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A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO EM 

SEGUNDA INSTÂNCIA 
 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho visa analisar a possibilidade da execução provisória da pena ante 

ao mandamento constitucional insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil. Mesmo nas duas primeiras décadas de vigência da Carta da República 

de 1988, a jurisprudência adotava como regra a execução da reprimenda antes do trânsito 

em julgado da condenação. Todavia, em 2009, no Habeas Corpus nº 84.078/MG, o Supremo 

Tribunal Federal firmou o entendimento de que a execução da pena sem o trânsito em 

julgado do decreto condenatório violava a Presunção de Inocência. Recentemente, no 

julgamento do HC nº 126.292/SP, datado de 2016, o STF voltou a adotar o posicionamento 

segundo o qual é possível o cumprimento da pena ainda que sem o exaurimento recursal, em 

clara afronta à literalidade do art. 5º, LVII, do Pacto Fundamental da Nação. O artigo em 

baila pretende analisar criticamente os fundamentos dessa polêmica decisão, bem como a 

dissonância da mesma com dispositivos constitucionais e legais. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Penal. Execução provisória da pena. Impossibilidade. 

Princípio da Presunção de Inocência. Exigência constitucional do trânsito em julgado da 

condenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

THE SENTENCE´S PROVISIONAL EXECUTION FOLLOWING 

CONVICTION AT SECOND INSTANCE 

 

 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the possibility of the sentence´s provisional execution by 

the constitutional order inscribed in art. 5, LVII of the Federative Republic Brazil´s 

Constitution. Even in the first two decades of the Republic´s Charter, the jurisprudence 

adopted as a rule the reprimand´s execution although no appeals exhaustion. However, in 

2009, in Habeas Corpus nº 84.078/MG, the Federal Supreme Court balised the 

understanding that the sentence´s execution prior to the final res judicata of the 

condemnatory decree violated the innocence´s presumption. Recently, judging the HC nº 

126.292/SP, dated of 2016 brazilian´s Supreme Court adotes again the position that it´s 

possible to execute the reprimand without all appeals result, violating the literality of 

constitution rule inscribed in art. 5, LVII. The present work intends to critically analyze this 

decision fundaments, as well as the dissonance with constitutionals and legals dispositives. 

 

Keywords: Criminal Procedural Law. Sentence´s provisional execution. Impossibility. 

Innocence´s presumption. Constitucional exigence of all appeals exaustation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 

126.292/SP, retornou à discussão doutrinária Processual Penal o instituto da execução 

provisória da pena, principalmente sob o prisma do alcance do Princípio da Presunção de 

Inocência, de assento constitucional no artigo 5º, LVII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

O Acórdão redigido no julgamento da referida Ação enuncia que, por maioria dos 

votos, a Corte Constitucional entende ser possível a execução da reprimenda antes mesmo 

do trânsito em julgado do decreto condenatório. Nos ditames estabelecidos nesse HC, basta 

apenas o exaurimento recursal em segunda instância. 

A decisão, portanto, colide com a literalidade do mandamento constitucional 

supracitado, tendo em vista que uma das vertentes da Presunção de Inocência é a de regra de 

tratamento, que garante ao arguido não ser tratado como culpado até o trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória. 

Nessa toada, mesmo que condenado, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, o 

denunciado não pode ser diminuído social, moral nem fisicamente, tendo em vista que o 

Pacto Fundamental da Nação determina que ele seja tratado como inocente, da mesma forma 

que todos os outros cidadãos não sujeitos a processo criminal1. 

Com efeito, o apenado cuja condenação ainda não transitou em julgado não deve, em 

regra, ser privado de liberdade, vez que até a estabilização do título condenatório lhe é 

assegurado ser presumido e tratado como inocente. Nesse cenário, a privação da liberdade 

somente se justifica a título de medida cautelar, a saber prisão preventiva, se verificados os 

fundamentos e requisitos desta modalidade cautelar previstos nos artigos 312 e 313, do 

Código de Processo Penal. 

Tanto é que, por força dos Princípios Constitucionais relativos ao Processo Penal, o 

artigo 393, da Lei Processual Penal, que determinava no inciso I o recolhimento à prisão 

como efeito automático da condenação, foi revogado em 2011 pela Lei nº 12.403. 

No entanto, nos moldes do precedente estabelecido pelo STF no julgamento do HC 

126.292/SP, cuja decisão é dotada de repercussão geral, vem sendo admitido na 

jurisprudência criminal brasileira o instituto da execução provisória da pena, maculando a 

Presunção de Inocência na vertente de regra de tratamento, assim como outros dispositivos 

                                                 
1 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Pág 154. 
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constitucionais e legais, como os insculpidos no artigo 5º, LIV e LXI, da CRFB/88, nos 

artigos 283 e 669, do CPP e no artigo 105, da Lei de Execução Penal. Esse é o entendimento 

que sustentamos no presente trabalho, apresentado como requisito para a conclusão do curso 

de graduação de Direito na UFF. 

A fim de analisar o tema com maior profundidade, o primeiro capítulo desta 

monografia pretende apresentar um breve histórico da execução da pena no Brasil no que 

tange ao marco inicial de cumprimento da reprimenda. Já o segundo capítulo busca analisar 

os principais fundamentos elucidados nos votos que compuseram a maioria no HC 

126.292/SP, prestigiando também alguns entendimentos estabelecidos nos votos vencidos 

dessa Ação. Por último, o terceiro capítulo prima por trazer à discussão normas legais e 

constitucionais afetas ao tema da execução provisória da pena, tendo por objetivo principal 

demonstrar a dissonância do instituto com a lógica do ordenamento jurídico pátrio. 
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1- BREVE HISTÓRICO DA EXECUÇÃO DA PENA NO BRASIL 

 

1.1 – A EXECUÇÃO ANTES DO HABEAS CORPUS Nº 84.078/MG 

 

 Inicialmente, importa destacar qual era o marco inicial da execução da pena 

anteriormente ao julgamento do Habeas Corpus nº 84.078/MG, de 2009, HC este em que o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que o cumprimento provisório da pena afrontava a 

Presunção de Inocência. 

Mesmo sob a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

cujo artigo 5º, LVII dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória”, a execução da reprimenda antes do referido julgado se 

dava, em regra, sem o exaurimento recursal. 

Essa era a lógica originária do Código de Processo Penal, que no artigo 393, I, previa 

como efeito da sentença condenatória recorrível “ser o réu preso ou conservado na prisão, 

assim nas infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis enquanto não prestar fiança”. Tal 

artigo só foi expressamente revogado em 2011, pela Lei nº 12.403, portanto depois do 

julgamento do HC 84.078/MG. 

Logo, a insistência na execução da pena na pendência de recursos sob a vigência da 

Constituição de 1988 violava a literalidade do mandamento constitucional insculpido no 

artigo 5º, LVII, tendo em vista que determinar o início do cumprimento da reprimenda sem 

o trânsito em julgado da condenação impunha, na prática, considerar o condenado culpado. 

Ressalte-se que esse era o outro efeito da condenação do acusado por sentença 

recorrível, conforme rezava o revogado artigo 393, II, da Lei Processual Penal: “ser o nome 

do réu lançado no rol dos culpados”. Dessa forma, já considerado como culpado, pela lógica 

originária do CPP, promulgado em 1941 – portanto antes da CRFB/88 – não havia óbice à 

execução da pena, eis que inexistente previsão constitucional, à época da promulgação da 

referida Lei Processual, garantindo a Presunção de Inocência. 

Assim, quando o apenado iniciava o cumprimento da reprimenda que lhe fora 

imposta, já recaíam sobre si os efeitos da condenação, tais como a privação do direito à 

liberdade, direito esse de assento constitucional após 1988 como direito fundamental, 

insculpido no artigo 5º, caput, do Pacto Fundamental da Nação. 
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A liberdade constitui um dos direitos de maior sensibilidade dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro. Além da menção genérica no art. 5º, caput, da Constituição Federal, o 

próprio art. 5º em seu inciso XV pormenoriza uma das vertentes do referido direito, assim 

como também o faz o inciso LXI do texto constitucional. 

A relevância do direito à liberdade no ordenamento jurídico pátrio decorre da recente 

história do Brasil, na qual as liberdades individuais2 eram comumente cerceadas, seja por 

parte do Poder Público, seja pelo arbítrio do particular. A escravidão, por exemplo, apenas 

foi abolida em nosso país em 1888, sendo certo que até os dias atuais existem particulares 

que empregam a força humana de trabalho em condições análogas à escravidão. 

No processo penal, o direito a liberdade vigora como regra em todas as fases 

processuais e, ainda, na fase administrativa, qual seja, o inquérito policial. Preceitua o art. 

5º, LXI, da Magna Carta brasileira que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 

Norma jurídica semelhante afigura-se no art. 283, caput, do Código de Processual 

Penal, que reza que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude 

de prisão temporária ou prisão preventiva”. 

Destarte, o marco inicial da execução da pena até 2009 encontrava-se dissonante com 

o teor do art. 5º, LXI, da Constituição da República e do art. 283, caput, da Lei Processual 

Penal, uma vez que a constrição da liberdade para fins de início do cumprimento da 

reprimenda não transitada em julgado não se amoldava na hipótese de prisão em flagrante, 

tampouco por decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. 

Além disso, como bem ressalta o jurista Márcio Falcão3, antes da pacificação da 

jurisprudência consubstanciada no Habeas Corpus nº 84.078/MG, havia um certo caráter 

lotérico quanto à possibilidade de se recorrer às esferas especial e extraordinária em 

liberdade, vez que dentro das Turmas do próprio STF decidia-se de maneira diferente a 

respeito do tema. 

                                                 
2  “Esse movimento ou liberdade da pessoa física constitui a primeira forma de liberdade que o homem teve 

que conquistar; ela opõe-se ao estado de escravidão e de prisão.” SILVA LIMA, Máriton. Direito de liberdade. 

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/9343/direito-de-liberdade. Acesso em 22/10/2018. 

3 FALCÃO, Márcio. A execução provisória da pena em quatro tempos no STF. Disponível em: 

https://www.jota.info/stf/do-supremo/execucao-provisoria-stf-03042018. Acesso em 24/10/2018. 

https://jus.com.br/artigos/9343/direito-de-liberdade
https://www.jota.info/stf/do-supremo/execucao-provisoria-stf-03042018
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A divergência acerca de quando se daria o início da execução da pena também era 

observada no STJ que, em 2004, proferiu a decisão de que isso poderia acontecer ainda que 

na pendência de recurso de apelação interposto pelo Parquet, tendo em vista a ausência de 

efeito suspensivo, senão vejamos: 

 

CRIMINAL. HC. EXTORSÃO. TENTATIVA. CONDENAÇÃO 

EM REGIME ABERTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM 

EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. Hipótese que trata da 

possibilidade de se instaurar a execução provisória de sentença 

condenatória, na hipótese de pendência de julgamento de recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público. O réu condenado em 

regime inicial semiaberto ou aberto pode iniciar o cumprimento da 

pena no regime prisional fixado pela condenação, ainda que não 

tenha ocorrido o trânsito em julgado para o órgão acusatório, eis que 

pendente de apreciação apelo ministerial sem efeito suspensivo. 

Precedentes da Turma. Deve ser cassado o acórdão recorrido para 

determinar que a paciente inicie, imediatamente, o cumprimento da 

pena no regime fixado pela sentença condenatória, qual seja, o 

aberto, ou, não sendo isto possível, para permitir que aguarde a 

abertura de vaga em regime de prisão domiciliar. Ordem concedida, 

nos termos do voto do Relator. 

(STJ - HC: 36969 MG 2004/0102561-5, Relator: Ministro GILSON 

DIPP, Data de Julgamento: 14/09/2004, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 18.10.2004 p. 318) 

 

O referido julgado revela, exemplificativamente, a insegurança jurídica que norteava 

o início da execução da pena antes da uniformização da jurisprudência trazida pelo HC 

84.078/MG. Na pendência de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face 

do acórdão condenatório, determinar o início do cumprimento da pena no regime prisional 

imposto pelo acórdão contra o qual se insurgiu pode resultar num recrudescimento do regime 

de execução da pena sem que o apenado tivesse cometido nenhuma falta disciplinar no curso 

da execução. 

Por outro lado, diante da possibilidade de reformatio in mellius, o início do 

cumprimento da reprimenda com base no acórdão insurgido pode ser causa de injustiça, uma 

vez que no recurso interposto pela acusação sem efeito suspensivo pode o colegiado revisor 

entender pela absolvição do recorrido. 

Ademais, em que pese o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de se 

executar a pena sem o trânsito em julgado da condenação ter sido predominante nas duas 

primeiras décadas após a promulgação do texto constitucional de 1988, é manifesta a 
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dissonância do mesmo em relação à literalidade do artigo 5º, LVII e LXI, da CF, bem como 

com o teor do art. 283, caput, da Lei Processual Penal. 

A presunção de inocência, por força do inciso LVII do artigo 5º da Carta Magna, 

prevê como marco inicial da culpa penal o trânsito em julgado da condenação. Logo, o início 

da execução da pena sem o exaurimento recursal não encontrava arrimo no citado 

mandamento constitucional, já que desconsiderava a superveniência de recursos destinados 

ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, onde só então se opera o 

trânsito em julgado da condenação nos casos em que se recorre até as esferas recursais 

especial e extraordinária. 

Portanto, de suma importância para o processo penal brasileiro o entendimento 

firmado pelo STF no julgamento do HC 84.078/MG, a fim de se adequar o marco inicial da 

execução da reprimenda ao princípio da Presunção de Inocência, de assento constitucional, 

bem como ao teor dos arts. 5º, LXI, do Pacto Fundamental da Nação e 283, caput, do Código 

de Processo Penal. 

