
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 391.771 - RJ (2017/0053479-0)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : ALMIR COUTO 
ADVOGADO : ALMIR COUTO  - RJ155089 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : GUILHERME VILAR COUTO 

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. 
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. ABSOLVIÇÃO. 
IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP 
ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO 
EVIDENCIADA. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
VÍTIMA SUBMETIDA A DOIS EXAMES DE CORPO DE DELITO. 
PALAVRA DA OFENDIDA. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE DO 
ACÓRDÃO. DECISÃO MOTIVADA.  EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT  NÃO 
CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da 
ação penal por meio do habeas corpus  é medida excepcional, que somente 
deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da 
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de 
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 
3. No tocante à contrariedade ao princípio da correlação, tal regra deve ser 
entendida como a identidade entre o objeto da denúncia e a sentença, ou seja, o 
acusado deverá ser absolvido ou condenado pelos fatos descritos na peça 
acusatória, com vistas à garantia da ampla defesa e do contraditório, sob pena 
de nulidade. Importa destacar, ainda, que conforme a dicção do art. 383 do 
Código do Processo Penal, "o juiz, sem modificar a descrição do fato contida 
na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda 
que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". 
4. Na hipótese, por certo, não há falar em malferimento ao princípio da 
correlação, pois a denúncia e o seu aditamento narraram as circunstâncias e as 
consequências da conduta delitiva. Além disso, malgrado tenha asseverado que 
o fato delitivo implicou o seu afastamento das atividades habituais por mais de 
30 dias, o Magistrado a quo reconheceu, de igual modo, que as lesões 
acarretaram debilidade permanente à ofendida. 
5. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os 
requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a 
peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua 
essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o 
quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a 
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viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório 
pelo réu. 
6. No sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado  
adotado pela Constituição Federal (CF,  art.  93, IX), inexiste  hierarquia  entre  
os  elementos probatórios,  não sendo possível  afirmar  que  uma determinada 
prova  testemunhal  ostente menor valor probante que a de outra espécie, já que 
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de 
convicção produzidos nos autos, podendo indeferir a produção de prova que 
entenda desnecessária para a solução da controvérsia (CPP, art. 155, caput ). 
7. Como corpo de delito deve ser entendido o conjunto de todos os elementos 
materiais da infração penal, o que, no caso da lesão corporal, corresponde ao 
corpo da vítima. Por certo, tratando-se de crime que deixa vestígios, impõe-se 
a realização do exame pericial, com vistas à comprovação da materialidade 
delitiva, sob pena de nulidade (CPP, art. 158), salvo na hipótese do 
desaparecimento dos sinais do crime (CPP, art. 167).
8. Deve ser rechaçada a tese de carência de prova para a condenação do réu, 
porquanto a materialidade delitiva foi amplamente comprovada pelos laudos 
produzidos pelos expertos do Instituto Médico Legal, restando atendido o 
requisito legal previsto no art. 158 do CPP. 
9. A perda de três dentes, por si só, denota a deformidade permanente causada 
pelas lesões, tornando-se despiciendo que a conclusão dos médicos legistas 
seja corroborada por laudo odontológico. Ainda, a possível correção da 
deformidade através de prótese dentária não arreda a natureza gravíssima da 
ofensa suportada pela vítima e, por consectário, não conduz ao afastamento da 
qualificadora. 
10. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar praticados contra 
cônjuge, companheiro ou convivente, a palavra da vítima tem valor probante 
diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por outros 
depoimentos e por provas periciais produzidas, como no caso em apreço. 
11. Não se pode confundir carência de fundamentação idônea do julgado com 
decisão contrária aos interesses da parte. Decerto, se o Colegiado de origem, ao 
desprover o apelo do réu, declinou motivação idônea ao afirmar não ter sido 
vislumbrado qualquer vício no curso do processo, bem como ao reconhecer a 
presença de provas bastantes da materialidade e da autoria delitivas, tendo, 
assim, afastado a incidência de excludente de ilicitude, descabe falar em  
nulidade do ato processual. Para infirmar tais conclusões seria necessário 
reexame detido do contexto fático-probatório, o que não se coaduna com a via 
do writ. 
12. No que se refere à execução provisória da pena, após o julgamento do 
Habeas Corpus  n. 126.292/SP (STF, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, 
TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/2/2016), esta Corte passou a adotar o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal de 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". Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de 
cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias 
ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da 
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Súmula 267/STJ. 
13. Writ  não conhecido. 

 
  

 ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e 
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

SUSTENTOU ORALMENTE: DR. ALMIR COUTO (P/PACTE) 
 
 Brasília (DF), 24 de outubro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro RIBEIRO DANTAS  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 391.771 - RJ (2017/0053479-0)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : ALMIR COUTO 
ADVOGADO : ALMIR COUTO  - RJ155089 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : GUILHERME VILAR COUTO 

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Trata-se de habeas corpus  substitutivo de recurso próprio, com pedido de 
liminar, impetrado em favor de GUILHERME VILAR COUTO contra acórdão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de 
reclusão, em regime prisional aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, c/c o 
§ 10º, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006 (e-STJ, fls. 427-439).

