitos  do  acórdão  que  confirmou  a  condenação  do 
reclamante, conforme se infere, segundo sustenta, da leitura das hipóteses 
do art. 1.029, CPC:
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“Art. 1.029. (…)
(…)
§  5o  O  pedido  de  concessão  de  efeito  suspensivo  a 

recurso  extraordinário  ou  a  recurso  especial poderá  ser 
formulado por requerimento dirigido:

I  –  ao  tribunal  superior  respectivo,  no  período 
compreendido entre a publicação da decisão de admissão do 
recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu 
exame prevento para julgá-lo;

II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III  –  ao  presidente  ou  ao  vice-presidente  do  tribunal 

recorrido,  no período compreendido entre a interposição do 
recurso  e  a  publicação  da  decisão  de  admissão  do  recurso, 
assim  como  no  caso  de  o  recurso  ter  sido  sobrestado,  nos 
termos do art. 1.037.”        

Por essa razão, aduz que o efeito suspensivo deve ser assegurado ope  
legis até que concretamente propiciado o acesso à tutela cautelar a ser 
requerida aos Tribunais Superiores.

Tal providência, além de não chancelada pelos paradigmas, destoa, 
como já evidenciado, da essencialidade da ausência de efeito suspensivo 
automático concernente aos recursos excepcionais. 

Além disso, também não prospera a alegação de impossibilidade, em 
tese, de concessão de tutela cautelar. 

A respeito da concessão de efeito suspensivo em caso de cabimento, 
em tese, de tais irresignações recursais, bem salienta a doutrina que, de 
fato, há uma fase processual não expressamente disciplinada pelo CPC:

“Lamentavelmente,  o  legislador  não  tratou  do 
denominado ‘buraco negro’ ou ‘hiato’ para o fim de concessão 
de  efeito  suspensivo  à  decisão  que  poderá  ser  objeto  de 
recurso especial e extraordinário. O art. 1.037 do novo CPC não 
nos diz qual o órgão jurisdicional competente para a concessão 
de  efeito  suspensivo  à  decisão  recorrida,  no  período 
compreendido  entre  a  data  da  publicação  do  acórdão  e  o 
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transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do 
recurso  especial  ou  extraordinário,  uma  vez  que  está  em 
andamento o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para o 
exercício  de  referida  faculdade  processual.”  (SOUZA,  Artur 
César  de.  Recurso  extraordinário  e  recurso  especial: 
(pressupostos e requisitos de admissibilidade no novo CPC): de 
acordo com a Lei 13.256 de 4/2/2016. São Paulo: Almedina. 2017, 
p. 410, grifei)

Por outro lado, leciona Sandro Marcelo Kozikoski que “as tutelas de  
urgência  destinadas  à  atribuição  de  efeito  suspensivo  aos  recursos  
excepcionais  serão  apresentadas  de  acordo  com  o  juízo  de  
admissibilidade  compartilhado  reiterado  pela  Lei  n.  13.256/2016”.  (O 
‘novo’ juízo de admissibilidade do recurso especial  e  extraordinário in 
Novo CPC doutrina selecionado, v. 6: processo nos tribunais e meios de 
impugnação  às  decisões  judiciais/  coordenar  geral,  Fredie  Didier  Jr. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.039, grifei)

Em que pese a determinação da competência, em tais hipóteses, até 
possa gerar certa controvérsia, cuja solução, seguramente, não deve ser 
dada em sede de reclamação, não me parece escorreita a alegação de que 
a tutela cautelar seria incabível. 

A uma,  em razão  de  que,  ao  que parece,  o  CPC,  em regra  geral 
aplicável aos recursos, confere tal prerrogativa ao Relator, desde que a 
imediata produção dos efeitos da decisão possa ocasionar dano grave e, 
cumulativamente, haja probabilidade de provimento recursal: 

“Art. 995.  Os recursos não impedem a eficácia da decisão, 
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.  A eficácia da decisão recorrida poderá 
ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção 
de  seus  efeitos  houver  risco  de  dano  grave,  de  difícil  ou 
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 
provimento do recurso.”

A duas, nas hipóteses de recurso cujo efeito suspensivo operar-se ope  
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judicis,  tal providência pode ser conferida com lastro no poder geral de 
cautela que, nos exatos termos do Código de Processo Civil, é cabível em 
caráter antecedente ou incidental: 

“Art.  294.   A tutela  provisória  pode fundamentar-se  em 
urgência ou evidência.

Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar 
ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 
incidental.”

Saliento que o recurso constitui desdobramento do direito de ação, 
de  modo  que  é  coerente  com  o  sistema  jurídico  possibilitar  a  tutela 
provisória antecedente também em sede recursal, em semelhança ao que 
ocorre quanto à fase de propositura de demandas.   

Assim, eventual omissão do art. 1.029, CPC, que trata da matéria em 
específico,  não retira a  possibilidade,  em tese,  de  concessão  de  tutela 
provisória, cenário que dispensa a efetiva interposição de recurso. 

E nem poderia retirar,  visto  que o acesso à tutela cautelar possui 
matriz constitucional, forte no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição 
(art.  5°,  XXXV),  que,  sob a ótica da proteção judicial  efetiva,  alberga a 
tutela de lesão ou ameaça a direito. 

Além disso, a doutrina pondera que a tutela cautelar é caracterizada 
pela atipicidade, de modo que a alegação de perigo da demora, associada 
à  plausibilidade  do  direito,  legitima  o  exame  da  matéria  em  sede  de 
urgência, ainda que inexista previsão normativa específica que dê azo a 
tal proceder. Nesse sentido, cito Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 
Arenhart e Daniel Mitidiero: 

“Toda  e  qualquer  providência  capaz  de  alcançar  um 
resultado prático  à  parte  pode ser  antecipada.  Vale  dizer:  o 
pedido de tutela de urgência – satisfativa ou cautelar –  não 
está  limitado  à  proteção  de  apenas  determinadas  situações 
substanciais.  A  atipicidade da  tutela  de  urgência,  como  da 
tutela jurisdicional em geral,  está ligada à  necessidade de se 

21 

Cóp
ia



RCL 30126 AGR / PR 

oferecer uma cobertura o mais completa possível às situações 
substanciais carentes de proteção.” (Novo Código de Processo 
Civil  comentado.  2.  ed.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos 
Tribunais, 2016, p. 382, grifei)

Em suma: a cogitada imprecisão normativa quanto ao provimento 
cautelar  potencialmente  cabível  entre  a  publicação  do  acórdão  e  a 
veiculação da pretensão recursal extrema, a meu ver, não transforma a 
natureza do recurso a ser interposto, tampouco subtrai a possibilidade de 
invocação  da  tutela  cautelar,  bem  como  não  permite  que  o  efeito 
suspensivo  ope  judicis,  próprio  dos  recursos  excepcionais, seja  tratado, 
ainda que circunstancialmente, como se ope legis fosse.   

5. Portanto, verifico que a questão da autorização de deflagração da 
execução  penal  provisória,  inclusive  sob  a  ótica  da  fundamentação 
específica,  foi  previamente  examinada  pelo  Tribunal  Pleno,  que  não 
reconheceu a  presença  de  constrangimento  ilegal  e  atestou que o  ato, 
então apontado como coator, não configura desrespeito à jurisprudência 
desta Corte, inexistindo circunstância que dê amparo à revisão, por órgão 
fracionário, da decisão imputável ao colegiado maior.

No  que  toca  ao  momento  de  início  da  execução  provisória,  o 
Tribunal Pleno, no já citado HC 152.752/PR, considerou compatível com a 
jurisprudência desta Suprema Corte tal implemento, “tão logo decorridos os  
prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados  
estes”, o que não se frustra pela possibilidade, em tese, de interposição de 
recursos extraordinário ou especial. 

Assim,  não  acolho  a  pretensão  recursal  no  sentido  de  que  tal 
provimento somente seria cabível após o efetivo exercício, por parte do 
órgão  a  quo,  do  juízo  de  admissibilidade  de  eventuais  recursos 
excepcionais interpostos.

Por  consequência,  ausentes  hipóteses  de  constrangimento  ilegal, 
deixo  de  conceder  a  ordem  de  habeas  corpus  de  ofício,  expressamente 
requerida pela defesa. 

Como  reforço,  além  da  ausência  de  ilegalidade,  pontuo  a 
inviabilidade da concessão da ordem como requerida pela ilustre defesa, 
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visto que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido 
da incognoscibilidade de habeas corpus em tais hipóteses, sobretudo contra 
ato  do  Plenário:  HC  145253  AgR,  Relator(a):   Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  20/10/2017;  HC  130535 
AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016; 
HC 133267 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado 
em 17/03/2016 e HC 129507 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

23 

Cóp
ia