 

1.2 -  O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELO HC 84.078/MG 

 

Em 2009, o Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus nº 84.078/MG, 

originário da denegação de HC pelo Superior Tribunal de Justiça ao paciente Omar Coelho 

Vitor. O impetrante foi condenado em primeira instância pela suposta prática do crime 

tipificado no art. 121, §1º, I e IV na forma do art. 14, II, ambos do CP. 

Em sede de recurso de apelação, o Ministério Público requereu a submissão do 

apenado à Novo Júri, o que foi deferido, sendo certo que no segundo julgamento plenário o 

paciente do HC em baila foi novamente condenado, agora uma pena mais elevada, qual seja, 

de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime integralmente fechado. 

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação que resultou na modificação da 

condenação de primeira instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no que tange ao 

regime de cumprimento da reprimenda, alterando o regime integralmente fechado para 

inicialmente fechado. 

Ainda inconformados, os advogados do senhor Omar interpuseram recursos especial 

e extraordinário, de sorte que apenas o primeiro foi admitido pelo Presidente do TJ de Minas 

Gerais. Nesse ínterim, a prisão preventiva do condenado foi decretada, com fulcro no 

fundamento previsto no art. 312, do CPP consistente em assegurar a aplicação da Lei Penal, 

tendo em vista que o apenado vendera boa parte do voluptuoso patrimônio que possuía. 
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No Habeas Corpus impetrado perante o STJ, a Defesa requereu a revogação da prisão 

preventiva de Omar, comprovando para tanto que as vendas apontadas pelo Parquet se 

davam tão somente devido a mudança do ramo de atividade econômica que o paciente 

exercia. Liminarmente, o Ministro Nelson Jobim concedeu o pleito defensivo, que foi 

confirmado na sede meritória da ação autônoma constitucional. 

Afastada a hipótese de prisão em sede cautelar, a privação da liberdade do impetrante 

tinha caráter exclusivamente antecipatório da pena que deveria cumprir. Ressalte-se que até 

então a jurisprudência processual penal entendia majoritariamente pela possibilidade de 

execução provisória da reprimenda. Tanto é que o STJ, ao denegar a liberdade do paciente, 

mesmo depois de revogar sua prisão preventiva, aludiu aos precedentes da Suprema Corte 

brasileira e do próprio tribunal julgador. 

O pleito libertário, então, chegou ao Supremo Tribunal Federal como recurso 

ordinário em Habeas Corpus, com hasteio no artigo 102, II, “a”, da Constituição Federal. 

Foi julgado ainda individualmente, todavia, dada a reiterada incidência do tema e presença 

de norma ordem pública cuja aplicação na jurisprudência necessitava ser pacificada, o STF 

dotou a decisão proferida de efeito geral. 

Nesse julgado, a Corte Constitucional brasileira, de forma inédita, firmou o 

entendimento que a execução provisória da pena na pendência de recursos violava o artigo 

5º, LVII, da Constituição Federal, que estabelece o Princípio da Presunção de Inocência no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Destarte, no HC 84.078/MG, o Supremo Tribunal adequou a jurisprudência pátria ao 

princípio de assento constitucional da Presunção de Inocência, superando a compreensão 

jurisprudencial de que era possível o início do cumprimento da pena sem o trânsito em 

julgado da condenação, adotado como regra até o ano de 2009: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE 

DA CHAMADA “EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA”. ART. 

5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que “[o] recurso 
extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo 

recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira 

instância para a execução da sentença”. A Lei de Execução Penal 

condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito 

em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 

1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 
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7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, 

sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do 

CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação 

somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não 

se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases 

processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por 

isso a execução da sentença após o julgamento do recurso de 

apelação significa, também, restrição do direito de defesa, 

caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a 

pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão 

temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em 

matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos 

“crimes hediondos” exprimem muito bem o sentimento que 

EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva: “Na realidade, 

quem está desejando punir demais, no fundo, no fundo, está 

querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinquente”.    

6. A antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o 

texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da 

conveniência dos magistrados --- não do processo penal. A 

prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais [leia-se 

STJ e STF] serão inundados por recursos especiais e extraordinários 

e subsequentes agravos e embargos, além do que “ninguém mais será 

preso”. Eis o que poderia ser apontado como incitação à 

“jurisprudência defensiva”, que, no extremo, reduz a amplitude ou 

mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor 

operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lograda a 

esse preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, 

quando foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei estadual 

mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores públicos 

afastados de suas funções por responderem a processo penal em 

razão da suposta prática de crime funcional [art. 2º da Lei n. 

2.364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por 

unanimidade, que o preceito implica flagrante violação do disposto 

no inciso LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque --- 

disse o relator --- “a se admitir a redução da remuneração dos 

servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira 

antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido 

processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada 

importando que haja previsão de devolução das diferenças, em caso 

de absolvição”. Daí porque a Corte decidiu, por unanimidade, 

sonoramente, no sentido do não recebimento do preceito da lei 

estadual pela Constituição de 1.988, afirmando de modo unânime a 

impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à 

propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte que 

vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em 

nome da garantia da propriedade não a deve negar quando se trate 

da garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a 

ver com as elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as 

classes subalternas.  8. Nas democracias mesmo os criminosos são 

sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se 
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transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre 

aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade 

(art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão 

social, sem que sejam consideradas, em quaisquer circunstâncias, as 

singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar 

plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada 

qual. Ordem concedida. 

(STF - HC: 84078 MG, Relator: Min. EROS GRAU, Data de 

Julgamento: 05/02/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-

035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-

02391-05 PP-01048) 

 

O primeiro motivo trazido pelo julgado em voga para fundamentar a impossibilidade 

de execução provisória da pena é adequação dos preceitos veiculados pela Lei nº. 7.210/84 

à Constituição Federal. 

A Lei de Execuções Penais, no artigo 105, condicionou a execução da pena privativa 

de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição da República 

Federativa do Brasil, no artigo 5º, LVII, estabeleceu como princípio aplicável ao Processo 

Penal a Presunção de Inocência. 

De plano, imediata a compatibilidade entre o diploma legal e a Carta Magna. Além 

disso, insta salientar a incompatibilidade entre o artigo 637, do Código de Processo Penal e 

a Constituição, sendo certo que as normas anteriores à promulgação da Lex Mater, quando 

materialmente incompatíveis com esta, não são recepcionadas na nova ordem constitucional 

vigente. 

Destaque-se, outrossim, que os preceitos insculpidos na Lei 7.210 se sobrepõe, 

temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP, tendo em vista que a Lei 

Processual Penal é datada de 1941 enquanto a Lei de Execução Penais data de 1984 e que 

este diploma, conforme explicado acima, apresenta consonância material com o artigo 5º, 

LVII, do Pacto Fundamental da Nação. 

O segundo fundamento utilizado pela decisão para afastar a execução da pena 

imediatamente após a condenação é o fato de que a prisão antes do trânsito em julgado 

somente pode ser decretada a título cautelar. Reza o artigo 5º, LXI, da CF que “ninguém será 

preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 

em lei”. 

Em complementaridade à norma constitucional, o artigo 283, caput, do CPP prevê 

que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
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fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória 

transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 

temporária ou prisão preventiva”. 

Dessa forma, salvo nas hipóteses de prisões decorrentes de sentença condenatória 

transitada em julgado, a prisão antes do exaurimento recursal só pode se dar por flagrante 

delito ou em virtude de prisão temporária ou preventiva. O recolhimento ao sistema prisional 

para executar uma reprimenda não transitada em julgado não se amolda nas hipóteses 

constitucionais e legais estabelecidas pelos supracitados artigos, eis que não se trata de prisão 

cautelar, tampouco de restrição da liberdade fundada em sentença condenatória transitada 

em julgado. 

O terceiro fundamento aludido no HC 84.078/MG diz respeito à Ampla Defesa. 

Princípio basilar do Direito Processual Penal, a Ampla Defesa está insculpida na Magna 

Carta no artigo 5º, LV. Diante da alocação constitucional, possui também natureza jurídica 

de direito fundamental e, como tal, apresenta eficácia direta e aplicação imediata em todas 

as relações jurídicas, devendo ser observada sobretudo por parte do Poder Público. 

Sobre o tema, ensina André Nicolitt4: 

 

“Por derradeiro, há que se ter em mente também a noção de que as 

normas constitucionais que dispõem sobre direitos fundamentais, 

onde se incluem inclusive várias normas de processo, têm aplicação 

imediata por força do art. 5º, §1º, da CF/1988, de forma que não 

precisam aguardar a produção de outras normas para sua incidência, 

devendo ser asseguradas pelas autoridades judiciárias.” 

 

Com efeito, a Ampla Defesa, como princípio previsto no rol de direitos 

fundamentais da Constituição Federal, necessita ser observada em todas as fases processuais, 

inclusive nas recursais de natureza extraordinária, sob pena de se desequilibrar a pretensão 

estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir essa pretensão. 

Nesse sentido, discorre Luís Roberto Barroso5: 

 

“Há uma tensão permanente entre a pretensão punitiva do Estado e 

os direitos individuais dos acusados. Para serem medidas válidas, a 

criminalização de condutas, a imposição de penas e o regime de sua 

execução deverão realizar os desígnios da Constituição, precisam ser 

                                                 
4 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Pág 39. 
5 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os Conceitos Fundamentais e a 

Construção do Novo Modelo. 5ª edição. Pág 419. 
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justificados, e não poderão ter natureza arbitrária, caprichosa ou 

desmesurada.” 

 

Iniciar a execução da pena na pendência de recursos especiais e extraordinários, 

além de macular a literalidade do artigo 5º, LXI, da CF/88, significa, também, a restrição do 

direito à Ampla Defesa na esfera recursal não ordinária, sendo certo que a mesma é garantida 

em todas as fases do processo. 

Impõe-se, pois, o respeito ao princípio constitucional, posto que o regime da 

execução das penas, como bem esclarece o ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Luís Roberto Barroso, deve realizar os desígnios da Constituição em um Estado Democrático 

de Direito, sobretudo quando o próprio Pacto Fundamental da Nação abarcou no rol de 

direitos fundamentais princípios relativos ao Processo Penal. 

O quarto fundamento que se aduz no Habeas Corpus é o sentimento persecutório 

de alguns magistrados em relação aos acusados dos processos aos quais prestam jurisdição. 

A restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal, o discurso acerca da 

necessidade de punição exemplar, sobretudo nos crimes considerados de maior gravidade 

em abstrato demonstram que muitos julgadores atuam como verdadeiros carrascos dos réus, 

tratando-os muito mais como objetos do processo do que como sujeitos de direitos de um 

sistema acusatório. 

Esse viés repressor fere a Separação de Poderes, tendo em vista que os membros da 

magistratura que assim atuam usam do rigor das Leis Penais e Processuais Penais em nome 

da segurança geral e da paz social. Portanto, a vertente repressiva evidenciada, dentre outras 

formas, na restrição dos efeitos da interposição de recursos se afigura em uma maneira do 

Poder Judiciário adentrar na função típica do Poder Executivo consistente em prestar a 

segurança pública e manter a ordem perante a criminalidade. 

Cumpre salientar que o desejo de manutenção da prisão dos condenados cuja pena 

pende do trânsito em julgado constitui, outrossim, um anseio de alguns juízes em dar êxito 

ao próprio trabalho. Ao enxergar o réu como objeto do processo, e não como sujeito de 

direitos e garantias individuais, compreende-se o acusado tão somente como alguém 

perigoso para a sociedade, sendo necessária a qualquer custo a segregação do mesmo do 

convívio social. 

Acerca desse fundamento, tece Cesare Beccaria6: 

 

                                                 
6 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Pág 103. 
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“Parece-me que se poderiam banir aqueles que, acusados de um 

crime atroz, são suspeitos de culpa com maior verossimilhança, mas 

sem estar plenamente convencidos do crime.” 

 

Conforme esclarece o Ministro relator Eros Grau, a execução provisória da pena 

como meio de se efetivar a condenação penal e de se garantir o bom funcionamento dos 

Tribunais, principalmente do STF e do STJ, é inadmissível, eis que custa o direito 

fundamental à liberdade do apenado, bem como o direito de mesma natureza à Presunção de 

Inocência. 

Como quinto motivo que embasa a decisão proferida, verifica-se o precedente do 

Recurso Extraordinário nº 482.006. Nesse julgado, de relatoria do Ministro Ricardo 

Lewandowski, foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei estadual que determina a 

redução de vencimentos dos servidores públicos afastados de suas funções por responderem 

a processo penal. 

Por unanimidade, a Corte decidiu que o preceito implicava flagrante violação ao 

teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que 

admitir a redução da remuneração dos servidores significaria a antecipação da própria pena. 

Ora, se o mesmo Supremo Tribunal vedou a possibilidade de antecipação de qualquer efeito 

patrimonial anteriormente ao trânsito em julgado da condenação penal, maior proteção 

impõe ser dada ao direito à liberdade. 

Finalmente, o decisum em voga aponta como sexto fundamento a posição de sujeito 

de direitos do réu, mesmo depois de ser condenado. É característica do sistema inquisitorial, 

já superada no plano teórico pelo Estado Democrático de Direito, ser o acusado mero objeto 

do processo. No entanto, no sistema acusatório, ao qual se submete o Processo Penal pátrio, 

o réu em todas as fases do processo é visto como sujeito de direitos e garantias não alienáveis 

sequer após a condenação. 