Irresignado, o réu apelou ao Colegiado de origem, que desproveu o recurso, à 
unanimidade de votos, nos moldes da seguinte ementa:

"Apelação criminal defensiva. Condenação por lesão corporal no âmbito da 
violência doméstica (art. 129, § 2º, IV, c/c 10º, do Código Penal, n/f da Lei 
n. 11.340/2006). Recurso que argui preliminar de nulidade do processo 
(falta de laudo pericial, apto a demonstrar a extensão das lesões sofridas 
pela Vítima), perseguindo, no mérito, a solução absolutória (por legítima 
defesa ou carência de provas) ou, subsidiariamente, a desclassificação da 
conduta para o caput  do artigo 129 do CP e a revisão da dosimetria. Questão 
'preliminar' que estritamente não se classifica como de índole formal, 
obstativa do exame do direito material controvertido, repercutindo, na 
verdade, sobre tópico de mérito inerente à materialidade factual, devendo 
como tal ser enfrentada. Mérito que se resolve em desfavor da Defesa. 
Materialidade e autoria inquestionáveis. Conjunto probatório apto a suportar 
a versão restritiva. Palavra da vítima contextualizada com os demais 
elementos dos autos. Instrução que revelou ter o réu agredido fisicamente a 
vítima, causando-lhe as diversas lesões imputadas, especialmente a perda de 
três dentes, o que comprometeu a sua capacidade mastigatória e fonética. 
Laudo pericial circunstanciado, realçando, satisfatoriamente, a gravidade e a 
extensão das lesões sofridas, enaltecendo, em síntese, 'debilidade 
permanente das funções mastigatórias e fonéticas, louvadas na conclusão do 
exame odontológico legal'. Lesões que depuradas pelo laudo da e-pasta 0161 
também se mostram compatíveis com a imputação acusatória e são 
ressonantes no impressionante relato da Vítima ('eu quebrei nariz, rosto, 
dente, fiquei roxa da cabeça aos pés; durou entre meia hora ou uma hora; era 
recorrente ele agir assim, era de grosseria total; perdi três dentes, da frente; 
(..) fiquei sem sair de casa (...); o chute atingiu cabeça, braço, barriga, perna; 
fiquei com lesão grave na boca'). Comprovação suficiente de que as 
agressões resultaram na incapacidade para as ocupações habituais da vítima 
por mais de 30 dias, realçando-se que 'ocupação habitual é qualquer 
atividade, física ou mental, do cotidiano da vítima; não precisa ser lucrativa' 
(Masson). Tese subsidiária de legítima defesa que não reúne condições de 
acolhimento. Firme orientação pretoriana no sentido de atribuir à defesa o 
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ônus de comprovar a incidência de qualquer excludente de tipicidade, tipo 
permissivo ou causa de exculpação (CPP, art. 156). Hipótese dos autos na 
qual não evidencia interferência nos juízos de tipicidade, ilicitude ou 
culpabilidade. Dosimetria aplicada com correção (pena-base no mínimo, 
sem alterações na fase intermediária e com incidência da majorante segundo 
a fração de 1/3), em regime aberto (CP, art. 33; Súmula 440 do STJ), sem 
chance para restritivas (CP, art. 44, I) ou sursis (CP, art. 77, caput ). 
Aplicação da recente decisão do Plenário do STF, de vinculação obrigatória, 
o qual viabiliza a imediata execução do título condenatório, uma vez 
concluído o julgamento da apelação por parte deste Tribunal de Justiça 
(ARE 964246, HC 126292-SP, ADCs. Apelo a que se nega provimento." 
(e-STJ, fl. 536).

