
HABEAS CORPUS 178.995 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S) :ADRIANA FERREIRA ALMEIDA 
IMPTE.(S) : JACKSON COSTA RODRIGUES E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado 
contra  acórdão  da  Quinta  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
proferido no julgamento do AgRg no RHC 102.701/RJ, Rel. Min. FELIX 
FISCHER.

Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena 
de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime 
de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Foi-lhe 
negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 2).

Esgotadas as instâncias ordinárias, o Juízo de origem determinou a 
execução provisória da pena (Doc. 3).

Buscando,  entre  outros  pedidos,  obstar  a  execução  provisória  da 
pena, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior 
Tribunal  de Justiça,  ao qual  o Ministro  Relator negou provimento,  em 
decisão mantida pelo colegiado, conforme ementa (Doc. 7):

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ORDINÁRIO 
EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO. 
APELAÇÃO.  NÃO  APRESENTADAS  RAZÕES. 
INTERPOSIÇÃO  DE  PROTESTO  POR  NOVO  JURI. 
ESTRATÉGIA  DA  DEFESA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA 
BOA-FÉ  OBJETIVA.  NEMO  AUDITUR  PROPRIAM 
TURPITUDINEM  ALLEGANS.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA 
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESGOTAMENTO DAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONFIGURADO. INDEFERIDO 
EFEITO  SUSPENSIVO  AO  RECURSO  ESPECIAL. 
ADEQUAÇÃO.  NÃO  ENFRENTAMENTO  DOS 
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FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA 
182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

I - Depreende-se dos autos que a Defesa interpôs apelação 
em audiência,  requerendo vista  dos autos para apresentar as 
razões. Ao receber o feito, pleiteou o oferecimento das razões 
em segunda instância, o que foi indeferido, nos termos do art. 
600,  §  4º,  do  CPP,  segundo  o  qual  tal  pretensão  deve  ser 
declarada na interposição do apelo, o que não ocorreu. 

II  -  A Defesa não ofereceu as  razões,  nem tampouco se 
insurgiu contra a decisão indeferitória de sua apresentação em 
segunda instância,  optando por interpor o já  extinto protesto 
por novo juri, insurgindo-se contra a decisão que não o recebeu 
por  meio  de  carta  testemunhável,  embargos  de  declaração  e 
recurso especial. 

III - A opção por não se insurgir tempestivamente contra o 
indeferimento  do  pedido  de  apresentação  das  razões  em 
segunda instância, mas em lugar disso, interpor o protesto por 
novo  juri,  configurou  estratégia  da  própria  Defesa  que  não 
pode, agora, lançar mão deste argumento para arguir que está 
configurada nulidade em razão do não recebimento do recurso 
de apelação. Isso porque  vige no sistema processual penal o 
princípio  da  lealdade,  da  boa-fé  objetiva  e  da  cooperação 
entre os sujeitos processuais,  não sendo lícito à parte arguir 
vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se 
violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria 
torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 

IV - No que diz respeito à execução provisória da pena 
privativa de liberdade, por ocasião do julgamento do ARE n. 
964.246,  submetido  à  sistemática  da  repercussão  geral,  o 
Plenário do col. STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de 
que  "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido  
em  grau  recursal,  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" (ARE 964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Teori Zavascki, DJe 25/11/16). 
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V - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito 
suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico 
do esgotamento da jurisdição ordinária, de forma que é possível 
a determinação do cumprimento provisório da pena. 

VI -  In casu,  por opção da Defesa,  a  apelação não teve 
prosseguimento e foi indeferido o pleito de efeito suspensivo ao 
recurso especial interposto contra a decisão que não recebeu o 
protesto  por  novo  juri.  Desta  forma,  afigura-se  adequada  a 
execução provisória da pena, nos termos do julgado paradigma 
e de reiteradas decisões desta Corte Superior de Justiça. 

VII  -  Nos  termos  da  jurisprudência  consolidada  nesta 
Corte,  cumpre  ao  agravante  impugnar  especificamente  os 
fundamentos  estabelecidos  na  decisão  agravada,  o  que  não 
ocorreu  no  caso  sob  exame,  em  que  a  Defesa  limitou-se  a 
reiterar  ipsis  litteris  os  argumentos  lançados  na  inicial  do 
recurso  ordinário,  o  que  atrai  a  aplicação  da  Súmula  n.  182 
desta  Superior  Corte  Superior  de  Justiça,  segundo  a  qual  é 
inviável  o  agravo  que  não  impugna  especificamente  os 
fundamentos da decisão agravada. 

VIII  -  Nos  termos  do  art.  159  do  RISTJ,  não  haverá 
sustentação oral no julgamento de agravo. 

Agravo regimental não conhecido.

Nesta  ação,  a  defesa  sustenta,  em  suma,  que  a  paciente  sofre 
constrangimento  ilegal  em  razão  da  execução  provisória  da  pena,  ao 
argumento  de  que  esta  Suprema  Corte  recentemente  declarou  a  
constitucionalidade do art.  283, CPP, bastante a vedar execução provisória da  
pena condenatória, conforme provimentos aos ADC’s 43, 44 e 54. 

Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para vedar o  
cumprimento provisório da condenação de ADRIANA FERREIRA ALMEIDA 
NASCIMENTO,  até  esgotamento  dos  recursos  juridicamente  tuteláveis,  
mediante estrita observância da recente orientação desta Suprema Corte.

É o relatório. Decido. 
A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao 

exame da controvérsia. 
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De todo modo, não se verifica desrespeito ao entendimento firmado 
no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se 
fosse  concedido  à  paciente,  na  sentença  condenatória,  o  direito  de 
recorrer em liberdade e,  após o julgamento realizado pelo Tribunal de 
Justiça local,  fosse determinada a sua prisão.  Em outras  palavras,  esta 
CORTE,  por  maioria,  nos  termos  e  limites  dos  votos  proferidos  nas 
referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 
283  do  Código  de  Processo  Penal,  não  permitindo  a  prisão  em 
decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não 
impediu  -  nem poderia  -  a  manutenção  daqueles  presos  por  força  da 
prisão preventiva, caso dos autos (Doc. 2).

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  INDEFIRO  A  ORDEM  DE  HABEAS 
CORPUS. 

Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2019. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC87-DBFA-12B3-DC0A e senha 2621-1958-42B2-88D9


		2019-12-09T18:04:53-0300
	ALEXANDRE DE MORAES
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CC87-DBFA-12B3-DC0A e senha 2621-1958-42B2-88D9




