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RESUMO 

O presente trabalho acadêmico visa observar as implicações da mutação constitucional, como 

ferramenta utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para dar nova interpretação ao texto 

constitucional sem alterar a sua literalidade, especificamente, ao texto do artigo 5º, inciso 

LVII da Constituição Federal de 1988, no que tange ao princípio da presunção de inocência. 

Dessa forma, busca-se analisar alguns julgamentos que norteiam o tema, ora entendendo ser 

inconstitucional a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação, ora 

entendendo ser possível a prisão após a decisão dos Tribunais de segunda instância, fato que 

gera grande insegurança no sistema jurídico brasileiro. Assim, apesar da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 ser rígida, isto é, seu texto só poderá ser alterado 

através de um procedimento formal, percebe-se a possibilidade do Poder Judiciário dar novas 

interpretações ao texto constitucional.  

Palavras-chave: mutação constitucional, Supremo Tribunal Federal, prisão, segunda instância. 
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ABSTRACT 

The present academic work aims to observe the implications of constitutional mutation, as a 

tool used by Brazilian Supreme Court giving a new interpretation to the constitutional text, 

without change your literality, specifically, to the text of article 5º, line LVII of Federal 

Constitution of 1988, as regards the principle of  presumption of innoncence. Thus, tries to 

analyze some judgements that guide the theme, sometimes understanding being 

inconstitutional the execution of penalty when still fits resources of decision, another time 

understanding be possibly the prision after the decisions of Courts of second instance, fact 

that generates a large insecurity in the Brazilian judicial system. So, despite the Constitution 

of the Federative Republic of Brazil of 1988 being rigid, that is your text only could be 

changed by a formal procedure, is perceived that exist a possibility of Judicial Power give 

new interpretations to the constitutional text.  

Key-words: constitutional mutation, Brazilian Supreme Court, prision, second instance.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que o Direito Constitucional busca estudar a Constituição Federal, na qual 

regulamenta a organização e o funcionamento do Estado, assegurando também direitos e 

garantias fundamentais aos cidadãos. Trata-se da norma suprema, em que todas as demais 

normas fundamentam sua estrutura.  

Segundo José Afonso da Silva (2016), o Direito Constitucional abrange o estudo de 

três disciplinas: Direito Constitucional Positivo, Direito Constitucional Comparado e o 

Direito Constitucional Geral. Dessa forma, a primeira busca estudar os princípios e as normas 

dispostas na Constituição de um determinado Estado. Já o Direito Constitucional Comparado 

preocupa-se em destacar as especificidades das normas constitucionais de diferentes Estados, 

comparando-as. E, por fim, o Direito Constitucional Geral irá reunir uma série de princípios, 

conceitos e instituições existentes em diversos direitos positivos, a fim de classificá-los em 

uma visão unitária.  

  Inicialmente o primeiro capítulo tem por objetivo demonstrar a relevância do princípio 

da presunção de inocência, bem como suas implicações no direito comparado, demonstrando 

a procedência da execução da pena confirmada em segunda instância nos países como a 

França, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, a fim de observar as semelhanças e diferenças 

existentes nesses sistemas jurídicos em relação ao sistema jurídico brasileiro nessa matéria 

específica.  

Ademais, é importante salientar que será analisada a relevância da mutação 

constitucional nessa abordagem, tendo em vista que o presente trabalho tem como base as 

decisões jurisprudenciais realizadas pelo Supremo Tribunal Federal que estabelecem uma 

nova interpretação para o texto constitucional, sem, no entanto, alterar a sua literalidade. Ou 

seja, há a alteração do sentido interpretativo e não do texto propriamente dito. Nesse sentindo, 

cumpre ressaltar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é rígida, isto é, 

seu texto somente poderá ser alterado através de um procedimento formal, atribuído ao poder 

constituinte derivado reformador, fazendo surgir as emendas constitucionais.  

Nessa perspectiva, surge um questionamento acerca da atuação do Supremo Tribunal 

Federal. Sabe-se que vigora no sistema jurídico brasileiro a separação dos poderes, ou seja, os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem ser independentes e harmônicos. Nesse 

sentido, questiona-se se o instituto da mutação constitucional não estaria proporcionando a 
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interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, de forma que viesse a legislar, quando, 

na verdade, deveria julgar, observando as leis criadas e aprovadas pelo Legislativo. 

O principal objetivo do presente trabalho é analisar a aplicação da mutação 

constitucional no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988. Tradicionalmente, 

na doutrina, trata-se do princípio da presunção de inocência. No entanto, com o decorrer do 

tempo, a Suprema Corte fez diferentes interpretações na leitura deste artigo, trazendo falta de 

uniformidade nas decisões sobre um determinado tema, causando insegurança jurídica. Ora 

com decisões que negavam a possibilidade da execução provisória da pena, ora com decisões 

que permitiam o cumprimento da pena após decisão em segunda instância. 

Diante do exposto, o segundo capítulo do presente trabalho pretende analisar decisões 

jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, em um determinado momento em que se 

traçava uma perspectiva entendendo ser inconstitucional a execução provisória da pena.  

Trata-se do julgamento do habeas corpus 84.078-7/MG, ocorrido em 2009, ocasião em que já 

havia divergências entre as Turmas da Suprema Corte quanto à possibilidade ou não da prisão 

antes do trânsito em julgado da condenação. Ademais, busca observar a mudança de 

entendimento a partir do julgamento do habeas corpus 126.292/SP, em fevereiro de 2016, 

quando o Plenário do STF decidiu que a prisão poderia ser executada depois da confirmação 

pela segunda instância, antes do trânsito em julgado com a justificativa de que a própria 

segunda instância encerra as discussões sobre fatos e provas, ficando a cargo do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça analisar questões de direito. 