Neste writ,  o impetrante sustenta que: a) resta evidente a existência de violação 
do princípio da correlação, pois o Ministério Público atribuiu ao réu a prática do delito de 
lesão corporal gravíssima (CP, art. 129, § 2º, III), tendo, posteriormente, o Magistrado  de 1º 
grau reconhecido o cometimento do crime de lesão corporal grave, em razão de suposta 
debilidade permanente da função mastigadora (CP, art. 129, § 1º, III) e indevidamente 
condenado o acusado nos moldes da denúncia; b) "não existe nos autos prova da incapacidade 
da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, e da existência de lesões 
corporais de natureza permanente, vez que não foi feito exame de corpo de delito após o 30º 
dia, não sendo, portanto, verdadeira a afirmação no v. acórdão"; c) "o exame odontológico 
legal número IML-RJ-CME-04868/2011, requisitado pela defesa, e também pelo Ministério 
Público, na audiência de 9/3/2015, assentada à fl. 257, autos digitais, anexo 2, fl. 56, e 
deferido pela MM Juíza de piso, não foi juntado aos autos"; d) "não existe neste processo 
qualquer informação com a caracterização, extensão e mesmo localização de qualquer cicatriz 
causando prejuízo estético e a necessária repulsa ou impressão vexatória à ofendida"; e) "não 
existem as necessárias fotografias registrando a deformidade permanente, possibilitando a 
Vossas Excelências aquilatar o dano estético, e decidir pela existência ou não de 
deformidade" e ad argumentandum tantum , considerando a suposta lesão estar contemplada 
em um laudo odontológico, observa a hipótese desta estar localizada na boca ou queixo 
(mento)"; f) "a defesa permanece cerceada desde o aditamento da denúncia, fls. 161-163, 
autos digitais, anexo 1, fls. 2-4, impossibilitada que está de exercer seu direito constitucional 
ao contraditório e à  ampla defesa, arts. LIV e LV, CRFB, devido a sua fragilidade probatória 
e inépcia deste aditamento, por não identificar os supostos elementos dentários perdidos, não 
conter a descrição, extensão, e localização, das alegadas lesões corporais permanentes, e não 
estabelecer a relação de causalidade das lesões com a conduta do paciente, art. 41, CPP"; g) 
"por não ter o decisum  analisado em preliminar e no mérito as teses da defesa, de nulidade 
processual absoluta, resta configurado o cerceamento do direito de defesa e a ofensa ao 
princípio do devido processo legal, art. 5º, LIV e LV, CRFB, que abrange o duplo grau de 
jurisdição e a obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões"; h) "constatada não ter 
sido analisada a tese de excludente de ilicitude pelo exercício da legítima defesa, e provada a 
existência de lesões recíprocas; serem graves os ferimentos no paciente, aparentando 
inclusive, segundo as testemunhas, serem mais graves do que as da vítima, implicando o seu 
deslocamento para o Hospital Miguel Couto em ambulância, enquanto a vítima seguiu na 
viatura policial; terem as lesões do Paciente, segundo compêndio de medicina legal, 
características de defesa; e por terem sido necessários procedimentos cirúrgicos para 
tratamento das lesões, fatos confirmados em depoimentos e fotos, impõe-se o reconhecimento 
do excludente de ilicitude, pelo exercício de legítima defesa, arts. 23 e 25, CP, c.c. art. 397, I 
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do CPP, e o trancamento da ação criminal"; i) "diante da inexistência de trânsito em julgado, 
uma vez que sequer fora publicado o v. acórdão, e encontra-se em tramitação os embargos de 
declaração, necessário faz-se a cassação da decisão que determinou a expedição de mandado 
de prisão, com a expedição de salvo conduto em favor do paciente, promovendo-se sua 
manutenção em liberdade até o julgamento dos recursos" (e-STJ, fls. 1-49).

Pugna, ao final, pela concessão da ordem para que seja determinado o 
trancamento do processo-crime.

Pleito liminar indeferido (e-STJ, fl. 611).
A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da 

ordem (e-STJ, fls. 642-635).
É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 391.771 - RJ (2017/0053479-0)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : ALMIR COUTO 
ADVOGADO : ALMIR COUTO  - RJ155089 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PACIENTE  : GUILHERME VILAR COUTO 

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. 
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. ABSOLVIÇÃO. 
IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP 
ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO 
EVIDENCIADA. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
VÍTIMA SUBMETIDA A DOIS EXAMES DE CORPO DE DELITO. 
PALAVRA DA OFENDIDA. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE DO 
ACÓRDÃO. DECISÃO MOTIVADA.  EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT  NÃO 
CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da 
ação penal por meio do habeas corpus  é medida excepcional, que somente 
deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da 
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de 
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 
3. No tocante à contrariedade ao princípio da correlação, tal regra deve ser 
entendida como a identidade entre o objeto da denúncia e a sentença, ou seja, o 
acusado deverá ser absolvido ou condenado pelos fatos descritos na peça 
acusatória, com vistas à garantia da ampla defesa e do contraditório, sob pena 
de nulidade. Importa destacar, ainda, que conforme a dicção do art. 383 do 
Código do Processo Penal, "o juiz, sem modificar a descrição do fato contida 
na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda 
que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". 
4. Na hipótese, por certo, não há falar em malferimento ao princípio da 
correlação, pois a denúncia e o seu aditamento narraram as circunstâncias e as 
consequências da conduta delitiva. Além disso, malgrado tenha asseverado que 
o fato delitivo implicou o seu afastamento das atividades habituais por mais de 
30 dias, o Magistrado a quo reconheceu, de igual modo, que as lesões 
acarretaram debilidade permanente à ofendida. 
5. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os 
requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a 
peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua 
essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o 
quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a 
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório 

Documento: 1650269 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 31/10/2017 Página  7 de 18



 

 

