
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 522.797 - SC (2019/0213744-5)

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
IMPETRANTE : RICARDO LUCIANO SCHMITT NEVES 
ADVOGADO : RICARDO LUCIANO SCHMITT NEVES  - SC018327 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : RONÉRIO HEIDERSCHEIDT 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de 

RONÉRIO HEIDERSCHEIDT, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina (Ação Penal n. 0008203-21.2010.8.24.0045).

O paciente teve a prisão decretada em 17/7/2019, em decorrência do início da 

execução da pena de 5 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática dos 

crimes previstos nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 e 304 do Código Penal, na forma do 

art. 29 do mesmo diploma legal.

A defesa alega que a execução provisória da pena ocorreu de forma errônea, 

ante a possibilidade de interposição dos embargos infringentes na origem, visto que os embargos 

de declaração opostos foram rejeitados de forma não unânime. Os votos vencidos acolheram a 

tese defensiva de nulidade de julgamento dos primeiros embargos de declaração, em razão do 

desrespeito ao quórum mínimo de composição do órgão julgador. Assim, não há falar em 

exaurimento de instância, apto a justificar a ordem de prisão.

 Afirma ainda que o paciente possui tromboembolia pulmonar (TEP) e grau crítico 

das funções cardiológicas, especificamente da ventricular, bem como que apresentou, em 

18/6/2019, "tromboembolismo pulmonar agudo, associado à suspeita de infarto, o que o levou a 

ser internado na unidade de terapia intensiva [UTI] do Hospital SOS Cárdio, em Florianópolis" (fl. 

21).

Requer a concessão do pedido de liminar a fim de que seja expedido 

contramandado para sustar a ordem prisional, de modo que possa o paciente aguardar em 

liberdade o exaurimento da instância ordinária, especificamente a fase de julgamento dos 

embargos infringentes.

É o relatório. Decido. 

A pretensão tem plausibilidade jurídica. 
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O Supremo Tribunal Federal entende que a execução provisória da pena não 

afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, confirmada a condenação 

por colegiado em segundo grau, ainda que haja recursos de natureza extraordinária (recurso 

especial e/ou extraordinário) pendentes de julgamento, a pena poderá, desde já, ser executada. 

Contudo, consta dos autos que a defesa do paciente opôs embargos de 

declaração – que têm efeito suspensivo –, cujo acórdão está pendente de publicação. 

Ademais, por terem sido julgados de forma não unânime, na esfera penal, admite-se, em 

tese, a interposição de embargos infringentes, o que impede, por ora, a expedição da 

ordem de prisão. Portanto, à primeira vista, como não houve o exaurimento da cognição 

fático-probatória, impõe-se a manutenção do réu em liberdade.

A orientação do STJ é a de que os embargos infringentes, recurso exclusivo da 

defesa, previsto no art. 609, parágrafo único, do CPP, não exige, para sua interposição, que o 

acórdão tenha reformado a sentença de mérito. No processo penal, basta que o acórdão tenha 

sido não unânime e seja desfavorável ao réu. 

É o que se depreende do seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. 
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DA SÚMULA 207 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Caracterizada a votação não unânime prejudicial à defesa, imprescindível 
a oposição dos infringentes para fim de esgotamento da instância. Inteligência da 
Súmula 207/STJ.

[...]

3. "Os embargos infringentes, recurso exclusivo da defesa, previsto 

no art. 609 do Código de Processo Penal - CPP, não exige, para sua 

interposição que o acórdão tenha reformado a sentença de mérito, 

consoante o art. 530 do Código de Processo Civil - CPC. No processo penal, 

basta que o acórdão tenha sido não unânime e seja desfavorável ao Réu." 
(AgRg no AREsp 334.087/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013) 

4. A tese de "fungibilidade recursal", não foi alegada em sede de recurso 
especial e representa, portanto, indevida inovação recursal, motivo pelo qual não 
pode ser analisada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 
n. 751.566/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 
19/8/2016, grifei.)

Além disso, pendente a possibilidade de interposição de embargos infringentes 

pela defesa na origem, não há falar em exaurimento de instância, apto a justificar o início da 
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execução provisória da pena.

O entendimento acima é corroborado pela tese de que a execução provisória da 

pena privativa de liberdade somente é possível após esgotados os recursos nas instâncias 

ordinárias. 

Confira-se precedente sobre a questão:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO, CORRUPÇÃO 
PASSIVA, PREVARICAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE EM RAZÃO DA RATIFICAÇÃO 
DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. 
TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENDÊNCIA DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, 
CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

[...]

3. É possível a execução provisória da pena após a confirmação da 
sentença condenatória pelo Tribunal de origem quando esgotada a jurisdição 
ordinária.

4. No caso, foram opostos embargos de declaração e infringentes, 

razão pela qual não se pode permitir o início da execução da reprimenda, 

ainda que provisoriamente.

5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente 
concedida a ordem, a fim de, confirmando a liminar, determinar que a expedição 
de mandado de prisão somente ocorra após o efetivo exaurimento da instância 
ordinária, com o julgamento dos embargos de declaração e/ou infringentes 
opostos pelo Paciente. (HC n. 474.548/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta 
Turma, DJe de 30/4/2019, grifei.)

Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para que o paciente possa 

aguardar em liberdade a decisão de mérito deste writ ou o julgamento de seus recursos 

pelo Tribunal de origem, com o consequente esgotamento da jurisdição ordinária, se 

por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se com urgência ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, 

solicitando-se-lhes informações, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e 

com senha de acesso para consulta ao processo.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
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Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de julho de 2019.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Presidente
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