A partir dessa característica basilar do sistema acusatório, não se deve admitir o 

cumprimento provisório da reprimenda na pendência de recursos. Tal hipótese constitui 

restrição ao direito à liberdade, insculpido no art. 5º, caput e LXI, da Magna Carta e no art. 

283, caput, do CPP, sendo certo que o cerceamento de direitos positivados aos réus única e 

exclusivamente por figurarem no polo passivo de Ação Penal não se amolda ao sistema 

acusatório vigente no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.3 – O RECENTE JULGADO HABEAS CORPUS Nº 126.292/SP 
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Superando o entendimento trazido pelo HC 84.078/MG, de 2009, o Habeas Corpus 

nº 126.292/SP promoveu o retorno à compreensão jurisprudencial segundo a qual é possível 

a execução provisória da pena sem o trânsito em julgado da condenação penal. 

Originário da denegação do HC 313.021/SP, impetrado junto ao STJ, o julgado em 

questão traz como vertente fática a condenação do paciente Márcio Rodrigues Dantas à pena 

de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 

157, §2º, I e II, do CP, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. 

Em segunda instância, a Defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de 

Justiça de São Paulo em face da sentença condenatória proferida, sendo certo que o 

julgamento do recurso se deu com o apenado em liberdade. Por sua vez, o TJ paulista 

indeferiu o recurso, expedindo mandado de prisão em desfavor do paciente, a fim de que o 

mesmo desse início ao cumprimento da reprimenda confirmada pelo Tribunal. 

Contra a determinação de recolhimento ao sistema prisional, a patrona dos 

interesses do sentenciado impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, 

embasada no entendimento firmado pelo STF desde o HC 84.078/MG acerca da 

inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Todavia, o pleito libertário foi 

indeferido em sede liminar, sob o fundamento de que a via escolhida fora inadequada, já que 

a decisão do TJ deveria ser atacada por meio de recurso especial. 

Em razão da denegação, a impetrante levou a causa ao Supremo, alegando que o 

constrangimento ilegal da liberdade do paciente deveria ensejar, no presente caso, a 

superação do teor do Enunciado Normativo Sumulado nº 691, da Corte Constitucional; a 

ausência de fundamentação na decisão de segunda instância sobre a necessidade de 

decretação da preventiva; que a prisão determinada se deu depois de mais de três anos após 

ter sido posto o defendente em liberdade, sem que nesse tempo ocorresse nenhum fato novo 

apto a motivar a segregação em sistema prisional e sem o trânsito em julgado do decreto 

condenatório; e, por último, que a prisão após o confirmação da condenação em sede de 

apelação não prescinde do exaurimento recursal. 

 Em sede liminar, o Ministro relator Teori Zavascki concedeu a ordem para por em 

liberdade o paciente, eis que ao não se fundamentar a prisão do apenado, determinando tão 

somente “Expeça-se mandado de prisão contra o acusado Márcio”7, o Tribunal de Justiça de 

                                                 
7 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Relator Teori Zavascki, pág 4, item 1. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 02/11/2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246


24 

 

São Paulo estaria prendendo o condenado a título de execução da pena, e não sob a hipótese 

de medida cautelar. 

Era cediço, no entanto, a impossibilidade dessa espécie de constrangimento da 

liberdade, em virtude do entendimento consolidado pelo STF no HC 84.078/MG, cujos 

efeitos foram dotados de repercussão geral. Portanto, claro e lídimo aos olhos do ilustre 

Ministro relator a evidência do direito requerido na ação (fumus boni iuris), assim como do 

perigo de danos irreversíveis ou de difícil reparação na manutenção da prisão do paciente 

(periculum in mora). 

A decisão liminar encontrava respaldo também na jurisprudência do STJ, como se 

vê: 

 

A liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito; a restrição 

da liberdade é a exceção, que deve ser excepcionalíssima, aliás. 

Ninguém é culpado de nada enquanto não transitar em julgado a 

sentença penal condenatória. Assim, sem o trânsito em julgado, 

qualquer restrição à liberdade terá finalidade meramente cautelar. A 

lei define as hipóteses para exceção e a Constituição Federal nega 

validade ao que o juiz decidir sem fundamentação. O pressuposto de 

toda decisão é a motivação. Ambas só poderão servir gerando na 

decisão a eficácia pretendida pelo juiz se amalgadas como 

suficientes razões. (RT 725/521-2) 

 

A despeito da concessão liminar, a decisão plenária denegou o mérito requerido no 

Habeas Corpus nº 126.292/SP, revogando a medida liminar concedida pelo Ministro Teori 

Zavascki. Prevaleceu o entendimento de que a execução da reprimenda antes do trânsito em 

julgado da condenação penal não atenta contra o núcleo essencial do Princípio da Presunção 

de Inocência8, sendo possível assim a prisão a título de execução antes do exaurimento 

recursal. 

Vale ressaltar que o próprio Ministro relator, que concedeu a medida liminar para 

cessar a prisão do paciente determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 

julgamento plenário, votou pela constitucionalidade do instituto, no sentido de revogar a 

tutela provisória que ele mesmo concedera no HC. 

A partir desse julgado, então, a jurisprudência processual penal voltou a admitir a 

possibilidade do cumprimento provisório de decreto condenatório não transitado em julgado, 

em que pese tal entendimento não constituir hodiernamente um consenso na doutrina. O 

                                                 
8 Idem, pág 11, item 6. 
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próprio STF aponta, diante das reiteradas ações que debatem o tema, para um novo 

julgamento plenário acerca da constitucionalidade da execução provisória da pena, dessa vez 

em sede de uma das Ações dos Controle Concentrado de Constitucionalidade. 

Alguns dos principais motivos utilizados nos votos vencedores do Acórdão exarado 

no Habeas Corpus 126.292/SP para fundamentar o retorno à execução provisória da 

reprimenda na pendência do trânsito em julgado da condenação serão analisados no capítulo 

que se segue.    
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2- ALGUNS MOTIVOS DO RETORNO À EXECUÇÃO DA REPRIMENDA SEM O 

EXAURIMENTO RECURSAL 

 

2.1 - O FIM DA ANÁLISE FÁTICA NA 2ª INSTÂNCIA 

 

Ao julgarem ser possível a execução provisória da pena na ausência do trânsito em 

julgado da condenação, os Ministros que votaram nesse sentido valeram-se de alguns 

motivos para afastar a incidência absoluta da norma constitucional prevista no artigo 5º, 

LVII. 

O primeiro motivo que cumpre ser destacado é o fim da análise da matéria fática na 

segunda instância. Os recursos destinados aos Tribunais Superiores, bem como ao Supremo 

Tribunal Federal, em regra, não são dotados de efeito suspensivo. Assim, de plano, em se 

desconsiderando o Princípio da Presunção de Inocência, não haveria nenhum óbice à 

execução da pena pela mera interposição dos mesmos. 

Na seara penal, são de se destacar os recursos especial e extraordinário, endereçados 

ao STJ e ao STF, respectivamente. Tais recursos são caracterizados, dentre outras coisas, 

pela análise exclusiva da matéria de direito que envolve o caso, não havendo espaço para a 

discussão de aspectos ligados unicamente à matéria fática e probatória, como por exemplo 

se o crime ocorreu ou não. 

A respeito do tema, discorre o Ministro Teori Zavascki, relator do Habeas Corpus nº 

126.292/SP, ao proferir seu voto na Ação em comento9: 

 

“Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito 

das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de 

fatos e provas e, sob esse aspecto, a própria fixação da 

responsabilidade criminal do acusado. É dizer: os recursos de 

natureza extraordinária não configuram desdobramentos do duplo 

grau de jurisdição, porquanto não são recursos de ampla 

devolutividade, já que não se prestam ao debate da matéria fático-

probatória. Noutras palavras, com o julgamento implementado pelo 

Tribunal de apelação, ocorre espécie de preclusão da matéria 

envolvendo os fatos da causa. Os recursos ainda cabíveis para 

instâncias extraordinárias do STJ e do STF – recurso especial e 

extraordinário – têm, como se sabe, âmbito de cognição estrito à 

matéria de direito. Nessas circunstâncias, tendo havido, em segundo 

grau, um juízo de incriminação do acusado, fundado em fatos e 

provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária, parece 

                                                 
9 Ibidem. Págs. 9-10. 
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inteiramente justificável a relativização e até mesmo a própria 

inversão, para o caso concreto, do princípio da presunção de 

inocência até então observado. Faz sentido, portanto, negar efeito 

suspensivo aos recursos extraordinários, como o fazem o art. 637 do 

Código de Processo Penal e o art. 27, § 2º, da Lei 8.038/1990.” 

 

De acordo com o entendimento do ilustre Ministro Relator10, a condenação no âmbito 

ordinário traz um juízo de culpabilidade para o apenado, superando assim a Presunção de 

Inocência. Fica estabelecido um juízo de culpa, que pode ser amplamente revisto em sede 

de Apelação, sendo certo que até esse momento é garantido ao recorrente o direito de apelar 

em liberdade, uma vez que o recolhimento ao sistema prisional nesse momento do processo 

só se daria por meio de prisão preventiva, senão vejamos: 

 

“Realmente, antes de prolatada a sentença penal há de se manter 

reservas de dúvida acerca do comportamento contrário à ordem 

jurídica, o que leva a atribuir ao acusado, para todos os efeitos – mas, 

sobretudo, no que se refere ao ônus da prova da incriminação –, a 

presunção de inocência. A eventual condenação representa, por 

certo, um juízo de culpabilidade, que deve decorrer da logicidade 

extraída dos elementos de prova produzidos em regime de 

contraditório no curso da ação penal. Para o sentenciante de primeiro 

grau, fica superada a presunção de inocência por um juízo de culpa 

– pressuposto inafastável para condenação –, embora não definitivo, 

já que sujeito, se houver recurso, à revisão por Tribunal de hierarquia 

imediatamente superior. É nesse juízo de apelação que, de ordinário, 

fica definitivamente exaurido o exame sobre os fatos e provas da 

causa, com a fixação, se for o caso, da responsabilidade penal do 

acusado. É ali que se concretiza, em seu sentido genuíno, o duplo 

grau de jurisdição, destinado ao reexame de decisão judicial em sua 

inteireza, mediante ampla devolutividade da matéria deduzida na 

ação penal, tenha ela sido apreciada ou não pelo juízo a quo. Ao réu 

fica assegurado o direito de acesso, em liberdade, a esse juízo de 

segundo grau, respeitadas as prisões cautelares porventura 

decretadas.” 

 

No entanto, nos recursos destinados ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 

Tribunal de Justiça, a devolução da matéria não é irrestrita. Ela somente se refere as questões 

de repercussão geral, sendo mister a comprovação da mesma para a apreciação do recurso 

nas vias especial e extraordinária, nos termos do voto do Ministro Teori Zavascki11: 

 

                                                 
10 Ibidem, pág 9. 
11 Ibidem, págs 15-16. 
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“Não custa insistir que os recursos de natureza extraordinária não 

têm por finalidade específica examinar a justiça ou injustiça de 

sentenças em casos concretos. Destinam-se, precipuamente, à 

preservação da higidez do sistema normativo. Isso ficou mais uma 

vez evidenciado, no que se refere ao recurso extraordinário, com a 

edição da EC 45/2004, ao inserir como requisito de admissibilidade 

desse recurso a existência de repercussão geral da matéria a ser 

julgada, impondo ao recorrente, assim, o ônus de demonstrar a 

relevância jurídica, política, social ou econômica da questão 

controvertida. Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal somente está 

autorizado a conhecer daqueles recursos que tratem de questões 

constitucionais que transcendam o interesse subjetivo da parte, 

sendo irrelevante, para esse efeito, as circunstâncias do caso 

concreto. E, mesmo diante das restritas hipóteses de admissibilidade 

dos recursos extraordinários, tem se mostrado infrequentes as 

hipóteses de êxito do recorrente. Afinal, os julgamentos realizados 

pelos Tribunais Superiores não se vocacionam a permear a discussão 

acerca da culpa, e, por isso, apenas excepcionalmente teriam, sob o 

aspecto fático, aptidão para modificar a situação do sentenciado.” 

  

Com o fim da análise da matéria fática na segunda instância, restam reduzidas as 

chances de mudanças do decreto condenatório no sentido de se absolver o recorrente nas 

esferas especial e extraordinária. Destarte, o início da execução da reprimenda imposta nas 

vias ordinárias na maioria das vezes não traria o prejuízo de se executar a pena consistente 

na transmutação da condenação em absolvição, tendo em vista que na maior parte dos casos 

a condenação é mantida nos Tribunais Superiores, ainda que se modifique algum aspecto de 

direito da sanção já determinada. 

Data venia ao voto do Ministro Relator, bem como daqueles que seguiram o mesmo 

entendimento, as normas de Processo Penal estabelecidas no artigo 5º da Constituição da 

República constituem verdadeiros direitos fundamentais, de aplicação imediata por força do 

parágrafo 1º do referido artigo constitucional, conforme esclarece André Nicolitt12: 

 

“Por derradeiro, há que se ter em mente também a noção de que as 

normas constitucionais que dispõem sobre direitos fundamentais, 

onde se incluem inclusive várias normas de processo, têm aplicação 

imediata por força do art. 5º, §1º, da CF/1988, de forma que não 
precisam aguardar a produção de outras normas para sua incidência, 

devendo ser asseguradas pelas autoridades judiciárias.” 