Superior Tribunal de Justiça

pelo réu. 
6. No sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado  
adotado pela Constituição Federal (CF,  art.  93, IX), inexiste  hierarquia  entre  
os  elementos probatórios,  não sendo possível  afirmar  que  uma determinada 
prova  testemunhal  ostente menor valor probante que a de outra espécie, já que 
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de 
convicção produzidos nos autos, podendo indeferir a produção de prova que 
entenda desnecessária para a solução da controvérsia (CPP, art. 155, caput ). 
7. Como corpo de delito deve ser entendido o conjunto de todos os elementos 
materiais da infração penal, o que, no caso da lesão corporal, corresponde ao 
corpo da vítima. Por certo, tratando-se de crime que deixa vestígios, impõe-se 
a realização do exame pericial, com vistas à comprovação da materialidade 
delitiva, sob pena de nulidade (CPP, art. 158), salvo na hipótese do 
desaparecimento dos sinais do crime (CPP, art. 167).
8. Deve ser rechaçada a tese de carência de prova para a condenação do réu, 
porquanto a materialidade delitiva foi amplamente comprovada pelos laudos 
produzidos pelos expertos do Instituto Médico Legal, restando atendido o 
requisito legal previsto no art. 158 do CPP. 
9. A perda de três dentes, por si só, denota a deformidade permanente causada 
pelas lesões, tornando-se despiciendo que a conclusão dos médicos legistas 
seja corroborada por laudo odontológico. Ainda, a possível correção da 
deformidade através de prótese dentária não arreda a natureza gravíssima da 
ofensa suportada pela vítima e, por consectário, não conduz ao afastamento da 
qualificadora. 
10. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar praticados contra 
cônjuge, companheiro ou convivente, a palavra da vítima tem valor probante 
diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por outros 
depoimentos e por provas periciais produzidas, como no caso em apreço. 
11. Não se pode confundir carência de fundamentação idônea do julgado com 
decisão contrária aos interesses da parte. Decerto, se o Colegiado de origem, ao 
desprover o apelo do réu, declinou motivação idônea ao afirmar não ter sido 
vislumbrado qualquer vício no curso do processo, bem como ao reconhecer a 
presença de provas bastantes da materialidade e da autoria delitivas, tendo, 
assim, afastado a incidência de excludente de ilicitude, descabe falar em  
nulidade do ato processual. Para infirmar tais conclusões seria necessário 
reexame detido do contexto fático-probatório, o que não se coaduna com a via 
do writ. 
12. No que se refere à execução provisória da pena, após o julgamento do 
Habeas Corpus  n. 126.292/SP (STF, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, 
TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/2/2016), esta Corte passou a adotar o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal de 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". Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de 
cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias 
ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da 
Súmula 267/STJ. 
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13. Writ  não conhecido. 
 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (Relator): 

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Ademais, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento 
da ação penal por meio do habeas corpus  é medida excepcional, que somente deve ser 
adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de 
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a 
materialidade do delito. 

Nesse sentido, estabelecem os seguintes julgados de ambas as Turmas que 
compõem a Terceira Seção desta Corte:

"PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS CORPUS.  
1. PEDIDO DE TRANCAMENTO.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  
CRIMES  SOCIETÁRIOS. DENÚNCIA GERAL. POSSIBILIDADE. 2.    
CONDUTAS   IMPUTADAS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS.  
EXISTÊNCIA, EM TESE, DE LIGAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS E OS 
FATOS DELITIVOS. 3. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. AMPLA 
DEFESA GARANTIDA. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS  
IMPROVIDO.
1.  Como  é  cediço,  o trancamento da ação penal na via estreita do habeas  
corpus  somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar,  
de  plano,  a  inépcia  da  denúncia,  a  atipicidade da conduta,  a  incidência  
de  causa  de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria 
ou prova da materialidade do delito.
Na  hipótese dos autos, assevera o recorrente ser inepta a denúncia, uma  vez 
 que  não  descreve  de forma adequada sua participação nos fatos  
imputados  na denúncia. Importante esclarecer que não se pode confundir  a  
denúncia genérica com a denúncia geral, pois o direito pátrio não admite 
denúncia genérica, sendo possível, entretanto, nos casos de crimes 
societários e de autoria coletiva, a denúncia geral, ou  seja, aquela que, 
apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas  ao  denunciado, 
 demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato 
delitivo.
2.  Da  leitura da denúncia, observa-se que as condutas imputadas ao 
recorrente  bem  como aos demais corréus estão devidamente narradas, 
registrando-se,  em  especial,  com  relação  ao  recorrente que 'na condição  
de  Diretor  de  Recursos  Humanos  integrava  o  Conselho Diretor,  
permanecendo  nessa  atividade  até  a  interdição da FCD.
Também  participava  das  tomadas  de  decisões  sobre  as operações 
comerciais  inexistentes, permitindo, assim, com pleno conhecimento, que  
as  apropriações  ocorressem,  aderindo  à  vontade  dos demais diretores  na 
 consecução das práticas ilícitas'. Dessa forma, não é possível  afirmar  que  
a  inicial  acusatória  é  inepta, porquanto devidamente  individualizada, em 
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tese, as condutas típicas imputadas ao  recorrente.  Com  efeito,  apesar  de  
não  haver  um  minudente detalhamento  das  ações  imputadas  
especificamente  ao recorrente, tem-se demonstrada, ainda que de maneira 
sutil, a ligação entre suas condutas  e  os  fatos  delitivos,  o que é suficiente, 
nos casos de crimes  societários  e de autoria coletiva, conforme já referido. 
3. Assim,  'não  pode  ser  acoimada  de inepta a denúncia formulada em 
obediência  aos  requisitos  traçados  no  artigo  41  do  Código de Processo  
Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria   é   
atribuída   aos   pacientes  devidamente  qualificados, circunstâncias  que  
permitem  o  exercício  da  ampla  defesa'  (HC 183.660/RJ,  Rel.  Ministro  
Jorge  Mussi,  Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 29/2/2012).
4. Recurso em habeas corpus  improvido."
(RHC 54.075/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017).

"PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME 
SOCIETÁRIO. AUTORIA COLETIVA. EMPRESA FAMILIAR. 
RECORRENTES ESPOSAS DE SÓCIOS. DESCRIÇÃO FÁTICA 
GENÉRICA. SUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE 
AUTORIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. 
TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, 
se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de 
cada um dos denunciados.
2. Indícios de autoria demonstrados, tanto mais que se trata de uma empresa 
familiar, sendo as recorrentes, sócias e gerentes, segundo a própria defesa, 
esposas de outros sócios do grupo empresarial.
3. Tese de inexistência de liame da sua atuação com os fatos narrados que 
não se reveste de credibilidade na via eleita.
Plausibilidade da acusação.
4. Direito de defesa assegurado, em face do cumprimento dos requisitos do 
art. 41 do Código de Processo Penal.
5. O habeas corpus  não se apresenta como via adequada ao trancamento da 
ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de 
suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi . Intento, 
em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente 
com a via restrita do writ.
6. Recurso não provido."
(RHC 66.363/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2016, DJe 10/3/2016).

Sem embargo, não obstante tenha deduzido pleito de trancamento da ação 
penal, mister se faz reconhecer que o impetrante busca, de fato, a absolvição do agente, já que 
se trata de feito sentenciado. Tal pretensão, em regra, não se coaduna, de igual modo, com a 
via do writ,  salvo quando evidenciada, de forma inequívoca, a arbitrariedade da condenação, 
o que não se infere na hipótese em apreço. 

Está inscrito na sentença condenatória ora impugnada:

