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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

  

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do Habeas Corpus nº 2049240-26.2020.8.26.0000, da 

Comarca de Guarulhos, em que figura como paciente VALDEMIR 

BELARMINO DA SILVA, vem perante Vossa Excelência, com fundamento 

no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e no artigo 

1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para 

o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, contra o acórdão de 

fls.196/202 e fls.10/14 do apenso relativo aos embargos declaratórios, 

pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

Os advogados Carlos Barbará e Célia da Silva Moreira 

impetraram (fls.01/12), em favor de Valdemir Belarmino da Silva, 

pedido de ordem de habeas corpus, alegando que o Juízo da Vara do Júri 
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da Comarca de Guarulhos praticou ato ilegal de coação à liberdade do 

paciente, ao determinar (fls.13/16), com base no artigo 492, I, “e”, do 

Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019), 

que a execução da pena de 18 anos de reclusão a que foi condenado 

tivesse início imediato, de modo a negar efeito suspensivo a recurso de 

apelação, com determinação de expedição de mandado de prisão.    

 

O Exmo. Desembargador-Relator, deferiu pedido liminar, 

para que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento do writ 

(fls.104/111). 

 

Com a vinda das informações prestadas pela autoridade 

apontada como coatora (fls.115/117), o Douto Procurador de Justiça 

manifestou-se pela denegação da ordem (fls.183/194). 

 

A Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todavia, em votação unânime, 

concedeu a ordem pleiteada, para garantir ao paciente aguardar em 

liberdade o julgamento do recurso de apelação (fls.196/202). 

  

Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido: 
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 Opostos embargos declaratórios pelo Ministério Público, a 

Douta Tuma Julgadora assim rejeitou o meio integrativo: 
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A decisão recorrida, fundamentada com a habitual 

proficiência pelo Tribunal Estadual, funda-se na assertiva de que as 

normas do artigo 492, I, “e” e §4º, do Código de Processo Penal - 

dispositivos legal que autorizam a execução imediata da condenação 

imposta em primeiro grau de jurisdição pelo tribunal do júri -, por seu 

caráter penal e prejudicial, não poderiam retroagir para alcançar fatos 

ocorridos antes de sua vigência. 

 

Assim, de acordo com o entendimento adotado pela Corte 

Paulista, como o homicídio pelo o qual foi condenado o paciente  - ao 

cumprimento de 18 anos de reclusão  - ocorreu em meados de 2011 e a 

norma legal que autoriza a execução imediata da condenação imposta 

pelo Tribunal do Júri passou a viger somente em janeiro de 2020, estaria 

caracterizado constrangimento ilegal por desrespeito à regra da 

irretroatividade da norma de direito penal mais gravosa. 

 

 Ao proclamar a impossibilidade de execução imediata da 

pena privativa de liberdade superior a 15 anos na pendência de recurso 

interposto contra a decisão do Júri, em razão de suposta inexistência de 

autorização legal, à época da prática do crime, para a adoção da medida, o 

Egrégio Tribunal Estadual recorrido contrariou o artigo 492, I, “e” e §4º, 

do Código de Processo Penal em sua combinação com o artigo 1º do 

Código Penal, autorizando a interposição de recurso especial, com fulcro 

no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, para que prevaleça 

o seguinte entendimento jurídico: “JÚRI – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA 

APÓS A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – FATOS OCORRIDOS ANTES DA 
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VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 – POSSIBILIDADE. Os artigos 492, I, “e” e §4º 

do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei nº 13.964/19, não inovaram 

a ordem jurídica, mas apenas reproduziram no plano infraconstitucional 

autorização já outorgada pelo artigo 5º, XXXVIII, “c”, da CF, razão pela qual é 

possível a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri mesmo 

em relação aos fatos praticados antes da vigência da citada lei.” 

 

2 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 492, I, “e” e §4º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL e AO ARTIGO 1º DO CÓDIGO PENAL. 

 
Dispõe o Código de Processo Penal: 
 

“Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença 

que:   

I – no caso de condenação: 

a) (...) 

b) (...) 

c) (...) 

d) (...) 