 

                                                 
12 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Pág 39. 
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A Presunção de Inocência, insculpida no artigo 5º, LVII do Pacto Fundamental da 

Nação, não pode ser afastada em nenhum momento processual, nem mesmo após a 

condenação do acusado, posto que o princípio em alusão figura como direito fundamental 

assegurado pela Magna Carta brasileira e pelo Pacto de San José da Costa Rica, neste no 

artigo 8º, 2, tratado internacional de Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário. 

Portanto, qualquer determinação legal prevista no Código de Processo Penal ou em 

Leis Processuais Penais extravagantes no sentido de se dar início a execução da pena antes 

do trânsito em julgado da condenação é incompatível com a Constituição Federal, assim 

como com a Convenção Americana de Direitos Humanos, ambas normas hierarquicamente 

superiores ao patamar legal. 

 Impõe-se, pois, o reconhecimento da inconstitucionalidade de tais normas, se as 

mesmas foram editadas posteriormente a promulgação da Lex Mater de 1988. Caso tenham 

sido elaboradas antes da vigência da CRFB/88, fica estabelecido o fenômeno da não 

recepção no ordenamento jurídico estabelecido pela Constituição Cidadã. Daí a importância 

do julgamento acerca do tema em uma das Ações do Controle Concentrado, a fim de se 

dirimir todas as controvérsias a respeito da matéria. Saliente-se, outrossim, a possibilidade 

de exclusão dos dispositivos que embasam a execução provisória da pena por meio do 

controle de convencionalidade, dada a afronta ao artigo 8º, 2, da CADH. 

Por derradeiro, certo é que à Corte Constitucional, na precípua função de guardiã da 

Constituição que a própria Carta da República lhe incumbe, não é facultado julgar em 

controvérsia com o Pacto Fundamental da Nação, sob pena de se reduzí-lo a uma simples 

folha de papel13, conforme demonstra José Afonso da Silva14: 

 

“O Acórdão, em algum momento (fls. 15), traz à colação 

manifestação do Juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, Robert 

Jackson: ‘Nós não temos a última palavra por sermos infalíveis; 

somos infalíveis por termos a última palavra’. Por isso mesmo, como 

guardião da Constituição, essa última palavra não pode ser contra 

ela, porque isso significa exatamente desconstituir a função do 

guardião.”  

 

                                                 
13 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, pág 53. 

14 Retirado do parecer emitido gratuitamente por José Afonso da Silva a respeito da impossibilidade de 

execução provisória da pena para o consulente Luiz Inácio Lula da Silva, através de seus advogados. Item 

II.3.14. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf. Acesso em 

07/11/2018. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf
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Em tempo, ainda que se entenda pelo conflito do Princípio da Presunção de Inocência 

com outras normas constitucionais, a ponderação desses não pode abolir um dos direitos 

fundamentais em contraposição15 e deve ter como parâmetro norteador a Dignidade da 

Pessoa Humana, princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, deve-se optar 

pela preservação da Presunção de Inocência em todos os momentos do processo, eis que esta 

é a única saída pela qual a Dignidade da Pessoa Humana prevalece. 

Nesse sentido, proferiu em seu voto o Ministro Marco Aurélio a seguinte conclusão: 

 

“Ontem, o Supremo disse que não poderia haver a execução 

provisória, quando em jogo a liberdade de ir e vir. Considerado o 

mesmo texto constitucional, hoje, conclui de forma diametralmente 

oposta, por uma maioria que, presumo, virá a ser de sete votos a 

quatro. Não quero atrelar Vossa Excelência a qualquer das correntes, 

mas imagino, em termos de concepção do Direito positivo, de 

interpretação – que é ato de vontade, mas é ato vinculado ao Direito 

positivo –, o seu voto.” 

 

2.2 – A COMPARAÇÃO COM A EXECUÇÃO DA PENA EM OUTROS PAÍSES 

  

O segundo motivo utilizado pelos Ministros que votaram pela possibilidade da execução 

provisória da pena a ser salientado é a comparação com o marco inicial do cumprimento da 

reprimenda em outros países do mundo. 

Menciona o Ministro relator Teori Zavascki16 o estudo realizado por Luiza Cristina 

Fonseca Frischeisen, Mônica Nicida Garcia e Fábio Gusman, o qual demonstra que a privação 

da liberdade na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Alemanha, na 

França, em Portugal, na Espanha e na Argentina pode se iniciar antes do exaurimento recursal. 

Alude, outrossim, o ilustre Ministro relator ao corolário fixado pela Ministra Ellen 

Gracie no julgamento do HC 85.886, de 2005, segundo o qual “em país nenhum do mundo, 

depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa, 

aguardando referendo da Corte Suprema”. 

Tomando como verdadeiro o preceito firmado, cumpre ressaltar que nenhum dos países 

comparados, salvo Portugal, possui norma constitucional semelhante à prevista no artigo 5º, 

                                                 
15 PEÑA DE MORAES, Guilherme. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2016, 

págs 98-100. 
16 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Relator Teori Zavascki, págs. 9-12. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 10/11/2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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LVII da Magna Carta brasileira. O Princípio da Presunção de Inocência, na literalidade do 

referido mandamento constitucional, é de exclusividade da Constituição da República 

Federativa do Brasil, não cabendo a comparação com o marco inicial da segregação no sistema 

prisional de outros países. 

Sem a previsão de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória17 nas constituições ou mesmo no âmbito infraconstitucional, não 

há como se comparar o início da execução da pena em outros países com o marco inicial da 

mesma no Brasil. Não se compara o incomparável. 

Nesse sentido, atesta José de Afonso da Silva18: 

 

“Logo de início, o Acórdão (fls. 9) recorre ao direito estrangeiro na 

busca de base para a teoria de que a presunção de inocência não impede 

a prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Para tanto, lembra um trecho de voto da então Ministra 

Ellen Gracie segundo o qual ‘em país nenhum do mundo a execução de 

uma condenação fica suspensa por recurso a instância superior’, e 

mostra-o citando a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, a 

Alemanha, que não têm norma constitucional garantindo o princípio da 

presunção de inocência. Por isso o voto menciona apenas regras do 

direito processual penal. Depois: França, Espanha e Portugal, cujas 

constituições têm dispositivos prevendo o princípio da presunção de 

inocência, mas só a Constituição portuguesa tem dispositivo igual ao da 

nossa. Quero afirmar aqui, peremptoriamente, que não é razoável, nem 

justo, argumentar desse modo, trazendo à colação direito estrangeiro 

tão diferente do nosso. Não se comparam direitos ou instituições 

jurídicas diferentes, porque, ‘seja na micro ou na macrocomparação, a 

escolha do objeto a comparar há de fundamentar-se em critérios 

racionais, pois envolve a ideia da comparabilidade... [que é] um 

pressuposto básico da comparação jurídico-constitucional, porque sem 

ela não tem cabimento’. Não se comparam objetos incomparáveis. Em 

suma, o dito da Ministra acolhido pelo Acórdão se responde que, em 

país algum do mundo, salvo Portugal, há uma regra constitucional 

protegendo o princípio da presunção de inocência como existe no 

Brasil. E, no caso de Portugal, o que fez o voto da Ministra seguido pelo 

Acórdão? Diz que ‘[o] Tribunal Constitucional Português interpreta o 

princípio da presunção de inocência com restrições. Admite que o 

mandamento constitucional que garante esse direito remeteu à 

legislação ordinária a forma de exercê-lo’. A leitura do art. 32, 2, da 

                                                 
17 Artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

18 Retirado do parecer emitido gratuitamente por José Afonso da Silva a respeito da impossibilidade de 

execução provisória da pena para o consulente Luiz Inácio “Lula” da Silva, através de seus advogados. Item 

II. 1.7-9. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf. Acesso em 

11/11/2018. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf
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Constituição portuguesa mostra que isso não é assim, porque o 

dispositivo é plenamente aplicável e não remete a nenhuma legislação 

posterior. Quanto a dizer que o TC português interpreta o princípio com 

restrição, não é o que dizem Gomes Canotilho e Vital Moreira no 

comentário a esse dispositivo.” 

 

A Constituição portuguesa, no artigo 32º, 2, prevê que “todo o arguido se presume 

inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais 

curto prazo compatível com as garantias de defesa”19. De plano, verifica-se a semelhança da 

referida norma com o artigo 5º, LVII da Carta da República brasileira, eis que ambos 

mandamentos constitucionais asseguram a Presunção de Inocência até o trânsito em julgado do 

decreto condenatório. 

Portanto, Portugal é o único país dentre os citados no voto do Ministro relator Teori 

Zavascki apto a ser comparado quanto ao marco inicial do cumprimento da pena cuja 

condenação ainda esteja pendente de recursos. Nos termos do voto do relator, o estudo a que 

ele se refere20preceitua tão somente, in verbis: 

 

“f) Portugal  

(...) 

O Tribunal Constitucional Português interpreta o princípio da 

presunção de inocência com restrições. Admite que o mandamento 

constitucional que garante esse direito remeteu à legislação ordinária a 

forma de exercê-lo. As decisões dessa mais alta Corte portuguesa 

dispõem que tratar a presunção de inocência de forma absoluta 

corresponderia a impedir a execução de qualquer medida privativa de 

liberdade, mesmo as cautelares.” 

 

Com efeito, o estudo apresentado não afirma que em Portugal a pena é executada 

anteriormente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, posto que se assim 

ocorresse seria violado o teor do artigo 32º, 2 da Constituição da República Portuguesa. Apenas 

demonstra que o Tribunal Constitucional Português admite que a Presunção de Inocência não é 

tratada de forma absoluta no que tange à privação da liberdade, sendo possível a imposição de 

medidas cautelares de prisão. 

                                                 
19 Constituição da República Portuguesa, VII Revisão Constitucional [2005]. Disponível em: 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso em 

12/11/2018.  

20 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Relator Teori Zavascki, págs. 11-12. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 12/11/2018. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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Ora, no Brasil, conforme disposição dos artigos 282 e seguintes do Código de Processo 

Penal e da Lei 7.960/89, também é possível a prisão antes do trânsito em julgado do decreto 

condenatório, seja em forma de prisão em flagrante, seja em forma de prisão temporária ou até 

mesmo de prisão preventiva. O que é expressamente vedado pelos textos constitucionais 

brasileiro e português é a privação da liberdade como execução de uma pena pendente de 

recurso. 

Neste diapasão, elucidam Gomes Canotilho e Vital Moreira21 em comentário sobre o 

artigo 32º, 2 da Constituição Portuguesa: 

  

“Não é fácil determinar o sentido do princípio da presunção de 

inocência do arguido (n.º 2). Considerado em todo o seu rigor verbal, o 

princípio poderia levar à própria proibição de antecipação de medidas 

de investigação e cautelares (inconstitucionalizando a instrução 

criminal, em si mesma) e à proibição de suspeitas sobre a culpabilidade 

(o que equivaleria à impossibilidade de valorização das provas e 

aplicação e interpretação das normas criminais pelo juiz). Como 

conteúdo adequado do princípio apontar-se-á: (a) proibição de inversão 

do ónus da prova em detrimento do arguido; (b) preferência pela 

sentença de absolvição contra o arquivamento do processo; (c) exclusão 

da fixação de culpa em despachos de arquivamento; (d) não incidência 

de custas sobre arguido não condenado; (e) a proibição da antecipação 

de verdadeiras penas a título de medidas cautelares (cfr. AcTC n.º 

198/90); (f) a proibição de efeitos automáticos da instauração do 

procedimento criminal.” 

 

Ressalte-se que como uma das vertentes da norma constitucional portuguesa que 

estabelece a presunção de inocência no ordenamento jurídico lusitano, Canotilho e Moreira 

apontam a proibição da antecipação de verdadeiras penas a título de medidas cautelares. Então, 

com fulcro no artigo 32º, 2 da Carta da República Portuguesa, é vedada em Portugal a execução 

da pena antes do trânsito em julgado da condenação, de sorte que a comparação com esse país 

a fim de justificar a possibilidade do início do cumprimento da reprimenda na pendência de 

recursos aos Tribunais Superiores brasileiros também é descabida. 

 

2.3 – A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COMO PRINCÍPIO 

 

                                                 
21 CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Pág 203, item 

IV. 
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O terceiro fundamento aludido pelo Acórdão para justificar a possibilidade de execução 

provisória da pena é o caráter não absoluto da Presunção de Inocência. Conforme já 

demonstrado na comparação com outros países, sobretudo com Portugal, tomar tal princípio 

como absoluto impediria a imposição de medidas cautelares privativas de liberdade, a 

antecipação de medidas de investigação e significaria até mesmo a proibição de suspeitas sobre 

a culpabilidade de qualquer cidadão22. 

Nessa esteira, os Ministros que votaram ser possível do início do cumprimento da 

reprimenda sem o trânsito em julgado da condenação buscaram afastar a incidência absoluta da 

Presunção de Inocência, como se extrai do voto do Ministro Luís Roberto Barroso23: 

 

“(ii) a presunção de inocência é princípio (e não regra) e, como tal, pode 

ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com 

outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes. No caso 

específico da condenação em segundo grau de jurisdição, na medida em 

que já houve demonstração segura da responsabilidade penal do réu e 

finalizou-se a apreciação de fatos e provas, o princípio da presunção de 

inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse 

constitucional na efetividade da lei penal (CF/1988, arts. 5º, caput e 

LXXVIII e 144);” 

 

Todavia, se o Princípio da Presunção de Inocência não possui caráter absoluto, sendo 

possível por exemplo a imposição de medidas cautelares privativas de liberdade ainda no curso 

da instrução criminal, o teor do artigo 5º, LVII do Pacto Fundamental da Nação brasileira, em 

sua literalidade, impede que alguém seja considerado culpado em todas as fases da investigação 

e do processo até que se sobrevenha o trânsito em julgado do decreto condenatório. 