"[...] Trata-se de ação penal na qual se imputa ao acusado a prática do crime 
descrito no artigo 129, parágrafo 2°, inciso IV c/c o §10º do mesmo 
dispositivo do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006.
Infere-se do conjunto probatório dos autos que o crime narrado na denúncia 
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enquadra-se na definição legal de crimes praticados com violência  
doméstica e familiar contra a mulher, visto que demonstrada de forma cabal 
a existência de anterior relação intima de afeto e relação de hipossuficiência 
ou vulnerabilidade da vítima em face do agressor, de modo a caracterizar, na 
hipótese, a incidência da chamada 'Lei Maria da Penha'.
Finda a instrução criminal, os fatos narrados na denúncia restaram 
suficientemente provados.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito 
acostado às fls. 87-88, o qual apurou 'equimose erimeto-violácea sobre 
tumefação mole de 250x180mm nos seus maiores eixos, localizada em toda 
a hemiface direita, corpo da pirâmide nasal, e regiões: labial, mentoniana, 
pavilhão auricular externo direito e região retroauricular direita; equimose 
eritematosa subconjutival parcial, localizada na metade externa do olho 
direito; 12 (doze) equimoses erimato-violáceas sobre tumefações moles, 
medindo a maior 130xl0Omm e a menor 60x5Omm, localizadas nas regiões: 
infrahióidea, carotideana esquerda, clavicular esquerda, deltoideana direita, 
braços direito e esquerdo (faces: anterior, posterior, medial e lateral), face 
posterior do terço superior do antebraço esquerdo, cotovelo direito e dorsal 
do pé direito; escoriação linear, sangrante de 15mm de extensão, localizada 
no terço interno da região clavicular esquerda; 03 (três) escoriações lineares 
de base eritematosa, sendo: uma sob crosta serohemática, de 260mm de 
extensão, localizada nas regiões: deltoideana e escapular direitas; uma em 
tracejado semilunar, de 80mm de diâmetro, localizada sobre uma equimose 
anteriormente descrita, na face anterior do terço superior do braço direito; e 
a outra com destacamento da epiderme e exposição da derme avermelhada 
sob orvalho de sangue, de 05mm, localizada no dorso do pé esquerdo; os 
elementos dentários estão cobertos por gaze tinta de sangue; apresenta 
imobilização com tala coberta por faixas de crepom, que envolvem o 5° 
quirodáctilo direito, mão e punho direitos, que não foi retirada por absoluta 
contraindicação médica e técnica; os 3 ° e 4° quirodáctilos direitos estão 
aumentados de volume opor tumefação mole e têm tonalidade 
erimato-violácea (...)".
Como também pelo laudo complementar acostado às fls. 157-158 nas quais  
consta a seguinte conclusão: 'ficam estabelecidos os nexos causal e temporal 
entre as lesões observadas e o evento alegado que resultaram em debilidade 
permanente das funções mastigatória e fonética, assim como deformidade 
permanente.' Ressalte-se que o referido laudo foi elaborado por perito oficial 
do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, o qual tem 
fé pública. Com efeito, não há que se falar em nulidade do processo por 
ausência de laudo odontológico.
Da mesma forma, a autoria é inconteste, diante da prova oral produzida.
[...] 
A defesa, por sua vez, não produziu qualquer prova que pudesse afastar a 
imputação do crime ao acusado, tampouco para comprovar a tese de 
legítima defesa.
A vítima ratificou as declarações prestadas em sede policial, narrando de 
forma segura e coerente a dinâmica dos fatos.
É certo, ainda, que as lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com 
a agressão narrada pela vítima.
Ademais, a testemunha policial declarou que, ao chegar ao local, a vítima 
estava lesionada, com os dentes quebrados.
Nesse contexto, não há como acolher a tese de legítima defesa.
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Para que seja aplicada a excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do 
Código Penal, deve o fato ter sido cometido de forma moderada, utilizando- 
se o denunciado dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual 
ou iminente, a direito seu ou a de outem.
No caso em análise, verifico que não houve a injusta agressão mencionada 
no dispositivo legal. O fato de o acusado ter sido lesionado não é prova 
suficiente para caracterizar a legítima defesa. Ademais, em momento algum, 
a vítima afirmou que agrediu o acusado. Muito pelo contrário. Ela apenas 
pegou um pedaço de vidro pra se defender, mas mesmo assim, o acusado 
continuou a agredi-la.
Ressalte-se que o artigo 25 do Código Penal utiliza a expressão 'usando 
moderadamente dos meios necessários', o que, por óbvio, não foi feito pelo 
acusado, considerando o relato da vítima, no sentido de que o acusado 
desferindo-lhe chutes, socos, vindo a vítima a perder dois dentes e quebrar 
dedo e nariz.
Diante do exposto, entendo que não resta configurada a excludente de 
ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal.
Da mesma forma, não há que se falar em reconhecimento da forma 
privilegiada da infração, eis que não consta nos autos qualquer elemento de 
prova, apontando a presença da injusta provocação da vitima alegada pelo 
acusado.
A tese de nulidade do processo por falta de laudo odontológico também não 
merece acolhida. De acordo com o laudo pericial complementar acostado 
aos autos, as lesões causadas na vítima pela ação contundente do acusado 
são de natureza grave, uma vez que resultaram em debilidade permanente da 
função mastigadora.
A simples discussão entre o acusado e vítima, em nenhuma hipótese, 
poderia terminar em agressões físicas por parte do denunciado, uma vez que 
esta não é maneira admissível de solução de conflitos, sendo certo que a Lei 
n. 11.340/2006 foi editada com a função precípua de prevenir e reprimir a 
ocorrência destas e outras lesões praticadas no âmbito da violência 
doméstica e familiar contra a mulher.
Importante ainda registrar que, nos crimes de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima é 
decisiva, mormente se o fato se apresenta sem testemunha presencial.
A ausência de causas de exclusão da ilicitude, previstas no art. 23 do Código 
Penal ou outras consideradas supralegais, que pudessem justificar a 
reprovável conduta do acusado, caracteriza o fato típico e ilícito.
Por fim, a culpabilidade está demonstrada, uma vez que o acusado 
penalmente imputável, tem possibilidade plena de conhecer o caráter ilícito 
de sua conduta, inexistindo qualquer causa que exclua sua culpabilidade ou 
o isente de pena.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar 
GUILHERME VILAR COUTO pelo crime previsto no 129, parágrafo 2°, 
inciso IV dc o §100 do mesmo dispositivo do Código Penal, na forma da Lei 
n. 11.340/2006" (e-STJ, fls. 429-437).

No tocante à contrariedade ao princípio da correlação, tal regra deve ser 
entendida como a identidade entre o objeto da denúncia e a sentença, ou seja, o acusado 
deverá ser absolvido ou condenado pelos fatos descritos na peça acusatória, com vistas à 
garantia da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Importa destacar, ainda, 
que conforme a dicção do art. 383 do Código do Processo Penal, "o juiz, sem modificar a 
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descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica 
diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". 

Na hipótese, por certo, não há se falar em malferimento ao princípio da 
correlação, pois a denúncia e o seu aditamento narraram as circunstâncias e as consequências 
da conduta delitiva, tendo sido noticiado que a agressão sofrida pela vítima acarretou a perda 
de três dentes. Além disso, malgrado tenha asseverado que o fato delitivo implicou o seu 
afastamento das atividades habituais por mais de 30 dias, o Magistrado a quo reconheceu, de 
igual modo, que as lesões acarretaram debilidade permanente à ofendida. 

