
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 427.643 - SP (2017/0316303-7)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : ALESSANDRA ANSALDI MARTINEZ E OUTRO
ADVOGADOS : MARTIM LOPES MARTINEZ  - SP060688 
   ALESSANDRA ANSALDI MARTINEZ  - SP220603 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : DALVA LINA DA SILVA 

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido 

liminar, impetrado em benefício de DALVA LINA DA SILVA, em face de v. acórdão 

proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo. 

Depreende-se da inicial que a paciente foi condenada pela prática do crime do 

art. 56, caput, da Lei n. 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, 

bem como do art. 32, § 2º, da Lei n. 9.605/98, à pena de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses 

e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime semiaberto. Ao julgar os recursos da Defesa e 

do Ministério Público, o eg. Tribunal de origem determinou fosse expedido mandado de prisão 

para o cumprimento provisório da pena, nos termos do v. acórdão assim ementado (fls. 

150-165):

"Apelação Criminal - Maus-tratos contra fauna doméstica e 
uso de substância nociva ao ambiente - Artigos 32, § 2º, e 56, da Lei 
9.605/98 - Ré que, na condição de responsável por acolher animais 
abandonados para colocá-los em adoção, provocou, dolosamente, a morte 
de 37 animais - Condenação - Necessidade - Prova robusta acerca da 
materialidade e autoria delitiva - Laudos periciais contundentes em 
harmonia com os relatos das testemunhas, corroborando a prática das 
gravíssimas infrações - Penas - Exasperação - Necessidade - Cúmulo 
material mantido diante da inequívoca da habitualidade criminosa, que 
não se confunde com a continuidade delitiva - NEGADO PROVIMENTO 
AO APELO DEFENSIVO, PROVENDO-SE O MINISTERIAL."

Daí o presente writ, no qual o impetrante argumenta que a decisão configura 

constrangimento ilegal, porquanto afronta o princípio da presunção de inocência. Aduz, ainda, 

que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis e possui uma filha de 11 (onze) anos de 

idade, da qual é a única cuidadora. Por fim, ressalta que é de amplo conhecimento a 
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inexistência de vagas em estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime 

semiaberto, caso em que deve ser aplicada a Súmula Vinculante n. 56. 

Requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de autorizar que a paciente 

cumpra a pena em regime aberto ou em prisão domiciliar, expedindo-se contramandado de 

prisão.

O pedido liminar foi indeferido (fls. 192-194).

O Ministério Público Federal oficiou pelo não conhecimento do writ e, caso 

conhecido, pela parcial concessão da ordem, conforme parecer de fls. 222-225, com a 

seguinte ementa:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA QUESTÃO DE 
FUNDO, PORÉM, PARA VERIFICAR SE HÁ ILEGALIDADE 
FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CRIMES 
AMBIENTAIS DA LEI N. 9605/98. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA 
COM BASE NO TEOR DO JULGAMENTO DO HC N2 126.292 PELO 
STF. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 
INEXISTÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO 
PENDENTE DE JULGAMENTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE 
PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE 
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO 
CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, MAS PELA CONCESSÃO 
PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO, APENAS PARA GARANTIR QUE A 
PACIENTE INICIE O CUMPRIMENTO DA SUA PENA NO REGIME 
DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SEMIABERTO)."

Às fls. 227-233, o impetrante reitera o pedido inicial e informa que a paciente 

foi presa, em cumprimento ao mandado de prisão, e será transferida para o CDP de Franco 

da Rocha, onde cumprirá pena no regime fechado. 

É o relatório.

Decido.

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração 

de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o 

não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada 
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flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem 

de ofício. 

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas 

corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da 

pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária 

celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo 

de recurso especial. 

Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da 

insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela 

concessão da ordem, de ofício.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 

126.292/SP, sob relatoria do em. Ministro Teori Zavascki, entendeu ser possível a execução 

das condenações a partir dos pronunciamentos proferidos em 2ª instância, independentemente 

da interposição dos recursos de natureza extraordinária. Confira-se a ementa do aresto:

"CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, 
LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR 
TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. 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.

2. Habeas corpus denegado". 

O entendimento foi novamente expressado por ocasião do indeferimento das 

medidas cautelares nas ADCs 43 e 44/STF e, mais uma vez, confirmado pelo Plenário do 

Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do ARE 964.246, submetido à sistemática da 

repercussão geral, no qual foi reafirmada a jurisprudência daquela Col. Corte, 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 
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Constituição Federal" (ARE 964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 

25/11/2016).

No mesmo sentido vem decidindo esta Corte Superior de Justiça, consoante se 

infere dos seguintes precedentes:

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS. 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO 
STF   E   DESTA   CORTE.  EFEITO  SUSPENSIVO  AO  RECURSO  
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  INEXISTENTE  NO  
MOMENTO  DA  IMPETRAÇÃO. HABEAS  CORPUS.  VIA 
INADEQUADA PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO EFEITO. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 
17/2/16, o Supremo  Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a 
admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da 
pena após  o exaurimento  das  instâncias  ordinárias,  inclusive  com 
restrição da liberdade do condenado, por ser  o  recurso extraordinário,  
assim como o recurso especial, desprovido de efeito suspensivo,  sem  que  
isso  implique  violação  ao princípio da não culpabilidade.  Tal  
entendimento foi mantido, pela Suprema Corte no exame das Ações 
Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e 44 , em 5/10/2016. O   
Superior Tribunal de Justiça também adotou  o  aludido posicionamento a 
partir do julgamento, pela Sexta Turma, dos EDcl no REsp n. 
1.484.415/DF, da  relatoria  do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI 
CRUZ.