Em diversas escolas criminais, o cumprimento de uma reprimenda aparece atrelado ao 

pressuposto da culpa24. Cesare Lombroso25, um dos autores mais criticados pela criminologia 

                                                 
22 Idem. 

23 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, pág 27. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 14/11/2018. 

24 Refere-se aqui a culpa não em sentido de um dos elementos que compõe a tipicidade, e sim como um 

antecedente lógico, um requisito da execução da pena. A culpa como consequência da condenação; quando se 

considera alguém culpado. 

25 Na obra “O homem delinquente”, Lombroso narra que cinco mulheres deveriam receber como punição 

golpes na cabeça. Entretanto, quatro delas apenas simularam a pena. A quinta, contudo, mais culpada do que 

as outras, foi esbordoada seriamente. Pág 92. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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contemporânea, já trazia a ideia da pena atrelada à culpa. Becaria26 também. Impor que uma 

pena seja cumprida por um inocente constitui a maior injustiça que pode ser cometida na seara 

penal.  

Logo, no que diz respeito ao cumprimento da pena, a Presunção de Inocência figura 

como regra que não pode ser afastada, devendo permear todas as fases processuais e pré-

processuais. Figurando como direito fundamental, o referido princípio é corolário da Ampla 

Defesa, tendo em vista que aos recorrentes é garantido o direito de recorrer em liberdade, sendo 

certo que a privação da mesma somente se justifica a título cautelar. 

O Acórdão, ainda, nos votos vencedores, salienta que é indispensável compreender a 

Presunção de Inocência em conformidade com as outras normas do ordenamento jurídico. A 

esse respeito, importa destacar em primeiro lugar que, como norma constitucional, o princípio 

em voga vale por si, não conforme a lei27. Em segundo lugar, que a primeira norma com a qual 

deve se relacionar o princípio é o artigo 5º, §1º da CRFB/88, que prevê que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

Ilustra José Afonso da Silva28: 

 

“Diz o Acórdão que ‘não se pode dar a essa regra constitucional caráter 

absoluto’. Mas ela é de caráter absoluto, sim, no sentido de que existe 

não conforme os cria ou regula a lei, mas a despeito das leis que 

pretendam modificar ou conceituar, conforme diz Pontes de Miranda. 

Portanto, a regra do inc. LVII do art. 5º é, sim, absoluta, no sentido de 

que vale por si, não conforme a lei. Ou, por outra, é de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, não admite lei modificativa, nem mesmo pode 

ser alterado pelo poder constituinte derivado, nem, pois, com maior 

razão, por interpretação judicial ou pretensa mutação constitucional. 

Está certo o Acórdão (fls. 16) quando diz que ‘é indispensável 

compreender o princípio da presunção de não culpabilidade [...] em 

harmonia com outras normas constitucionais que impõem ao intérprete 

a consideração do sistema constitucional como um todo’. Mas quais 

essas ‘outras normas’, as que intrínseca e ontologicamente estão fora do 

contexto daquela, como o da duração do processo, o da soberania dos 

vereditos, o ‘arcabouço recursal’, o entendimento (não norma) de que a 

‘estrutura recursal’ prevista nos artigos 102 e 105 não é para revisar 

‘injustiça do caso concreto’? Não, com certeza não. Os princípios e 

                                                 
26 No livro “Dos delitos e das penas”, Becaria afirma que no caso de um delito, o soberano – como pessoa que 

representa o Estado – acusa o indivíduo do crime. O réu, por sua vez, defende-se da acusação. Cabe ao juiz, 

então, decidir se houve no caso um delito, em outras palavras, se o acusado carrega em si culpa. Pág 30. 

27 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a emenda nº 1 de 1969. Págs 618-619. 

28 Parecer emitido no caso Lula. II.3.15-16. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf. Acesso em 16/11/2018. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf


36 

 

normas com que se harmoniza o princípio da presunção de inocência 

são, em primeiro lugar, os do §1º do art. 5º, segundo o qual: ‘As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata’; depois, as garantias penais do nulla poena sine culpa, ‘não 

há pena sem prévia cominação legal’ (art. 5º, XXXIX: importante, 

porque a execução provisória ou aditamento da pena, no caso, é aplicar 

verdadeira pena sem cominação legal), ‘não há crime sem lei anterior 

que o defina’ (art. 5º, XXXIX), o princípio do devido processo legal 

(inc. LIV), o ‘direito à ampla defesa com os meios e recursos a ela 

inerentes’ (inc. LV: aí está, a presunção de inocência é um desses meios 

e recursos a ela inerentes, entrando aí ‘recurso’ no sentido mais amplo, 

incluindo o recurso extraordinário e o especial, em liberdade).”  

 

Na mesma toada, assenta o voto do Ministro Marco Aurélio29: 

 

“Presidente, o acesso aos Tribunais de Brasília ainda está pendente. Por 

que, em passado recente, o Tribunal assentou a impossibilidade, 

levando inclusive o Superior Tribunal de Justiça a rever jurisprudência 

pacificada, de ter-se a execução provisória da pena? Porque, no rol 

principal das garantias constitucionais da Constituição de 1988, tem-se, 

em bom vernáculo, que "ninguém será considerado culpado antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória". O preceito, a meu ver, 

não permite interpretações. Há uma máxima, em termos de noção de 

interpretação, de hermenêutica, segundo a qual, onde o texto é claro e 

preciso, cessa a interpretação, sob pena de se reescrever a norma 

jurídica, e, no caso, o preceito constitucional. Há de vingar o princípio 

da autocontenção.” 

 

Portanto, afastar a Presunção de Inocência para iniciar a execução provisória de uma 

pena oriunda de condenação não transitada em julgado é o mesmo que se negar vigência ao 

texto constitucional. O §1º do artigo 5º do referido diploma determina a aplicação imediata 

dos direitos e garantias fundamentais, bem como os incisos XXXIX e LIV do mesmo artigo 

da Constituição Federal asseguram, respectivamente, o Princípio da Legalidade e do Devido 

Processo Legal e a Ampla Defesa, sendo certo que esses princípios se aplicam inclusive ao 

julgamento dos recursos interpostos perante os Tribunais Superiores e ao STF, impondo-se 

aos operadores do Direito relacionar a Presunção de Inocência precipuamente às referidas 

normas constitucionais.    

 

                                                 
29 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Marco Aurélio, págs 77-78. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 16/11/2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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2.4 – A POLÍTICA CRIMINAL SOBRETUDO NOS CRIMES DE COLARINHO 

BRANCO 

 

Outro motivo ao qual se vale o Acórdão para fundamentar a possibilidade de 

execução provisória da reprimenda é a busca pela efetividade das condenações penais. Nas 

palavras do Ministro relator Teori Zavascki30, o arcabouço recursal previsto na Magna Carta 

e nas leis infraconstitucionais estabelece uma jurisprudência defensiva que dificulta a 

efetivação dos decretos condenatórios, ocasionando em alguns casos a prescrição penal. 

Dessa forma, os Ministros que elaboraram os votos vencedores no HC 126.292/SP 

aludem à busca por um equilíbrio que julgam necessário entre o direito fundamental à 

Presunção de Inocência, que figura também como garantia Processual Penal de assento 

constitucional, e a efetividade das condenações criminais. 

Para tanto, afirmam que os recursos endereçados ao Supremo Tribunal Federal e ao 

Superior Tribunal de Justiça, previstos nos artigos 102 e 105, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, respectivamente, destinam-se à preservação da higidez do sistema 

normativo e, não, à reparação de injustiças relacionadas ao caso em concreto31, eis que nos 

recursos extraordinário e especial há a preclusão das matérias fáticas e probatórias correlatas 

ao feito em julgamento. 

Noutro giro, salientam outrossim os Ministros votantes no mesmo sentido da tese 

vencedora na Ação em baila que, na prática, verifica-se a interposição de variados recursos 

com a finalidade meramente protelatória, a fim de dificultar a execução da pena imposta. É 

o que se extrai do voto do Ministro relator32: 

 

“Isso significa que os apelos extremos, além de não serem 

vocacionados à resolução de questões relacionadas a fatos e provas, 

não acarretam a interrupção da contagem do prazo prescricional. 

Assim, ao invés de constituírem um instrumento de garantia da 

presunção de não culpabilidade do apenado, acabam representando 

um mecanismo inibidor da efetividade da jurisdição penal.” 

 

É sabido que a interposição de recursos supostamente protelatórios, que na visão dos 

Ministros votantes nesse sentido buscam apenas inibir a efetividade da jurisdição penal, na 

                                                 
30 Idem. Voto do Ministro Relator Teori Zavascki. Pág 18. Itens 9-10. 
31 Ibidem. Págs 15-16. 

32 Ibidem. Pág 18. 
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maioria dos casos é operada por advogados privados na Defesa de clientes com maiores 

recursos financeiros. 

Destaque-se aqui os que praticam crimes de colarinho branco, bem definidos por 

Edwin Sutherland como delitos cometidos por pessoas de respeitável e alta posição social, 

no curso de sua ocupação33. São crimes geralmente não violentos, cuja motivação e principal 

retorno é financeiro. A título de exemplo de crimes de colarinho branco, tem-se o uso de 

informação privilegiada, a fraude e a lavagem de dinheiro. 

No Brasil, dentre os crimes de colarinho branco, os que vêm ganhando maior 

relevância na persecução criminal, assim como na cobertura midiática são os delitos de 

corrupção passiva e ativa, tipificados respectivamente nos artigos 317 e 333, do CP e os 

crimes correlatos a eles. Nos últimos anos, principalmente com os números das operações 

lideradas pela Polícia Federal, como a Lava-Jato, o combate aos crimes de colarinho branco 

assumiu papel de destaque na seara penal brasileira. 

São especialmente nos casos em que se julgam esses delitos que acontece o fenômeno 

denominado pelo Acórdão de jurisprudência defensiva inibidora da efetividade penal. Aos 

recorrentes com maior possibilidade financeira é de suma importância a protelação do 

processo no tempo, tendo em vista que por quanto mais tempo se prolongar o feito, maiores 

são as chances de ocultação do produto dos crimes que supostamente cometeram, de cavar 

a prescrição penal e até mesmo de se evadir do território nacional no intuito de se furtar à 

aplicação da Lei Penal. 

Cumpre ressaltar o caso do Senador Jader Barbalho34, do PMDB-PA. Ao completar 

70 anos, por força do teor do artigo 115, do Estatuto Repressivo, o prazo prescricional dos 

processos criminais aos quais respondia perante o Supremo Tribunal Federal foram 

reduzidos pela metade, acarretando na extinção da punibilidade do Senador em oito feitos, 

nos moldes do artigo 107, IV, do Código Penal. 

Nessa toada, iniciar o cumprimento da pena logo após o exaurimento recursal na 

segunda instância interromperia a contagem do prazo prescricional, na forma do artigo 117, 

V, do CP, dificultando, pois, a superveniência do instituto da prescrição durante o trâmite 

dos recursos nos Tribunais Superiores. 

                                                 
33 SUTHERLAND, Edwin. White Collar Crime. 1949. New York: Dryden Press, pág. 9. 

34 SARDINHA, Edson. STF deixa processos contra políticos prescreverem. Congresso em foco. Publicado em 

20 de dezembro de 2015. Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/stf-deixa-

processos-contra-politicos-prescreverem. Acesso em 19/11/2018. 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/stf-deixa-processos-contra-politicos-prescreverem
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/stf-deixa-processos-contra-politicos-prescreverem
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Contudo, os Ministros que votaram pela possibilidade da execução provisória da 

pena sem o trânsito em julgado da condenação a fim de conceder maior efetividade aos 

decretos condenatórios nos casos de crimes de colarinho branco não atentaram ao fato de 

que 70% dos presos no Brasil são negros e habitantes de periferias35. 

Logo, a decisão proferida tende a acarretar, de plano, o recrudescimento do fenômeno 

da superlotação. Ainda, a execução provisória da reprimenda afetará, em termos estatísticos, 

muito mais a população carente do que os que cometem crimes de colarinho branco. Dessa 

forma, mesmo que solucione a suposta falta de efetividade penal nos delitos de grande 

retorno financeiro, a execução antecipada da pena custará a liberdade de uma significativa 

parcela da população que em nada participa dos crimes aos quais vem se buscado punir com 

maior rigor. 

Além disso, o pressuposto mor da execução provisória, tanto no âmbito criminal 

quanto na esfera cível, é a possibilidade de retorno ao status anterior do início da execução. 

Tanto é que a norma insculpida no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil de 201536 

prevê ser possível a execução cível na pendência de recursos, desde que o executando 

garanta o valor da execução para caso a sentença condenatória cível seja revertida. 

No âmbito criminal, a execução provisória da pena privativa de liberdade não tem o 

condão de ser restituída ao status anterior do início do cumprimento da reprimenda, eis que 

o tempo de reclusão no sistema prisional não pode ser devolvido ao apenado no caso de o 

decreto condenatório ser reformado em absolvição. 

Nesses termos, é o voto do Ministro Marco Aurélio37, senão vejamos: 

 

 “Pressuposto da execução provisória é a possibilidade de retorno ao 

estágio anterior, uma vez reformado o título. Indaga-se: perdida a 

liberdade, vindo o título condenatório e provisório – porque ainda 

sujeito a modificação por meio de recurso – a ser alterado, 

                                                 
35 Segundo o coordenador de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Emanuel 

Queiroz, 70% dos presos no Brasil são negros e habitantes de periferias. Afirmação feita no Ato Público em 

Defesa da Presunção de Inocência – Porque Não Há Culpa Enquanto Houver Dúvida, realizado no dia 11 de 

setembro de 2018, na sede administrativa da DPERJ. 