Afora isso, uma mesma investida criminosa pode resultar em lesões de 
natureza grave e gravíssima, como no caso em apreço, devendo, todavia, ser reconhecida a 
prática de um único crime de lesão corporal gravíssima, dada a unidade de ofensa ao bem 
jurídico tutelado pela norma penal, sendo certo que a plurabilidade de ofensas deverá ser 
valorada na dosimetria da pena.

Por outro lado, a alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo 
com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça 
acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as 
suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem 
como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa 
e do contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015).

Na hipótese em apreço, a inicial acusatória e o aditamento preenchem os 
requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora 
paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. 

Em relação à suposta carência de elemento de convicção contundente a 
justificar a condenação do acusado, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram que 
as provas colhidas no curso da persecução penal denotam a materialidade e a autoria delitivas, 
máxime em razão dos laudos de exame de corpo de delito acostados aos autos, bem como em 
provas testemunhais. 

No  sistema da persuasão racional  ou  do livre convencimento motivado  
adotado pela Constituição Federal (CF,  art.  93, IX), inexiste  hierarquia  entre  os  elementos 
probatórios,  não sendo possível  afirmar  que  uma  prova  testemunhal  ostente menor valor 
probante que a de outra espécie, já que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de 
todos os elementos de convicção dos autos, podendo indeferir a produção de prova que 
entenda desnecessária para a solução da controvérsia (CPP, art. 155, caput ). 

Mister se faz reconhecer que como corpo de delito deve ser entendido o 
conjunto de todos os elementos materiais da infração penal, o que, no caso da lesão corporal 
corresponde ao corpo da vítima. Por certo, tratando-se de crime que deixa vestígios, impõe-se 
a realização do exame pericial, com vistas à comprovação da materialidade delitiva, sob pena 
de nulidade (CPP, art. 158), salvo na hipótese do desaparecimento dos sinais do crime (CPP, 
art. 167).

In casu,  a defesa insiste em afirmar que a ausência de novo laudo pericial, o 
qual deveria ter sido realizado após o decurso de 30 dias a contar da data da prática delitiva, 
implica nulidade absoluta do processo-crime. 

Ora, verifica-se que o laudo de exame de corpo de delito lavrado em 11/1/2011 
reconheceu os diversos vestígios deixados pela violência infligida à vítima, tendo, porém, 
destacado a necessidade de sua submissão posterior a nova perícia, a fim de que fosse 
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reconhecida a existência de eventual lesão incapacitante para as ocupações habituais por mais 
de 30 dias ou de debilidade permanente ou perda o a inutilização de membro ou função 
(e-STJ, fls. 1477-148).

Posteriormente, já em 29/5/2011, foi elaborado laudo complementar, que 
concluiu ter sido demonstrado o nexo causal entre as lesões observadas na ofendida e a 
debilidade permanente de suas funções mastigatória e fonética, assim como a deformidade 
por ela suportada (e-STJ, fls. 201-211). 

Nesse passo, deve ser rechaçada a tese de carência de prova para a condenação 
do réu, porquanto a materialidade delitiva foi amplamente comprovada pelos laudos 
produzidos pelos expertos do Instituto Médico Legal, restando atendido o requisito legal 
previsto no art. 158 do CPP. 

Ainda, a perda de três dentes, por si só, denota a deformidade permanente 
causada pelas lesões, tornando-se despiciendo que a conclusão dos médicos legistas seja 
corroborada por laudo odontológico. Importa salientar, ainda, que a possível correção da 
deformidade através de prótese dentária não arreda a natureza gravíssima da ofensa suportada 
pela vítima e, por consectário, não conduz ao afastamento da qualificadora. 

De mais a mais, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar 
praticados contra cônjuge, companheiro ou convivente, a palavra da vítima tem valor 
probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por outros 
depoimentos e por provas periciais produzidas, como no caso em apreço. 

A fim de corroborar tal conclusão, trago à baila os seguintes precedentes:

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO 
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA EM 
RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA 
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE 
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. 
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido 
de que, tratando-se de crime cometido no contexto de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da 
ofendida em razão da sua condição de mulher, a competência para o 
processamento da ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a 
Lei n. 11.340/2006.
2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos elementos de 
prova carreados aos autos, que o crime praticado foi motivado por questões 
de gênero, considerando que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade 
por ser do sexo feminino, para se chegar à conclusão diversa do julgado 
seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático-probatório, o que 
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/2006, a palavra da 
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por 
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 7/11/2016, grifou-se).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
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HABEAS CORPUS . DELITO DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
NULIDADE. AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N. 
11.340/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO.
1 - A tese relativa à nulidade da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 
11.340/2006, ventilada no habeas corpus , não pode ser analisada por este 
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a irresignação do então 
paciente, ora agravante, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, fato que 
obsta a análise da interposição por este Sodalício, sob pena de indevida 
supressão de instância.
2 - O pleito de absolvição por insuficiência de probatória demanda o 
revolvimento da matéria fático-probatória, inadmissível pela via do writ. 
Ademais, a questão já foi analisada no Agravo em Recurso Especial n. 
423.707/RJ, no qual se consignou que a palavra da vítima tem especial 
relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, 
mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. Assim, 
entendeu-se pela suficiência de provas para fundamentar a condenação.
3 - Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o 
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada 
por seus próprios fundamentos.
4 - Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 337.300/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016, grifou-se).

