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RELATOR
PACTE.(S)
IMPTE.(S)
COATOR(A/S)(ES)
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: A DE A J
: ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS E
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
ADMITIDO PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE JULGOU PREJUDICADO
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I – No caso sob exame, a Quinta Turma do STJ, ao rejeitar os
terceiros embargos de declaração opostos pela defesa do ora paciente
contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, determinou a
baixa imediata dos autos para o cumprimento da reprimenda imposta e a
certificação do trânsito em julgado do decreto condenatório.
II – Ocorre que o recurso extraordinário admitido pelo TRF da 4ª
Região não foi encaminhado para apreciação desta Corte, de modo que
não há falar em trânsito em julgado da sentença condenatória, haja vista
que ainda pende de julgamento recurso interposto pela defesa.
III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de
que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa
de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os
requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal.
IV – Ordem concedida para anular o acórdão proferido pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça nos terceiros embargos de
declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao Resp
1.115.275/PR, no ponto em que determinou a baixa dos autos para a
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 6529417.

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 3

HC 122592 / PR
imediata execução da sentença condenatória prolatada na Ação Penal
2003.70.00.039531-9/PR – em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR –,
independente da publicação do acórdão ou de eventual recurso.
V – Ordem concedida de ofício para anular a decisão proferida pelo
Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que julgou prejudicado o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 2003.70.00.039531-9/PR, admitido pelo
TRF da 4ª Região, haja vista a manifesta usurpação da competência desta
Corte.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Celso de Mello, na conformidade da ata de julgamentos
e das notas taquigráficas, por votação unânime, deferir o pedido para
anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ nos terceiros
embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento
ao Resp 1.115.275/PR, no ponto em que determinou a baixa dos autos
para a imediata execução da sentença condenatória prolatada na AP
2003.70.00.039531-9/PR - em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR -,
independente da publicação do acórdão ou de eventual recurso, nos
termos do voto do relator, e, também, por unanimidade, conceder a
ordem de ofício para anular a decisão proferida pelo Juiz Titular da 13ª
Vara Federal de Curitiba/PR que julgou prejudicado o recurso
extraordinário 2003.70.00.039531-9/PR, admitido pelo TRF da 4ª Região,
haja vista a manifesta usurpação da competência desta Corte, nos termos
do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, a Senhora Ministra
Cármen Lúcia e o Senhor Ministro Teori Zavascki.
Brasília, 12 de agosto de 2014.

RICARDO LEWANDOWSKI – RELATOR
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
HABEAS CORPUS 122.592
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
PACTE.(S) : A DE A J
IMPTE.(S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de
habeas corpus para anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça nos terceiros embargos de declaração
opostos
contra
a
decisão
que
negou
provimento
ao
Resp
1.115.275/PR, no ponto em que determinou a baixa dos autos para a
imediata execução da sentença condenatória prolatada na Ação Penal
2003.70.00.039531-9/PR – em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba/
PR –, independente da publicação do acórdão ou de eventual
recurso, nos termos do voto do relator, e, também, por
unanimidade, concedeu a ordem de ofício para anular a decisão
proferida pelo Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que
julgou
prejudicado
o
recurso
extraordinário
2003.70.00.039531-9/PR, admitido pelo TRF da 4ª Região, haja vista
a manifesta usurpação da competência desta Corte, nos termos do
voto do Relator. Falou, pelo paciente, o Dr. Aristides Junqueira
Alvarenga.
Ausentes, justificadamente, a Senhora Ministra Cármen
Lúcia e o Senhor Ministro Teori Zavascki. Presidiu, este
julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello.
2ª Turma,
12.08.2014.
Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
Ausentes, justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia e o
Senhor Ministro Teori Zavascki.
Subprocurador-Geral
Branco.
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República,

Dr.

Paulo

Gustavo

Gonet

Ravena Siqueira
Secretária
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