36 Dispõe o art. 520, IV, do CPC/15: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave 

dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios 

autos.” 

37HC 126.292/SP. Voto do Ministro Marco Aurélio, pág 78. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 20/11/2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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transmudando-se condenação em absolvição, a liberdade será 

devolvida ao cidadão? Àquele que surge como inocente? A resposta, 

Presidente, é negativa.” 

 

Portanto, o início do cumprimento provisório da pena privativa de liberdade não deve 

ser admitido no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo no atual cenário de superlotação e 

de não ressocialização dos presídios brasileiros. No máximo, poder-se-ia ser alvo de debates 

a execução provisória da pena restritiva de direitos, todavia não é o que se tem demonstrado 

na jurisprudência: 

 

HABEAS CORPUS Nº 458.501 - SC (2018/0169395-5)  

RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK  

IMPETRANTE: VITORIA DE MACEDO BUZZI 

ADVOGADOS: AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882 

VITÓRIA DE MACEDO BUZZI - SC043796  

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

PACIENTE: JÚLIO RAMOS LUZ DECISÃO  

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em 

benefício de JÚLIO RAMOS LUZ contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido na 

Apelação Criminal n. 0805997-80.2014.8.24.0038. O paciente foi 

condenado, em primeiro grau, pela prática dos delitos tipificados no 

art. 138, c.c. o art. 59, caput, e o art. 141, inciso II, todos do Código 

Penal (calúnia contra funcionário público), às penas de 10 meses e 

20 dias de detenção, em regime aberto, e 16 dias-multa, tendo a 

reprimenda corporal sido substituída por restritiva de direitos. 

Inconformados, a defesa e o Ministério Público interpuseram 

apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao 

reclamo e determinou o início da execução provisória da pena. Eis a 

ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

CALÚNIA PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

(ART. 138,"CAPUT", C/C ART. 141, INCISO II, AMBOS DO 

CÓDIGO PENAL). RECURSOS DA DEFESA E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE DOLO, NÃO CONSTITUIR O FATO 

INFRAÇÃO PENAL OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O 

RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO 

REO". IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE 
DEMONSTRA A CONDUTA DO APELANTE DE IMPUTAR A 

MAGISTRADO FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PEDIDO 

DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE 

DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. NÃO 

ACOLHIMENTO. PRESIDÊNCIA DE SINDICATO QUE NÃO 

AUTORIZA O APELANTE JÚLIO A CALUNIAR TOGADO. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO GENÉRICO DE 

FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL, 
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SUBSTITUIÇÃO DAQUELA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA DESACOMPANHADO DE 

ARGUMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO 

DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 

CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. 

REPRIMENDA EXASPERADA, NA TERCEIRA FASE, EM 1/3, 

TOTALIZANDO 9 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM 

DE 14 DIAS-MULTA, E NÃO COMO CONSTOU. EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA DA PENA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR 

ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0000039-

15.2016.8.24.0059). IMEDIATO CUMPRIMENTO DA 

REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE SE IMPÕE. 

RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA 

EXTENSÃO, DESPROVIDOS. (fl. 670) Daí o presente writ, no 

qual alega a impossibilidade da execução provisória em relação às 

penas restritivas de direitos. Requer, em liminar, a suspensão da 

execução provisória imposta ao paciente. No mérito, busca o 

reconhecimento da impossibilidade da execução da pena restritiva 

de direitos até o trânsito em julgado da condenação. Liminar deferida 

para suspender a execução provisória das penas restritivas de direito 

até o trânsito em julgado da condenação (fls. 753/755). Informações 

prestadas às fls. 760/824 e 831/833. O Ministério Público Federal 

opinou pela denegação da ordem (fls. 835/844). É o relatório. 

Decido. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EResp 

1.619.087/SC, firmou o entendimento de que as penas restritivas de 

direitos não podem ser executadas antes do trânsito em julgado da 

condenação, em observância ao disposto no art. 147 da Lei n. 

7.210/84. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÃO 

PENAL. PROIBIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela viabilidade 

da imediata execução da pena imposta ou confirmada pelos tribunais 

locais após esgotadas as respectivas jurisdições, não analisou tal 

possibilidade quanto às reprimendas restritivas de direitos. 2. 

Considerando a ausência de manifestação expressa da Corte 

Suprema e o teor do art. 147 da LEP, não se afigura possível a 

execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado 

da condenação. 3. Embargos de divergência rejeitados (EREsp 

1619087/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 24/08/2017). Ante exposto, 

concedo a ordem, de ofício, para suspender a execução provisória da 

pena restritiva de direito imposta ao paciente até o trânsito em 

julgado de eventual condenação, confirmando a liminar 
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anteriormente deferida. Publique-se. Intimações necessárias. 

Brasília, 21 de setembro de 2018.  

MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator 

(STJ - HC: 458501 SC 2018/0169395-5, Relator: Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 27/09/2018) 

 

Se a execução provisória da pena restritiva de direitos é vedada pela jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça mesmo após o julgamento do HC 126.292/SP, maior 

proteção impõe ser dada à execução da reprimenda privativa de liberdade, uma vez que o 

direito à liberdade é mais sensível do que os direitos cerceados na PRD, conforme esclarece 

o Ministro Eros Grau38: 

 

“A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito 

constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar 

quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a 

propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às liberdades 

alcança de modo efetivo as classes subalternas.” 

  

Ainda no que tange a efetividade da condenação, expõe José Afonso da Silva39 que 

os Ministros que votaram pela execução provisória da pena em nome da efetividade das 

sentenças penais não apresentaram nenhuma alternativa para acelerar o julgamento dos 

processos criminais. Assim, optaram por afastar a incidência de um direito fundamental para 

resolver um problema que, primordialmente, não é causado pelos réus, in verbis: 

 

“É recorrente (p. ex., fls. 12-14, 15-19), no Acórdão, o apelo a fatores 

circunstanciais , como o sistema de recurso, o ‘arcabouço recursal’, 

‘a duração do processo’ para sustentar a conveniência de execução 

provisória da pena, dizendo: ‘o princípio da presunção – a ponto de 

negar a executividade a qualquer condenação enquanto não esgotado 

definitivamente o julgamento de todos os recursos, ordinários e 

extraordinários – tem permitido e incentivado, em boa medida, 

indevida e sucessiva interposição de recursos’. Se o Acórdão, nesse 

passo, tem razão quanto aos fatos, não a tem quanto às suas causas. 

Com todas as vênias dos prolatores do Acórdão, a afirmativa não é 

correta. Para comprová-lo, basta lembrar que o fenômeno ocorre 

igualmente no processo civil, no qual a executividade provisória das 

                                                 
38 STF - HC: 84078 MG, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 05/02/2009, Tribunal Pleno, Data 

de Publicação: DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-05 PP-01048. 

39 Retirado do parecer emitido gratuitamente pelo ilustre jurista José Afonso da Silva ao consulente Luiz Inácio 

“Lula” da Silva, por meio de seus advogados. II.4.17-18. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf. Acesso em 21/11/2018. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/4/art20180402-05.pdf
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sentenças condenatórias é ampla, e nem por isso tolheu o fenômeno. 

Mas concedamos que o julgado tenha razão, o defeito não se corrige 

suprimindo direitos fundamentais da pessoa humana, mas pela 

reformulação do sistema de recursos. Lamentavelmente nenhum dos 

Ministros que votaram contra a inteireza do princípio da presunção 

de inocência apresentou qualquer sugestão no sentido de modificar 

o sistema de recursos e no sentido de buscar meios de acelerar os 

julgamentos criminais, muitas vezes deixando os réus mofando nas 

enxovias. Sem providenciar meios de sanar o mal pela raiz, quer 

fazê-lo pela rama, tolhendo direitos fundamentais.” 

 

Afrânio Silva Jardim40, em tentativa de adequar o anseio repressivo evidenciado nos 

presentes dias na sociedade brasileira, sobretudo na vertente de iniciar o cumprimento da 

pena após a condenação em segunda instância, ao mandamento constitucional insculpido no 

artigo 5º, LVII, da Carta da República afirma que uma Emenda Constitucional no sentido de 

alterar a natureza jurídica do recurso extraordinário resolveria tudo. 

Conforme dispõe o artigo 102, III, “a”, do Pacto Fundamental da Nação, bem como 

os artigos 637 e 638, do CPP, a análise das matérias constitucionais existentes na condenação 

penal são analisadas pelo Supremo Tribunal Federal a título de recurso. Como a norma 

constitucional que garante a Presunção de Inocência prevê que ninguém será considerado 

até o trânsito em julgado da sentença condenatória, discute-se se o início do cumprimento 

da reprimenda na pendência do recurso extraordinário viola o artigo 5º, LVII, da CRFB/88. 

Se a natureza jurídica da via de acesso ao STF fosse alterada, poder-se-ia dar fim a 

essa discussão. Transmutada a natureza de recurso extraordinário para uma ação 

impugnativa do decreto condenatório, o trânsito em julgado do título em que se funda a 

execução da pena se daria antes da análise da matéria na Corte Constitucional. Assim, não 

haveria óbice ao início do cumprimento da reprimenda anteriormente ao julgamento perante 

à Suprema Corte. 

Cumpre salientar a duvidosa constitucionalidade de tal emenda, tendo em vista que 

o artigo 60, §4º, IV, da Magna Carta prevê como cláusula pétrea os direitos e garantias 

individuais. Se há um direito fundamental aos recursos, este seria previsto no artigo 5º, LV, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, transmutar a natureza jurídica do 

recurso extraordinário para uma ação de impugnação significaria a supressão desse recurso, 

                                                 
40 SILVA JARDIM, Afrânio. Presunção de Inocência e o Processo Penal que precisa ter eficácia. Disponível 

em: www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/artigos/prisao-execucao-provisoria-afranio-jardim.pdf. Acesso 

em 04/12/2018. 

 

http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/artigos/prisao-execucao-provisoria-afranio-jardim.pdf
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afrontando o referido direito fundamental, violando provavelmente também o princípio à 

Vedação ao Retrocesso. 

Luiz Flávio Gomes41, por sua vez, ensina que a Lex Mater brasileira optou pelo 

modelo do trânsito em julgado final para o início da execução da pena, eis que o artigo 5º, 

LVII, da Carta da República assegura a Presunção de Inocência até o trânsito em julgado da 

condenação. Para ele, somente uma Emenda Constitucional que altere o referido artigo seria 

capaz de possibilitar a execução da pena sem o exaurimento recursal. 

Mais uma vez, é mister destacar se seria constitucional tal Emenda, uma vez que os 

direitos e garantias individuais, conforme previsão do artigo 60, §4º, IV, do Pacto 

Fundamental da Nação, não são passíveis de emenda tendente a os abolir. Contudo, não se 

pode olvidar que a mudança no paradigma do trânsito em julgado final para o modelo do 

duplo grau de jurisdição, no que tange ao início do cumprimento da pena, resolveria a 

questão da execução provisória da condenação penal, bem como colocaria o Brasil em 

consonância com a maioria dos países ocidentais, que optam pelo duplo grau de jurisdição 

como forma de prover maior efetividade para os decretos condenatórios.    

Dado o direito fundamental à Presunção de Inocência e a necessidade de efetividade 

das condenações penais, na Constituição da República Portuguesa o direito fundamental em 

voga é previsto no mesmo artigo que dispõe sobre a celeridade processual42. Em comentário 

à norma constitucional, Gomes Canotilho e Vital Moreira43 dissertam: 

 

“Uma dimensão importante do princípio da inocência do arguido, 

mas que assume valor autónomo, é a obrigatoriedade de julgamento 

no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa (n.º 2, in 

fine). A demora do processo penal, além de poder significar 

restrições ilegítimas dos direitos do arguido, acabará por esvaziar de 

sentido e retirar conteúdo útil ao princípio da presunção de 

inocência. O direito ao processo célere é pois um corolário daquela. 

Esta garantia tem a ver não só com os prazos legais para a prática 

dos actos processuais mas também com a sua observância pelo 

próprio tribunal.  

                                                 
41 GOMES, Luiz Flávio. Execução provisória da pena. STF viola Corte Interamericana. Emenda Constitucional 

resolveria tudo. Disponível em: http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/307339417/execucao-provisoria-

da-pena-stf-viola-corte-interamericana-emenda-constitucional-resolveria-tudo. Acesso em: 24/11/2018. 

42 O artigo 32, 2, da Constituição Portuguesa prevê que “todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em 

julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de 

defesa.” 

43CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Pág 204, item V. 

http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/307339417/execucao-provisoria-da-pena-stf-viola-corte-interamericana-emenda-constitucional-resolveria-tudo
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/307339417/execucao-provisoria-da-pena-stf-viola-corte-interamericana-emenda-constitucional-resolveria-tudo
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O direito ao processo célere engloba no seu âmbito normativo o 

«princípio da aceleração do processo» articulado com o princípio da 

oralidade, imediação e concentração. Note-se, porém, que o 

«princípio da aceleração do processo» tem de ser compatível com as 

«garantias de defesa», o que implica a proibição do sacrifício dos 

direitos inerentes ao estatuto processual do arguido a pretexto da 

necessidade de uma justiça célere e eficaz «processos de 

urgência»).” 

 

Observa-se, então, que a garantia à duração célere do processo é mais afeta ao réu do 

que ao direito de punir, de exclusividade estatal.  Prolongamentos temporais do feito podem 

significar privações cautelares não razoáveis ao acusado, bem como impor ao mesmo um 

fardo desnecessário acerca da sua inocência nos fatos em julgamento. 