2.  Evidenciado  que no momento da impetração o recurso 
especial não havia sido interposto ainda, eis que pendente de julgamento 
embargos declaratórios  opostos pela defesa, não há que se falar em 
concessão de efeito suspensivo a recurso inexistente.

3.  O  habeas corpus não é a via adequada para a concessão 
de efeito suspensivo a recurso especial. Precedentes desta Corte.

Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 380.537/PR, 
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 1º/8/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
EXTRAÇÃO DE CÓPIA DOS AUTOS E REMESSA À ORIGEM PARA 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PROVIDÊNCIA EMBASADA NA 
ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL ACERCA DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. 
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do HC n. 126.292, a determinação de 

Documento: 80539032 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 27/02/2018 Página  4 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

imediato início do cumprimento da pena após a afirmação da 
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se revela 
consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, 
mormente em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos 
recursos de natureza extraordinária.

2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp  
1.604.256/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe  1º/8/2017).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE 
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO. VERBETE SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO PELO CRIME 
PREVISTO NO ART. 1º, §2º DA LEI 9.455/97. PENA DE 2 ANOS DE 
RECLUSÃO IMPOSTA AO AGRAVANTE FERNANDO ANTÔNIO ALVES 
MOREIRA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE 
OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA.

1. A teor do verbete n. 182 da Súmula desta Corte, é 
manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial que não 
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada.

2. Decorrido lapso temporal superior a 4 anos entre os 
marcos interruptivos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva 
relativamente ao agravante Fernando Antônio Alves Moreira, quanto à 
condenação por infração art. 1º, § 2º, da Lei nº 9455/97.

3. A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl no REsp 
1.484.413/DF e no REsp 1.484.415/DF, adotou orientação fixada pelo 
Supremo Tribunal Federal (HC 126.292/MG, de 17/2/2016) de que a 
execução provisória da condenação penal, na ausência de recursos com 
efeito suspensivo, não viola o princípio da presunção de inocência, 
entendimento reafirmado no julgamento das Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade 43 e 44, em 5/10/2016, pelo Pleno do Supremo 
Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não conhecido, determinando-se a 
execução provisória da pena imposta aos agravantes" (AgRg no AREsp 
762.688/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 1º/8/2017).

Com efeito, nos recursos especial e extraordinário, a matéria de fato, ou seja, 

a apreciação a respeito do arcabouço probatório produzido no processo, e que 

geralmente, conduz à conclusão a respeito da materialidade e autoria do crime, é tema não 

devolvido à apreciação, seja do col. Supremo Tribunal Federal, quando julga o recurso 
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extraordinário, seja do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do recurso 

especial.

Assentada a matéria de fato, pela instância ordinária, em sentença e/ou 

acórdão, torna-se inviável a discussão de tais questões nos recursos especial e extraordinário, 

os quais ficarão adstritos a eventual contrariedade da decisão à Constituição Federal ou à lei 

federal. E aqui, a presunção de que se deve cogitar é a de que a decisão recorrida, 

emanada de um Tribunal, esteja afinada com a lei e a Constituição. 

A presunção, repita-se, é a de que os Juízes e Tribunais cumpriram a lei e 

a Constituição, o que se depreendia, inclusive, verbi gratia da antiga Súmula 400, do 

Supremo Tribunal Federal, editada antes do advento da Constituição Federal de 1988 e 

segundo a qual: "decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a 

melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra a do art. 101, III, da C.F".

De maneira que, sem nenhuma afronta ao princípio da não-culpabilidade ou da 

presunção de inocência, a partir da decisão condenatória do Tribunal de Justiça ou do Tribunal 

Regional Federal, é possível a execução da pena.

Isto para não dizer que a presunção de inocência se vê mitigada a partir da 

primeira decisão condenatória, ainda que do Juiz de 1º Grau.

Com efeito, se a sentença condenatória de primeira instância não 

abalasse a presunção de inocência, ou seja, se diante do ato jurídico sentença condenatória 

e o art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o que se assentasse fosse a inocência e não a 

culpabilidade afirmada pelo Juiz, a ausência de recurso a essa mesma sentença não 

poderia ensejar a execução da pena.

Ademais, sob a égide da Constituição Federal de 1988, por dezenove anos, 

a admissibilidade da execução provisória não apresentava os problemas ulteriormente 

assinalados no Habeas Corpus 84.078, da relatoria do em. Min. Eros Grau e que rompeu 

com a linha de precedentes até então desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal e 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 

A decisão proferida no Habeas Corpus 126.292, contudo, não afasta a 

possibilidade de o Tribunal Superior, evidentemente calcado em juízo de probabilidade, 
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possa conceder, em situações particulares, medida acauteladora tendente à obstrução 

dos efeitos da decisão de condenação.