Além disso, não se pode confundir carência de fundamentação idônea do 
julgado com decisão contrária aos interesses da parte. Decerto, se o Colegiado de origem, ao 
desprover o apelo do réu, declinou motivação idônea ao afirmar não ter sido vislumbrado 
qualquer vício no curso do processo, bem como ao reconhecer a presença de provas bastantes 
da materialidade e da autoria delitivas, descabe falar em  nulidade do ato processual. 

Da mesma forma, o acórdão ora combatido consignou que "não há qualquer 
elemento probatório mínimo, com produção a cargo da defesa (CPP, art. 156), postado no 
sentido da concreção dos elementos da atuação em legítima defesa (CP, art. 25), capaz de 
potencialmente justificar a ação desenvolvida" (e-STJ, fl. 548). 

Nesse contexto, para infirmar tais conclusões seria necessário reexame detido 
do contexto fático-probatório, o que não se coaduna com a via do writ. 

Por derradeiro, no que se refere à execução provisória da pena, consigno que, 
após o julgamento do Habeas Corpus  n. 126.292/SP (STF, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, 
TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/2/2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal de 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". Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de 
cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, 
antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

Sobre o tema, confiram-se:
 

"DIREITO  PROCESSUAL  PENAL. HABEAS  CORPUS   
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. 
MÉRITO. ROUBO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO EM 

Documento: 1650269 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 31/10/2017 Página  1 5 de 18



 

 

Superior Tribunal de Justiça

PRIMEIRA INSTÂNCIA, GARANTIDO O DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE.  RECURSO  EXCLUSIVO  DA  DEFESA.  SENTENÇA  
CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRISÃO DETERMINADA 
PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DA  
PENA.  LEGALIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO  
TRIBUNAL  FEDERAL.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO PRINCÍPIO 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...]
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, 
entendeu que a possibilidade de início da execução da pena 
condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não 
ofende o princípio constitucional da presunção da inocência (HC n. 
126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016).
3. No particular, como a sentença condenatória foi confirmada pelo Tribunal 
de origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias  (bem 
como a análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é 
possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em  
julgado  da  condenação, sem que isso importe em violação do princípio  
constitucional da presunção de inocência. Ademais, a sentença assegurou ao 
paciente o direito de recorrer em liberdade, o que representa a prerrogativa 
de apelar em liberdade, como ocorreu, tendo em vista que os recursos 
especial e extraordinário não são dotados, regra geral, de efeito suspensivo.
4.  Habeas  Corpus  não  conhecido. Cassada,  de  ofício, a liminar outrora 
deferida em benefício do paciente e recomendada a análise da detração 
penal."
(HC 350.518/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 24/5/2016, grifou-se).
 
"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS . ROUBO 
MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SEGUNDO GRAU 
DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NOVO 
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NO JULGAMENTO DO HC 126292. HABEAS CORPUS  DENEGADO.
1. Não se constata ilegalidade no decreto de prisão quando proferido em 
acórdão condenatório em sede de apelação criminal nos termos da nova 
orientação da Sexta Turma ao apreciar o HC 352.845/SP, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
26/4/2016, DJe 3/5/2016, adotando recente orientação, fixada pelo Pleno 
do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI 
ZAVASCKI, de 17/2/2016, DJe 17/5/2016), segundo o qual, a execução 
provisória da condenação penal, na ausência de recursos com efeito 
suspensivo, não viola o constitucional princípio da presunção de 
inocência.
2. Habeas corpus denegado."
(HC 354.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 2/6/2016, DJe 16/6/2016, grifou-se).

 
Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a 

repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 
11/11/2016, decidiu, em Plenário Virtual, pela reafirmação de sua jurisprudência externada 
no mencionado HC 126.292/SP.

Forçoso destacar, por derradeiro, que a Terceira Seção desta Corte Superior, no 
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julgamento da Rcl 30.193/SP, firmou entendimento de que, com a nova orientação da 
Suprema Corte, nos autos do HC 126.292/SP, "a manutenção da sentença penal pela segunda 
instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que 
autoriza o início da execução da pena".

No caso, em pesquisa realizada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, verificou-se o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo a defesa 
interposto recurso especial e recurso extraordinário em face do acórdão ora hostilizado. 

Ante o exposto, não conheço do writ.
É o voto.
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