Por fim, importa salientar o voto do Ministro Marco Aurélio44, o qual aduz: 

 

“Admito que a quadra é de delinquência maior, tendo em conta, até 

mesmo, o crescimento demográfico desenfreado, ocorrido nos 

últimos quarenta e cinco anos. Lembremo-nos da Copa de 1970, 

Zagalo, Pelé e companhia, quando se ouvia o refrão: "Noventa 

milhões de brasileiros em ação". Hoje somos duzentos e cinco 

milhões de brasileiros em ação. Um crescimento demográfico de 

cerca de cento e quarenta por cento, presente natalidade sem 

controle. Reconheço, mais, que a Justiça é morosa, que o Estado, em 

termos de persecução criminal, é moroso. Reconheço, ainda, que, no 

campo do Direito Penal, o tempo é precioso, e o é para o Estado-

acusador e para o próprio acusado, implicando a prescrição da 

pretensão punitiva, muito embora existam diversos fatores 

interruptivos do prazo prescricional. Reconheço que a época é de 

crise. Crise maior. Mas justamente, em quadra de crise maior, é que 

devem ser guardados parâmetros, princípios e valores, não se 

gerando instabilidade, porque a sociedade não pode viver aos 

sobressaltos, sendo surpreendida.” 

 

  

                                                 
44 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Marco Aurélio, págs 76-77. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 25/11/2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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3- A DISSONÂNCIA COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

3.1 – O ARTIGO 5º, LVII E LIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

O direito fundamental previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 assegura a Presunção de Inocência até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. 

Inicialmente, importa elucidar a natureza jurídica do supracitado mandamento 

constitucional. Dada sua alocação constitucional, o Princípio da Presunção de Inocência no 

ordenamento jurídico pátrio se afigura como verdadeiro direito fundamental com reflexos na 

seara processual como regra de julgamento, de garantia e de tratamento45. 

Como regra de julgamento, o princípio em voga estabelece que o ônus da prova no 

Processo Penal é da acusação, tendo em vista que presumidamente inocente o réu não precisa 

provar nada para ser absolvido. Para que seja prolatado um decreto absolutório, basta que nada 

seja provado em desfavor do acusado, vez que o artigo 5º, LVII, da Carta da República reza 

que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. 

Antes do trânsito em julgado da condenação, então, o indiciado presume-se inocente, 

constituindo ônus único e exclusivo da acusação provar qualquer coisa a fim de que se forme 

o convencimento do juiz em sentido adverso ao status garantido constitucionalmente ao réu 

durante todo o processo: o de inocente. 

Nesse sentido, ensina Afrânio Silva Jardim46:  

 

“O ônus da prova, na ação penal condenatória, é todo da acusação e 

relaciona-se com todos os fatos constitutivos do poder-dever de punir 

do Estado.” 

 

Na mesma linha, segue André Nicolitt47: 

 

“O princípio em exame emite comandos em relação ao campo 

probatório, agindo como regra de distribuição do ônus da prova e 

regra de julgamento, em seu desdobramento In dubio pro reo.” 

                                                 
45 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Pág 152. 

46 SILVA JARDIM, Afrânio. Processo Penal. Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro, 1997. Pág 221. 

47 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Pág 155.  
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Ainda como desdobramento da Presunção de Inocência como regra de julgamento, 

perfazendo-se dúvidas se o réu é culpado ou inocente nos fatos em apuração, impõe-se a 

absolvição do mesmo. O princípio constitucional, portanto, desdobra-se no In dubio pro reo, 

sendo certo que, nesse viés, incumbe à Defesa apenas suscitar ao juiz dúvidas acerca dos fatos 

narrados pela acusação. 

Como regra de garantia, o Princípio da Presunção de Inocência determina a estrita 

legalidade na atuação estatal, seja na vertente investigativa, realizada no exercício da atividade 

policial, seja no âmbito acusatório, exercido na maioria das Ações Penais pelo Ministério 

Público. 

Dessa forma, incumbe tanto à polícia quanto ao Parquet apresentar todas as provas 

carreadas sobre o arguido, resultem elas na promoção ministerial pelo arquivamento do 

inquérito ou no oferecimento da denúncia, resultem na formação do convencimento do juiz 

acerca da absolvição ou da condenação do réu48. 

Ademais, a Presunção de Inocência se desdobra na inadmissibilidade de provas ilícitas, 

constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal e insculpida na 

Lei Processual Penal no artigo 157, caput, do CPP, já que o referido princípio, como regra de 

garantia, impõe ao Estado a observância estrita do ordenamento jurídico49. 

Como regra de tratamento, a Presunção de Inocência impede que o acusado, embora 

suspeito de cometer um ilícito penal, seja diminuído social, moral e fisicamente50 ao longo de 

todo o curso do processo, bem como durante a fase administrativa penal. Assim, deve ser 

assegurada como regra, a liberdade do imputado, admitindo-se apenas excepcionalmente a 

constrição da mesma por meio de medidas cautelares. 

É nesse aspecto que o Princípio da Presunção de Inocência colide com a execução 

provisória da pena. Uma vez que vigora como direito fundamental, portanto, de aplicação 

imediata por força do artigo 5º, §1º, da Constituição da República, o direito a ser tratado como 

inocente não pode ser afastado em nenhum momento do processo. 

A Presunção de Inocência, conforme o teor do artigo 5º, LVII, do Pacto Fundamental 

da Nação, só será superada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, 

a própria Constituição Federal estabeleceu como marco da superação do status de inocente o 

                                                 
48 Idem. Pág 157. 

49 GOMES, Luiz Flávio. Estudos de Direito e Processo Penal. São Paulo. Editora: RT. 1998. Pág 116. 

50 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Pág 154. 
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exaurimento recursal, impossibilitando o cumprimento provisório da reprimenda, eis que uma 

das dimensões do referido princípio é ser tratado como inocente. Afinal, o que é executar uma 

pena senão tratar alguém como culpado? 

Um dos pontos trazidos pelo Ministro Luís Roberto Barroso no voto proferido no HC 

126.292/SP foi o reduzido percentual de recursos extraordinários providos em favor do réu. 

Segundo as palavras do Ministro, menos de 1,5% dos apelos extraordinários são providos em 

benefício ao acusado. Mais ainda, as decisões absolutórias constituíram percentual inferior a 

0,1% do total de decisões emitidas pelo STF51. 

Todavia, diverge o Ministro Celso de Mello52, apresentando outros dados estatísticos, 

como se depreende: 

 

“Impende registrar, Senhor Presidente, que Vossa Excelência, no 

julgamento da ADPF 144/DF, de que fui Relator, bem destacou a 

importância de aguardar-se o trânsito em julgado da condenação 

criminal, demonstrando, à luz de dados estatísticos, uma realidade que 

torna necessário respeitar-se a presunção de inocência. 

Disse Vossa Excelência, então: 

‘(...) trago, finalmente, nessa minha breve intervenção, à consideração 

dos eminentes pares, um dado estatístico, elaborado a partir de 

informações veiculadas no portal de informações gerenciais da 

Secretaria de Tecnologia de Informação do Supremo Tribunal Federal 

(...). De 2006, ano em que ingressei no Supremo Tribunal Federal, até 

a presente data, 25,2% dos recursos extraordinários criminais foram 

providos por esta Corte, e 3,3% providos parcialmente. Somando-se 

os parcialmente providos com os integralmente providos, teremos o 

significativo porcentual de 28,5% de recursos. Quer dizer, quase um 

terço das decisões criminais oriundas das instâncias inferiores foi total 

ou parcialmente reformado pelo Supremo Tribunal Federal nesse 

período.’ 

Não é por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal tem repelido, 

por incompatíveis com esse direito fundamental, restrições de ordem 

jurídica somente justificáveis em face da irrecorribilidade de decisões 

judiciais. 

Isso significa, portanto, que inquéritos policiais em andamento, 

processos penais ainda em curso ou, até mesmo, condenações 

criminais sujeitas a recursos (inclusive aos recursos excepcionais 

interpostos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo 
Tribunal Federal) não podem ser considerados, enquanto episódios 

processuais suscetíveis de pronunciamento absolutório, como fatores 

                                                 
51 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Pág 33. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 26/11/2018. 

52 Idem. Voto do Ministro Celso de Mello. Págs 93-94. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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de descaracterização desse direito fundamental proclamado pela 

própria Constituição da República.” 

 

Independente do percentual de recursos extraordinários providos em favor do réu, é 

cristalino que a execução da sanção penal antes do trânsito em julgado do título condenatório 

em que se funda a execução viola do Princípio da Presunção de Inocência, previsto no artigo 

5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, no que diz respeito à dimensão 

de regra de tratamento. 

O referido mandamento constitucional é preciso em garantir a Presunção de Inocência 

até o trânsito em julgado da condenação penal, sendo certo, então, que a execução provisória 

da pena é incompatível com o princípio em baila, eis que trata como culpado um apenado cuja 

condenação ainda é passível de ser reformada em absolvição. 

No que diz respeito ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, insta salientar que o 

início do cumprimento da sanção penal sem o trânsito em julgado do decreto condenatório em 

que se funda a execução fere, outrossim, o devido processo legal. Uma vez que constitui um 

direito fundamental do arguido ser considerado e tratado como inocente durante todo o curso 

do processo, bem como na fase administrativa, executar a reprimenda em momento dissonante 

ao previsto na Carta Constitucional e também nos diplomas infraconstitucionais, como o CPP 

e a Lei nº 7.210/84, viola o devido processo legal, já que a Magna Carta e as leis mencionadas 

estabelecem como marco inicial da execução da pena o trânsito em julgado da condenação. 

Esse é o entendimento de André Nicolitt, ao tecer considerações sobre o devido 

processo legal53: 

 

“Não olvidamos com isso que o direito ao procedimento estabelecido 

em lei também faz parte do devido processo legal, constituindo 

verdadeira garantia fundamental.” 

 

Ferido o devido processo legal pela inobservância das regras de Processo Penal a serem 

seguidas na execução da reprimenda, ferido, por conseguinte, o próprio princípio da 

Legalidade. O Estado, através dos magistrados que determinam o recolhimento do apenado à 

prisão antes da estabilização da sentença penal condenatória, atua contra legem, violando 

normas processuais penais como as insculpidas nos artigos 283 e 669, do CPP e no artigo 105, 

da Lei de Execução penal, que serão analisados no próximo item. 

 

                                                 
53 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª edição. Pág 120. 
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3.2 – OS ARTIGOS 283 E 669 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E O ARTIGO 

105 DA LEI 7.210/84 

  

Para além da já demonstrada dissonância da execução provisória da pena com o 

artigo 5º, LVII e LIV, da Constituição Federal, é de se ressaltar a inadequação da mesma 

com as normas legais previstas nos artigos 283 e 669 do Código de Processo Penal e no 

artigo 105, da Lei nº 7.210/84. 

O primeiro artigo da Lei Processual Penal, em seu caput, garante que “ninguém 

poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 

julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou 

prisão preventiva.” 

De início, insta observar a semelhança do artigo 283, caput, do CPP com o artigo 5º, 

LXI, da Carta Magna brasileira, que prevê: “ninguém será preso senão em flagrante delito 

ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos 

de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 

A bem da verdade, o referido mandamento constitucional, de forma genérica 

assegurou uma das vertentes do direito fundamental à liberdade a todas as pessoas, salvo nas 

hipóteses de cometimento de flagrante delito e de prisão em decorrência de ordem escrita e 

fundamentada do juiz natural. 

Em relação a essa segunda hipótese, dada a previsão genérica da Constituição, o 

Código de Processo Penal pormenorizou as situações em que são admitidas a privação da 

liberdade por ordem judicial escrita e fundamentada. Segundo o teor do artigo 283, caput, 

do CPP, a norma constitucional se refere às situações de trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória e de prisões cautelares, como a temporária e a preventiva. 

Logo, conforme a literalidade do artigo em baila, o recolhimento ao sistema prisional 

a título de cumprimento da reprimenda só é possível após o trânsito em julgado do decreto 

condenatório que impôs a sanção penal. Dessa forma, a execução provisória da pena não 

encontra respaldo sequer na esfera infraconstitucional, eis que o caput do artigo 283 da Lei 

que rege o Processe Penal pátrio limita a constrição da liberdade para fins de início da 

execução da pena à irreversibilidade do título em que se funda a execução. 
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Tal norma legal é vigente em nosso ordenamento jurídico, não tendo sido declarada 

inconstitucional. Entretanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 126.292/SP vai 

de encontro à previsão do artigo, conforme leciona Afrânio Silva Jardim54: 

 

“Entretanto, no ano de 2011, uma nova redação dada ao artigo 283 

do Código de Processo Penal acaba claramente com qualquer dúvida 

possível: já não mais cabe prender apenas como efeito de uma 

condenação, enquanto ela não transitar em julgado. 

Isto não impede, evidentemente, a decretação de uma prisão 

preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 

A vedação da execução provisória da pena de prisão não contribui 

para a impunidade, como se costuma dizer. As prisões cautelares não 

estão proibidas em nosso sistema normativo. O que não se concebe 

mais é uma prisão antes do trânsito em julgado do título condenatório 

sem que se demonstre a sua necessidade. Toda decisão judicial deve 

ser fundamentada, diz a Constituição de República. 

(...) Desta forma, gostemos ou não, a lei expressamente exige o 

trânsito em julgado da condenação para que se possa começar a sua 

execução. Está expresso na lei e não podemos dizer que a lei não diz 

o que efetivamente ela diz. 