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à 

prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da 

prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena 

igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, 

determinará a execução provisória das penas, com expedição 

do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do 

conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;  

 

(...) 

 

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do 

Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) 

anos de reclusão não terá efeito suspensivo.” 
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De acordo com as normas insertas no artigo 492, I, “e” e 

§4º,  do Código de Processo Penal, a pena privativa de liberdade superior 

a 15 anos imposta em razão de condenação decretada pelo Tribunal do 

Júri será executada imediatamente, ainda que haja interposição de 

recurso pelo acusado, ressalvada a possibilidade de o tribunal a quem se 

dirige o apelo conferir efeito suspensivo ao mesmo (artigo 492, §§ 5º e 

6º, do CPP). 

 

Assim, a condenação imposta em primeiro grau de 

jurisdição pelo Tribunal do Júri, porque não sujeita a recurso ao qual a lei 

atribua efeito suspensivo, deve produzir, desde logo, seus efeitos, como 

prevê a legislação em vigor, em ordem a promover a prevenção especial e 

a prevenção geral, desestimulando a prática de atos criminosos pelo 

próprio condenado e por outros predispostos. 

 

Trata-se, portanto, de medida de efetivação da coisa 

julgada, singularmente caracterizada no tocante à culpabilidade do 

recorrente, pois, em relação ao mérito da acusação e às provas, o 

veredicto reveste-se de imutabilidade.  

 

É certo, por outro lado, que o artigo 1º do Código Penal, 

estabelece que “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena 

sem prévia cominação legal.”, reafirmando, no plano legal, o princípio 

constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial insculpido no 
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artigo 5º, XL, da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo 

para beneficiar o réu”). 

 

No caso em tela, todavia, o princípio da irretroatividade da 

lex gravior não socorre o acusado. 

 

O princípio da soberania dos veredictos (artigo 5º, 

XXXVIII, “c”, da CF), como é de trivial conhecimento, garante a 

intangibilidade das decisões prolatadas pelos jurados, que não podem ser 

substituídas pelos tribunais, ressalvada a possibilidade de cassação do 

veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, para fins de 

realização de novo julgamento pelo órgão investido de soberania.  

 

Do elevadíssimo grau de estabilidade da decisão tomada 

pelo Júri popular decorre a possibilidade de, como regra, executarem-se, 

independentemente do julgamento de recurso de apelação, eventuais 

penas impostas aos condenados, sem embargo da possibilidade de, 

excepcionalmente, conferir-se efeito suspensivo a apelo. 

 

  Esse entendimento é o que melhor harmoniza o princípio 

constitucional em questão com a presunção de não-culpabilidade (artigo 

5º, LVII, da CF). 

 

Não há dúvida, pois, que o artigo 5º, XXXVIII, “c”, da 

Constituição Federal autoriza – e já autorizava no momento da prática do 

delito atribuído ao paciente -, por si só, ou seja, mesmo sem a 
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intermediação de norma infraconstitucional, a execução da condenação 

imposta em primeiro grau pelo Tribunal do Júri.  

 

Trata-se de entendimento pacífico na Colenda Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal, que proclamou, em diversas 

oportunidades, que a necessidade de pronta execução da condenação 

imposta pelo Tribunal do Júri decorre da norma constitucional que 

estabelece a soberania dos veredictos. 

 
Confira-se: 
 
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
(ART. 121, § 2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL). 
PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Esta Primeira 
Turma já decidiu que “A prisão do réu condenado por 
decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a 
recurso, não viola o princípio constitucional da 
presunção de inocência ou não culpabilidade” (HC 
118.770-SP, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, j. 
7/3/2017). 2. Habeas Corpus denegado. (HC 153290, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 
julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 
DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019) 
 
 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. 
Homicídio. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução 
provisória da pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de 
poder. 1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no 
julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da 
relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a 
execução provisória da pena não compromete o princípio 
da presunção de inocência. Ademais, o julgamento 
condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a 
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prisão preventiva como medida de garantia da ordem 
pública. 2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já 
decidiu que não viola o princípio da presunção de 
inocência ou da não culpabilidade a execução da 
condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente 
do julgamento da apelação ou de qualquer outro 
recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís 
Roberto Barroso). 3. Habeas corpus denegado, revogada a 
liminar. (HC 144712, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019) 
 