Assim, a excepcionalidade da situação é que ditará a possibilidade de 

suspensão dos efeitos do julgado, sendo, contudo, a sua produção, à guisa de execução 

provisória, a regra decorrente do julgamento condenatório proferido pelo segundo 

grau de jurisdição, como sucede na espécie.

Desse modo, os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo 

e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das 

instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento 

provisório da pena fixada.

Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de 

qualquer flagrante ilegalidade no que diz respeito à execução provisória da pena no presente 

caso.

Noutro giro, verifica-se no v. acórdão impugnado que as questões envolvendo 

a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, por ser genitora de criança com 

apenas 11 (onze) anos de idade, bem como relativa à ausência de vagas para condenados 

no regime semiaberto no estado de São Paulo, não foram analisadas pelo eg. Tribunal de 

origem.

Assim, o eg. Tribunal a quo sequer se manifestou acerca da quaestio ventilada 

na presente impetração, ficando impedida esta Corte de proceder à análise desta, sob pena de 

indevida supressão de instância.

Nesse sentido, as seguintes decisões: HC 379266/MG, de minha relatoria, 

DJe 28/06/2017, HC 399447/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

30/06/2017; HC 402364/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017.

Destaco, ainda, os seguintes julgados:

"HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO DE REVISÃO 
CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  HOMICÍDIO  
QUALIFICADO.  RENÚNCIA  DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. 
INTIMAÇÃO  PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. SENTENÇA DE  PRONÚNCIA. CERTIDÕES 
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CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO  DESEJO  
DE  RECORRER  PELO  RÉU.  PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO 
DO RECURSO   EM   SENTIDO   ESTRITO.  EXTEMPORANEIDADE.  
NULIDADE.  NÃO OCORRÊNCIA.  SESSÃO  DE  JULGAMENTO.  RÉU 
REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE.   
NULIDADE   RECONHECIDA.   HABEAS  CORPUS  NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.  O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e 
a Terceira Seção  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  diante da 
utilização crescente  e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a 
sua admissibilidade  quando o ato ilegal for passível de impugnação pela 
via  recursal  própria,  sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, 
de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.  O  tema  concernente  à  inexistência de prévia intimação 
do réu quanto  à  renúncia  pelo  advogado  constituído  do  mandato  a  si 
outorgado,  não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais  
razões,  ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de 
indevida supressão de instância.

[...]
7.  Habeas  Corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida de 

ofício para anular  a  sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela 
Vara do  Tribunal  do  Júri  da  comarca  de  Guiratinga/MT, nos autos do 
Processo  n.  298-04.2000.811.0036  - CI 2914, somente em relação ao ora  
paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de 
Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 
374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 
17/02/2017).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE  DA AÇÃO 
PENAL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO REPUTADA 
INDISPENSÁVEL  PELA  DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO 
WRIT IMPETRADO NA  ORIGEM.  MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE 
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1.  A  alegada  nulidade  da  ação penal em razão de não 
constar nos autos  documentação  reputada  indispensável  pela  defesa  
não  foi apreciada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede 
qualquer manifestação  deste  Sodalício  sobre  o  tópico,  sob  pena  de  se 
configurar  a  prestação  jurisdicional  em  indevida  supressão  de 
instância.

2.  Não  se  vislumbra  qualquer  ilegalidade no não 
conhecimento do mandamus   originário,   pois  este  Superior  Tribunal  de  
Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a 
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impetração de  habeas  corpus em substituição aos recursos cabíveis e à 
revisão criminal. Precedentes.

3.  O impetrante deixou de anexar ao presente remédio 
constitucional cópia  da íntegra da ação penal, documentação 
indispensável para que se pudesse analisar a eiva suscitada.

4.  O  rito do habeas corpus e do recurso ordinário em 
habeas corpus pressupõe  prova pré-constituída do direito alegado, 
devendo a parte demonstrar,  de  maneira  inequívoca,  por  meio  de  
documentos que evidenciem   a   pretensão   aduzida,   a   existência  do  
aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a 
defesa.

5. Habeas corpus não conhecido" (HC 367.864/MT, Quinta 
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/02/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. 
DESCAMINHO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, FALSIDADE 
IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL. INSTAURAÇÃO DE 
INQUÉRITO POLICIAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DOS 
TRIBUTOS. NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL 
A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPREGO DO WRIT. COISA 
JULGADA. REASCENDER TESES. AMOFINAÇÃO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. 
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
RECURSO DESPROVIDO.

1. No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de 
temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância.

2. Manejar remédio heroico intentando reascender temas, 
após o julgamento de todos os recursos cabíveis, com o advento do manto 
da coisa julgada sobre o processo criminal, o qual foi inclusive objeto de 
análise em outra sede impugnativa perante o Superior Tribunal, quebranta 
a segurança jurídica.

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, 
porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples 
pretensão de reforma. (Enunciado n.º 182 da Súmula desta Corte).

4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 400.382/RS, 
Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
23/06/2017).
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Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.

P.  I.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2018.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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