Este dispositivo não é inconstitucional e, por conseguinte, não pode 

ter sua eficácia ou vigência negada, sob pena de violarmos os 

princípios fundantes do Estado de Direito. O Poder Judiciário não é 

legislador e o seu poder de interpretação das normas legais tem 

limites, como o próprio cinismo tem limites.” 

 

Ademais, vale salientar a consonância do artigo 283, caput, do CPP com o Princípio 

da Presunção de Inocência, de assento constitucional no artigo 5º, LVII, do Pacto 

Fundamental da Nação. Ambos dispositivos determinam o marco do trânsito em julgado: o 

constitucional para fins do início de ser considerado o arguido como culpado; o 

infraconstitucional para a possibilidade de prisão como consequência da imposição de uma 

reprimenda, de sorte que os dois artigos vedam a execução provisória da pena. 

Desta feita, data máxima venia ao entendimento apresentado pelo Ministro Luís 

Roberto Barroso ao proferir voto no HC 126.292/SP55, a necessidade de fundamentação das 

                                                 
54 SILVA JARDIM, Afrânio. STF não pode assumir papel legislador e mudar momento de execução da pena. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mar-31/afranio-jardim-stf-nao-virar-legislador-mudar-

execucao-pena. Acesso em: 27/11/2018. 

55 Sobre a execução provisória da pena, o ilustre Ministro entendeu pela possibilidade do instituto, 

argumentando para tanto que a vedação constitucional consoante no artigo 5º, LXI, da Constituição da 

República não impede a prisão antes do trânsito em julgado da condenação, mas apenas a privação da liberdade 

sem a devida fundamentação da decisão judicial. 

https://www.conjur.com.br/2018-mar-31/afranio-jardim-stf-nao-virar-legislador-mudar-execucao-pena
https://www.conjur.com.br/2018-mar-31/afranio-jardim-stf-nao-virar-legislador-mudar-execucao-pena
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decisões judiciais que decretam a privação da liberdade, insculpida no artigo 5º, LXI, do 

Pacto Fundamental da Nação, impede a execução provisória da sanção penal, vez que o 

recolhimento do apenado ao sistema prisional como efeito automático da condenação não 

encontra respaldo no artigo 283, caput, do Código de Processo Penal. 

Seguindo a mesma ratio do artigo supracitado, bem como do mandamento 

constitucional previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, o artigo 105, da Lei nº 

7.210/84 reza que “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, 

se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para 

a execução”. 

Em outras palavras, a Lei de Execução Penal também estabelece como marco para o 

início da execução da reprimenda o trânsito em julgado da condenação. Somente com a 

estabilização do decreto condenatório é permitido ao juiz expedir a guia de recolhimento 

para que se inicie a execução penal. 

Mais uma vez, é precioso trazer ao debate as já mencionadas lições de Afrânio Silva 

Jardim. O dispositivo legal a que se refere é válido e está vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro, posto que recepcionado pela Constituição de 1988. Com efeito, é vedado que a 

Corte Constitucional, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, retire a eficácia do 

artigo 105, da Lei 7.210, esvaziando o seu teor ao autorizar o cumprimento da pena sem o 

trânsito em julgado da sentença. 

Quanto ao artigo 669, do Código de Processo Penal, importa destacar o seu caput, 

segundo o qual “só depois de passar em julgado, será exequível a sentença”. Essa é a regra 

trazida pelo dispositivo, sendo certo que a mesma encontra respaldo nos outros três artigos 

já citados nesse item, quais sejam o artigo 5º, LVII, da Carta da República, o artigo 283, 

caput, do CPP e o artigo 105, da Lei de Execução Penal. 

Todavia, o próprio artigo em comento se excepciona, trazendo no inciso I a 

possibilidade de constrição da liberdade do condenado “para o efeito de sujeitar o réu a 

prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança”. Em apreço 

aos princípios constitucionais relativos ao Processo Penal, é necessária a leitura do inciso 

em conformidade com a regra insculpida no caput do artigo 669, do CPP, tendo em vista 

ainda a revogação do artigo 393, I, do mesmo diploma legal operada pela Lei 12.403/11. 

Assim, o recolhimento à prisão do réu condenado, nos moldes do artigo 669, I, da 

Lei Processual Penal, não pode ser um efeito automático da condenação, já que revogada a 

norma que previa isso em seu teor. Com efeito, a constrição libertária do apenado cujo 

decreto condenatório ainda não transitou em julgado deve ser fundamentada, conforme a 
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exigência constitucional prevista no artigo 5º, LXI, da CF/88, de acordo com os fundamentos 

e requisitos da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo 

Penal. Inexistentes tais fundamentos ou requisitos, a liberdade do apenado se impõe 

enquanto não passar em julgado sua condenação. 

Insta mencionar que o referido inciso garante ao apenado, mesmo após ser prolatado 

o decreto condenatório, o direito de permanecer em liberdade por meio do pagamento da 

fiança, nas hipóteses de crimes afiançáveis. Essa norma legal corrobora o próprio artigo 334, 

da Lei Processual Penal, que assegura a prestação da fiança enquanto não transitar em 

julgado a sentença condenatória. 

Logo, levando-se em consideração que a maioria dos crimes tipificados no 

ordenamento jurídico pátrio são afiançáveis, a leitura conjugada dos artigos 334 e 669, I, 

ambos do Código de Processo Penal podem ser uma alternativa para os titulares do direito à 

Ampla Defesa na vertente da Defesa Técnica de se insurgirem contra a execução provisória 

da pena, visto que tem o condão de obstar a privação da liberdade dos já condenados cuja 

sanção penal ainda não transitou em julgado.   

No entanto, o artigo 669 da lei que regula o Processo Penal pátrio tem servido como 

arrimo mais para fundamentar a impossibilidade de execução da pena restritiva de direitos 

do que da privativa de liberdade, nos moldes da jurisprudência já sedimentada no Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 

CONDENAÇÃO. RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA RESTRITIVA DE 

DIREITOS. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. 

ORDEM CONDEDIDA. 1. Não subsiste o art. 637, do Código de 

Processo Penal, diante dos princípios constitucionais do estado de 

inocência e devido processo legal, pois não recepcionado pela 

Constituição da República; 2. O art. 27, §2º, da Lei 8.038/90 

estabelece regras gerais sobre os recursos especial e extraordinário, 

e, frente aos princípios constitucionais do estado de inocência e 

devido processo legal e à Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), 

não abarca esses recursos quando encerrarem matéria penal cujo 

conteúdo tenda a afastar a pena imposta; 3. Inteligência dos 

princípios da máxima efetividade e da interpretação conforme a 

constituição, cânones da hermenêutica constitucional; 4. Tanto o art. 

669 do Código de Processo Penal, quanto a Lei 7.210/84 exigem o 

trânsito em julgado de decisão que aplica pena restritiva de direitos 

para a execução da reprimenda; 5. Ordem concedida. 
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(STJ – HC 25310 RS 2002/0148136-0, Relator: Ministro PAULO 

MEDINA, Data de Julgamento: 26/10/2004, T6 – SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 01.02.2005 p. 612). 

 

Novamente, é necessário trazer à luz o entendimento já demonstrado no capítulo 1, 

pavimentado no HC 84.078/MG56, de relatoria do Ministro Eros Grau, segundo o qual o 

Tribunal que protege direitos patrimoniais deve proteger com maior afinco o direito à 

liberdade. Portanto, se o STJ não tem viabilizado a execução provisória da pena restritiva de 

direitos, da mesma maneira deve impedir o instituto nas PPLs, já que o direito à liberdade é 

muito mais sensível do que os direitos cerceados pelas PRDs. 

Clara e evidente, então, a impossibilidade de execução provisória da pena, uma vez 

que esse instituto viola os artigos 5º, LVII, LIV e LXI, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, assim como os artigos 283, caput e 699, ambos do Código de Processo 

Penal e a norma legal prevista no artigo 105, da Lei nº 7.210/84. Ressalte-se que todos os 

dispositivos são válidos e vigentes, contudo tiveram sua eficácia maculada pelo 

entendimento trazido pelo STF no Habeas Corpus 126.292/SP. 

 

  

                                                 
56 No julgamento deste Habeas Corpus, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “A Corte que vigorosamente 

prestigia o disposto no preceito constitucional em nome da garantia da propriedade não a deve negar quando 

se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; a ameaça às 

liberdades alcança de modo efetivo as classes subalternas”, ao tratar das implicações da Presunção de 

Inocência. Ementa do Acórdão disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf. Acesso em 29/11/2018. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf
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CONCLUSÃO 

 

A Lei Processual Penal de 1941 tinha como ratio originária o recolhimento à prisão 

como efeito automático da condenação. Esse era o teor do revogado artigo 393, I, do CPP, 

sendo certo que logo após ser prolatado o decreto condenatório o apenado já iniciava o 

cumprimento da pena. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foram incorporadas ao ordenamento 

jurídico novas regras de Processo Penal, como os Princípios da Presunção de Inocência e do 

Devido Processo Legal, previstos respectivamente no artigo 5º, LVII e LIV, do Pacto 

Fundamental da Nação, e o direito fundamental à liberdade na vertente exposta no inciso 

LXI do mesmo artigo da Constituição. 

Dessa forma, a execução da pena logo após a condenação do réu restou dissonante 

com os novos ditames insculpidos na Magna Carta, eis que em 2009 o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar o Habeas Corpus 84.078/MG, pacificou o entendimento de que a execução 

provisória da reprimenda era inconstitucional, por violar o artigo 5º, LVII, da Carta da 

República. 

Além de afrontar a norma prevista no referido mandamento constitucional, é de se 

ressaltar que o instituto em voga também vai de encontro às disposições infraconstitucionais 

dos artigos 283, caput e 669, caput, ambos do Código de Processo Penal, bem como do 

artigo 105, da Lei nº 7.210/84, a Lei de Execução Penal. 

Dada a manifesta violação aos dispositivos constitucionais e legais supracitados, que 

literalmente afirmam o trânsito em julgado como marco para o início da execução da pena, 

impossibilitando, pois, o cumprimento provisório da mesma, conclui-se que o entendimento 

explicitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 126.292/SP é muito mais 

afeto à questões de política criminal do que à interpretação constitucional das normas citadas 

neste trabalho. 

É flagrante o quadro de crise pelo qual perpassa o Estado brasileiro, crise ética, moral, 

financeira e também de política criminal. O Poder Público não tem conseguido prevenir o 

crescimento do número de delitos por todo o país, sendo certo que o cenário de insegurança 

geral é agravo pelo alarde midiático acerca das notícias criminais. 

Assim, no intuito de dar uma resposta à sociedade brasileira em relação a esse 

contexto delitivo caótico, o Poder Judiciário recrudesceu no tratamento dos réus, impondo a 

eles muitas vezes um rigor maior do que o estabelecido em Lei, maculando, portanto, o 
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Estado Democrático de Direito e o sistema acusatório em que se funda o Processo Penal 

pátrio. 

Essa prática, evidenciada há tempos nos juízos de piso, vem se refletindo 

hodiernamente também na jurisprudência da Suprema Corte nos casos referentes aos 

processos criminais. A alteração do entendimento firmado no Habeas Corpus 84.078/MG 

para os ditames estabelecidos no HC 126.292/SP demonstra isso. 

No julgamento da primeira Ação Constitucional, em 2009, o STF unificou a 

jurisprudência pátria no sentido de que o início do cumprimento da reprimenda na pendência 

do trânsito em julgado da condenação violava o Princípio da Presunção de Inocência, de 

assento constitucional no artigo 5º, LVII, da Magna Carta de 1988, alterando inclusive à 

época a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. 

Já no Acórdão prolatado em decorrência do segundo julgado, a mesma Corte 

Constitucional, apenas 7 (sete) anos depois de sedimentar o entendimento da 

inconstitucionalidade do instituto em estudo, modificou novamente toda a jurisprudência 

brasileira, dessa vez norteando ser possível o cumprimento provisório do decreto 

condenatório. 

Ao analisar os motivos da decisão, extrai-se claramente que a ratio decisum está 

umbilicalmente ligada à fundamentos de política criminal, a título de exemplo: a forma que 

se dá a execução da pena em outros países, a busca pela efetividade das condenações penais 

e até mesmo dados estatísticos de quantos recursos extraordinários são providos em favor 

do réu. 

Certo é que, nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário exercer a função típica do Poder 

Legislativo no sentido de negar eficácia a normas constitucionais e legais válidas e vigentes, 

esvaziando o seu conteúdo sem declarar inconstitucional qualquer dos dispositivos citados 

nesta monografia. Ainda que com as melhores intenções de se efetivar o ideal de Justiça, de 

todo perigosa a prática de decidir contra legem, sobretudo no cenário político atual brasileiro 

e mundial. 

Por fim, cabe louvar as palavras proferidas pelo Ministro Marco Aurélio, ao enunciar 

voto no HC 126.292/SP57, que se seguem: 

 

“Presidente, o acesso aos Tribunais de Brasília ainda está pendente. 

Por que, em passado recente, o Tribunal assentou a impossibilidade, 

                                                 
57 HC 126.292/SP. Voto do Ministro Marco Aurélio. Págs 77-78. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 29/11/2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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levando inclusive o Superior Tribunal de Justiça a rever 

jurisprudência pacificada, de ter-se a execução provisória da pena? 

Porque, no rol principal das garantias constitucionais da 

Constituição de 1988, tem-se, em bom vernáculo, que "ninguém será 

considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória". O preceito, a meu ver, não permite interpretações. Há 

uma máxima, em termos de noção de interpretação, de hermenêutica, 

segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação, 

sob pena de se reescrever a norma jurídica, e, no caso, o preceito 

constitucional. Há de vingar o princípio da autocontenção.” 
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