 
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Reclamação. 
Agravo Regimental. Descumprimento da decisão que 
concedeu a ordem de habeas corpus de ofício. 
Inocorrência. Fato superveniente. Condenação pelo 
Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do 
cumprimento da pena. Possibilidade. Precedente. 1. A 
expedição do alvará de soltura em favor do reclamante 
estava condicionada à inexistência de outro motivo pelo 
qual estivesse preso. O fato novo foi a condenação pelo Júri. 
De modo que não houve, por parte da autoridade 
reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a 
ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que 
concedeu a ordem de habeas corpus. 2. A prisão após a 
condenação pelo Júri à pena de reclusão em regime 
fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, de 
execução da pena privativa de liberdade imposta pelo 
órgão competente para o julgamento dos crimes 
contra a vida, cujos vereditos gozam de soberania, por 
expressa disposição constitucional. Precedente: HC 
118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto 
Barroso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 27011 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-
2018) 
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Ementa: Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. 
Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo 
Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do 
cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição 
Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para 
o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, 
inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos 
veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os 
tribunais não podem substituir a decisão proferida 
pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio 
da presunção de inocência ou da não culpabilidade a 
execução da condenação pelo Tribunal do Júri, 
independentemente do julgamento da apelação ou de 
qualquer outro recurso. Essa decisão está em 
consonância com a lógica do precedente firmado em 
repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori 
Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o 
Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na 
medida em que a responsabilidade penal do réu já foi 
assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes 
indícios de nulidade ou de condenação manifestamente 
contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o 
Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o 
julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, 
ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem 
de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado 
por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, 
não viola o princípio constitucional da presunção de 
inocência ou não-culpabilidade.”  (HC 118770, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 
julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 
DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017) 
 
A questão é objeto, cumpre averbar, do Tema 1068 da 

sistemática de recursos com repercussão geral (RE 1235340/SC), cujo 

julgamento de mérito pelo Plenário do STF está pendente, para 
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deliberação a respeito da seguinte matéria: “Recurso extraordinário 

em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da 

Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do 

Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de 

Sentença.” 

 

Constata-se, portanto, que a Constituição Federal encerra, 

desde sua promulgação – ou seja, desde 05.10.1988 -, norma que 

preconiza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do 

Júri, não havendo fundamento, sob esse prisma, para concluir-se pela 

contrariedade ao princípio da irretroatividade da lex gravior, na medida 

em que a nova redação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal 

apenas tornou expressa, no plano infraconstitucional, norma de estatura 

constitucional pré-existente. 

 

Em outras palavras: as normas do artigo 492, I, “e” e §4º, 

do Código de Processo Penal, introduzidas pela Lei nº 13.964/19, não 

inovaram a ordem jurídica, mas apenas ajustaram a legislação 

infraconstitucional aos ditames da Carta Política, que, sempre autorizou a 

pronta execução do veredicto condenatório proferido pelos jurados. 

 

Nesse contexto, a regra da irretroatividade da lei penal 

prejudicial, ao contrário do que entendeu o Tribunal Paulista, não impede 

a imediata execução da pena imposta ao acusado, de modo a evidenciar 
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que os dispositivos legais já mencionados foram violados pela Corte 

recorrida.   

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do Estado 

de São Paulo o deferimento do processamento do presente recurso 

especial por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos ao Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

cassando o v. acórdão, para reconhecer a legitimidade da execução 

provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, também no 

tocante aos crimes praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/19, 

desde que posteriores à promulgação da Constituição Federal, com o 

consequente restabelecimento da prisão do paciente VALDEMIR 

BELARMINO DA SILVA. 

 

         São Paulo, 23 de junho de 2020. 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 
Promotor de Justiça  

(Designado em 2ª instância - PORTARIA Nº 8099/2015, DOESP DE 1º/08/20151) 

                                                

1
 Cópia em anexo 


