
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 426.316 - SP (2017/0305806-0)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : FERNANDO HIDEO IOCHIDA LACERDA E OUTROS
ADVOGADOS : ZULAIE COBRA RIBEIRO  - SP024127    

SERGEI COBRA ARBEX  - SP141378    
FERNANDO HIDEO IOCHIDA LACERDA  - SP305684 

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : LUIZ MARCONDES DE FREITAS JUNIOR 

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício 

de LUIZ MARCONDES DE FREITAS JÚNIOR em face de v. acórdão proferido pelo 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação criminal n. 

0058707-80.2002.8.26.0554.

Narram os impetrantes na inicial do writ que o paciente foi absolvido em 

primeiro grau de jurisdição com fundamento na inexistência de prova de ter o réu 

concorrido para a infração penal em relação ao delito de concussão (art. 316 c/c 327, 

§2º, ambos do Código Penal), tendo-se declarado extinta a punibilidade quanto ao 

crime de quadrilha ou bando (artigo 288 do Código Penal), uma vez reconhecida a 

prescrição da pretensão punitiva (sentença às fls. 149-264). 

Afirmam que o Ministério Público interpôs apelação perante ao eg. 

Tribunal de origem, que deu provimento ao apelo, entre outras determinações, para 

condenar o paciente "como incurso no artigo 316, caput, c/c os artigos 61, inciso II, 

alíneas a e d, 327, § 2º, 29 e 71, todos do Código Penal, às penas reclusiva de 8 (oito) 

anos, no regime fechado" (fl. 2), determinando a expedição de mandado de prisão para 

a execução provisória do julgado (acórdão às fls. 14-120). 

Daí o presente writ, no qual os impetrantes sustentam, em breve síntese, 

que "a aludida condenação está prescrita, uma vez decorrido lapso de tempo entre a 

data do recebimento da denúncia (04/03/2005) e a publicação da decisão 

condenatória (21/11/2017) superior a 12 (doze) anos." (fl. 3). 

Além disso, asseveram a impossibilidade da execução provisória da 

pena, porque ainda não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, pois os 
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embargos de declaração opostos pelo paciente ainda encontram-se pendente de 

julgamento. 

Diante dos argumentos expostos, requer o deferimento do pedido liminar 

para "suspender a execução provisória da pena imposta ao Paciente (Recurso de 

Apelação n° 0058707-80.2002.8.26.0554), uma vez verificadas (i) a prescrição da 

condenação e (ii) a pendência de julgamento de embargos de declaração, opostos 

pela defesa do Paciente." (fl. 11). 

É o breve relatório.

Decido.

No que concerne ao cumprimento antecipado da pena, cumpre destacar 

que o Supremo Tribunal Federal passou a entender ser possível a execução das 

condenações a partir dos pronunciamentos proferidos em 2ª instância, 

independentemente da interposição dos recursos de natureza extraordinária.

Tal posicionamento foi confirmado por ocasião do julgamento do ARE 

n. 964.246, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual o Plenário desta eg. 

Corte  reafirmou a jurisprudência do Pretório Excelso 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 n. 964.246/SP, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori 

Zavascki, DJe de 25/11/16, grifei).

Na hipótese, contudo, a impetrante comprovou a oposição de embargos 

de declaração na apelação criminal na data de 21/11/2017 (fls. 121-139), de forma 

que, no caso, sequer há que se falar em exaurimento da jurisdição da instância 

ordinária, posto que ainda pendentes de apreciação os embargos de declaração.

Desta forma, não esgotada a jurisdição do eg. Tribunal de origem, tal 

circunstância obsta a determinação de expedição de mandado de prisão para fins de 

execução provisória da pena. Ilustrativamente, o seguinte precedente desta col. Quinta 
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Turma:

"HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. 
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM 
CONCEDIDA. 

1. Esta Corte Superior, seguindo entendimento firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a possibilidade de 
cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias 
ordinárias, por ser o recurso extraordinário desprovido de efeito 
suspensivo. 

2. No caso em debate, todavia, a determinação do 
cumprimento antecipado da pena do paciente decorre de acórdão 
proferido no julgamento da apelação, ao qual foram opostos embargos 
de declaração, ainda pendentes de julgamento. Uma vez ainda não 
esgotada a jurisdição do Tribunal de origem, tal fato obsta a expedição 
de mandado de prisão para execução provisória da pena. Precedentes. 

Ordem concedida, em parte, para, confirmando a liminar, 
determinar que o paciente aguarde, em liberdade, o esgotamento das 
vias recursais ordinárias, se por outro motivo não estiver preso" (HC n. 
390582/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 
3/5/2017).

Sob tal contexto, defiro o pedido liminar tão somente para suspender os 

efeitos da execução provisória determinada em face do paciente, até o julgamento dos 

embargos de declaração opostos na origem.

Ressalto que a análise acerca de eventual prescrição será feita em 

momento oportuno, após a devida instrução do writ.

Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e 

pormenorizadas ao eg. Tribunal a quo, bem como ao Juízo da 1º Vara Criminal da 

Comarca de Santo André/SP (ação penal n. 0058707-80.2002.8.26.0554), que 

deverá esclarecer acerca das datas dos marcos interruptivos da prescrição, bem como 

se no curso da ação penal houve eventual causa de suspensão do curso do processo e 

do prazo prescricional em relação ao paciente. 

Após, vista ao Ministério Público Federal.
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P. e I.

Brasília (DF), 27 de novembro de 2017.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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