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HABEAS CORPUS Nº 545.509 - RJ (2019/0340216-8)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : ALLAN CAETANO RAMOS E OUTRO
ADVOGADOS : ARTHUR LAVIGNE JUNIOR  - RJ018629 
   ALLAN CAETANO RAMOS  - RJ160951 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
PACIENTE  : RENAN SANTOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

  

DECISÃO

RENAN SANTOS DA SILVA alega sofrer constrangimento 
ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo na Apelação n. 
0233004-17.2015.8.19.0001, em que foi dado provimento ao recurso 

ministerial para condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de 
drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 
mais multa.

A defesa assere que:

[o] Paciente, festejado produtor musical, conhecido DJ 
carioca e compositor de funk, foi injustamente denunciado 
por suposta prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 
11.343/2006, eis que, de acordo com a acusação, ele 
supostamente teria atuado como informante da facção 
criminosa que controlaria o comércio ilícito de 
entorpecentes na comunidade do Complexo da Penha. Além 
disso, foi acusado de promover bailes funk na dita comunidade, 
onde nasceu e viveu toda a sua vida, com o propósito espúrio 
de fomentar a venda de drogas na região (fl. 4, destaquei).

Após o fim da instrução criminal, o Juízo da 21ª Vara Criminal da 
Comarca do Rio de Janeiro – RJ absolveu o paciente, por considerar não existir 
prova suficiente para a condenação. Irresignado, o Ministério Público estadual 
interpôs recurso de apelação, ao qual a Corte de origem deu provimento para 
condená-lo pelo delito de associação ao tráfico. "Por ocasião do julgamento da 
apelação criminal, a Autoridade Coatora pontuou que, tão logo esgotada a 
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jurisdição daquela instância, fosse o Paciente preso para cumprimento da 
pena aplicada, nos termos do que restou consignado no acórdão" (fl. 5, grifei).

Todavia, salienta a defesa que "[o] entendimento jurisprudencial 
do Supremo Tribunal Federal [...] restou inegavelmente superado com o 
julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
supracitadas, todas de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dr. Marco Aurélio, 
concluído no último dia 07 de novembro de 2019" (fl. 7), razão pela qual requer a 
cocnessão da ordem a fim de que possa o paciente aguardar em liberdade até o 
trânsito em julgado do referido processo.

Decido.

Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi 
revogada após o início da instrução criminal, contudo, diante do esgotamento das 
instâncias ordinárias, deu-se cumprimento à determinação constante do acórdão 
referente ao julgamento do recurso de apelação, e foi iniciada, então, a execução 
imediata da pena.

A esse respeito, é imperioso consignar que o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que "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" (HC n. 
126.292/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016).

A matéria foi objeto de novo exame pela Corte Suprema, em 
5/10/2016, nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 43 e 44, ocasião em 
que o Plenário, ao indeferir a tutela cautelar, conferiu interpretação conforme 
ao art. 283 do Código de Processo Penal ("Ninguém poderá ser preso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, 
no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou 
prisão preventiva") para assentar que encontra guarida no texto constitucional o 
início da execução da pena após prolação de acórdão condenatório.

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento, em 10/11/2016, 
do ARE n. 964.246/SP, examinado sob a sistemática da repercussão geral, 
instituto inserido no contexto da objetivação do controle difuso de 
constitucionalidade, dado que a decisão valerá para todos os recursos sobre 
matéria idêntica, consoante disposto nos arts. 1.039, caput e parágrafo único, e 
1.040, I, II e II, ambos do Código de Processo Civil, de maneira a conferir 
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eficácia erga omnes e vinculante à decisão do Supremo Tribunal Federal 
proferida em recurso extraordinário.

Todavia, ao se deparar novamente com a temática, no julgamento 
do mérito das ADC's n. 43, 44 e 54, em 7/11/2019, o Supremo Tribunal Federal, 
revisitou o entendimento anteriormente esposado e concluiu pela impossibilidade 
de execução da pena antes de aperfeiçoado o trânsito em julgado do processo. O 
Plenário decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que 
prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do 
cumprimento da pena. O art. 283 do CPP está em conformidade com a garantia 
prevista no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 

A decisão proferida em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada 
a oposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de 
ação rescisória (art. 26 da Lei n. 9.986/1999). Tem eficácia contra todos e efeito 
vinculante, inclusive em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, no 
estado de coisas atual, não se pode dar início à execução após o exaurimento da 
jurisdição ordinária. Entretanto, permanece a possibilidade de prisão ante 
tempus, por ato judicial motivado, mediante indicação concreta de razões fáticas e 
jurídicas que a justifiquem, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código 
de Processo Penal.

Dito isso, observo que o Superior Tribunal de Justiça não é o 
órgão competente para, em primeiro lugar, executar o acórdão do Supremo 
Tribunal Federal.

Consoante decidido sob a sistemática da repercussão geral, no 
julgamento do RE n. 730.462/SP (Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, 
Dje 8/9/2015), "[a] sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a 
constitucionalidade [...] de preceito normativo gera, no plano do ordenamento 
jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter [...] a referida norma do 
sistema de direito". 

Afirmou-se, ainda, que "dessa sentença decorre também o efeito 
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e 
obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= 
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento 
próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta 
Constitucional".

Entretanto, "a eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não 
da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação 
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do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, 
consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais 
supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com 
suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional".

Assim, "[a]firma-se, portanto, como tese de repercussão geral 

que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade 
ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática 
reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento 
diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso 
próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria"; 
"Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, 
a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em 
caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado".

In casu, a execução penal continua em curso. O início do 
cumprimento da pena foi determinado pelo Tribunal de Justiça, e corroborado por 
este Superior Tribunal no julgamento do HC n. 481.990/RJ. Os atos judiciais em 
apreço foram proferidos antes do julgamento das ADC's 43, 44 e 54. Assim, 

compete ao Juiz responsável pela execução, no caso concreto, conferir efeito 
executivo à decisão do Supremo Tribunal Federal que afirmou, em controle 
concentrado, a constitucionalidade do art. 283 do CPP. Trata-se de incidente 
ocorrido durante o resgate da sanção criminal que atrai, mutatis mutandis, o art. 
66, I, da LEP.

A providência é recomendável, pois esta Corte não possui os 
dados sobre a execução penal nem conhece a atual situação do paciente. Permitirá, 
assim, maior celeridade nos efeitos futuros do julgado do Supremo Tribunal 
Federal, além de registros imediatos na guia penal. Ademais, se houver fatos 
novos, eventuais providências cautelares poderão ser requeridas e decididas nos 
autos originários, com maiores elementos de convicção.

À vista do exposto, in limine, concedo, em menor extensão, o 
habeas corpus a fim de determinar que o Juízo da execução penal aprecie a 
situação do paciente, com urgência, em conformidade com a decisão do Supremo 
Tribunal Federal proferida em controle concentrado no julgamento das ADC's 43, 
44 e 54.

Publique-se e intimem-se.
 

  

Brasília (DF), 20 de novembro de 2019.
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Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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