Nesse sentido, a intenção é demonstrar a grande insegurança jurídica que a mutação 

constitucional pode propiciar, tendo em vista o grau de liberalidade existente, além de 

depender da época em que ocorre o julgamento, de forma que a cada nova composição da 

Suprema Corte poderá ocorrer, também, o estabelecimento de novas interpretações para as 

normas jurídicas, elaboradas pelo Poder Legislativo, podendo causar fortes prejuízos para os 

réus.  

O terceiro capítulo pretende analisar a nova perspectiva que vigora atualmente no 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, com o julgamento das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade 43, 44 e 54, onde o objetivo era declarar a constitucionalidade do artigo 

283 do Código de Processo Penal, no qual aduz 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 
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do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.1 Ou seja, a finalidade era 

que o Supremo Tribunal Federal revogasse seu entendimento anterior.  

No entanto, o Plenário manteve seu entendimento, considerando que o artigo 

supramencionado não impede o início da execução da pena, após condenação em segunda 

instância. Dessa forma, pretende o presente trabalho abordar os argumentos contrários e 

favoráveis da discussão que antecedeu ao julgamento. Cumpre esclarecer que, primeiro, 

ocorreu o julgamento da medida cautelar que pretendia a declaração da constitucionalidade do 

artigo 283 do Código de Processo Penal.  

Nesse contexto, busca-se, ainda, avaliar as recentes decisões apresentadas pelo 

Supremo. Assim sendo, será analisado o julgamento do habeas corpus 152.752/PR, ocorrido 

no início do ano de 2018, em que o paciente foi o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Nessa ocasião, houve a denegação do pedido pelo Plenário do STF, ratificando o 

entendimento realizado em 2016. 

Outro caso específico decorreu de uma decisão da Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal, a qual decidiu manter em liberdade o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu 

e o ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Claudio Genu contrariando a decisão realizada 

em Plenário. Diante disso, ambos foram condenados em primeira e segunda instâncias, 

porém, aguardam em liberdade a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os Ministros que 

compõem a Segunda Turma pautaram a decisão na possibilidade de revisão na condenação.  

Portanto, haverá um questionamento no que tange às decisões da Primeira Turma e da 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal serem divergentes das decisões realizadas pelo 

Plenário desta Corte, o que faz com que o próprio Poder Judiciário entre em contradição nas 

suas decisões, acarretando a insegurança jurídica.  

Por fim, em novembro de 2019 a Suprema Corte avaliou o mérito das ADCs 43, 44 e 

54, decidindo pela necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória.   

 É inegável a necessidade de avaliar até que ponto a mutação constitucional é válida, 

quando a sua utilização não abrange todos os casos que envolvem a mesma matéria, na qual 

foi dada uma nova interpretação, considerando que a falta de homogeneidade nas decisões 

traz uma insegurança jurídica no que tange ao direito de liberdade do indivíduo, 

constitucionalmente garantido. 

                                                             
1 Código de Processo Penal de 1941. 
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Cabe salientar, ainda, que no presente trabalho a metodologia utilizada foi a análise de 

decisões jurisprudenciais acerca das prisões efetuadas após a decisão proferida em segunda 

instância em diferentes momentos, além da complementação doutrinária, principalmente no 

que tange ao princípio da presunção de inocência e acerca do instituto da mutação 

constitucional.    
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1 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

1.1 CONCEITO 

O presente trabalho tem o propósito de analisar a mutação constitucional que vem 

ocorrendo na interpretação do art. 5º, inciso LVII da Constituição da República Federativa do 

Brasil, que consagra o princípio da presunção de inocência no ordenamento jurídico 

brasileiro, estabelecendo que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988, Art. 5º). 

Diante disso, é importante destacar que este princípio é enquadrado como direito 

fundamental pela CRFB/1988 e, muito embora possa ser analisado apenas sob uma 

perspectiva individualista, ele é voltado também para o corpo social. Portanto, “deve sempre 

ser compatibilizado com o dever de proteção e de segurança inerente à sociedade” 

(PAULINO, 2018, p. 14). 

Pode-se considerar que o objetivo principal da presunção de inocência é garantir uma 

instrução criminal justa para todos os acusados, sem qualquer arbitrariedade por parte do 

Estado. Ou seja, deve ser proporcionado ao réu o direito de se defender de forma plena, não 

sendo obrigado a produzir provas contra si, tendo em vista que caberá ao Ministério Público 

provar que houve autoria e materialidade, para desconstituir a “presunção”, fugindo do que 

ocorria no passado, quando incumbia ao réu demonstrar sua inocência. Isso significa que 

durante o curso do processo criminal o indivíduo deve ser tratado como inocente. A presunção 

de inocência impõe um dever de tratamento por parte do Estado, que se traduz em um 

princípio, a fim de garantir ao réu a sua absolvição, caso a culpabilidade não fique 

suficientemente demonstrada (JUNIOR, 2017). 

Dessa forma, o princípio da presunção de inocência se relaciona com o devido 

processo legal, devendo haver “uma relação de equilíbrio entre o poder punitivo estatal e o 

direito à liberdade do acusado” (PAULINO, 2018, p. 16). 

Segundo CUNHA (2018), o princípio da presunção de inocência, esculpido na 

Constituição Federal não presume de forma expressa a inocência absoluta do cidadão, 

impedindo, apenas, de considerá-lo culpado até a decisão condenatória definitiva. Com efeito, 

após o julgamento do recurso de apelação, pelo Tribunal de segunda instância, o indivíduo já 

teve plena oportunidade de se defender, a partir do devido processo legal, exaurindo a 

possibilidade de voltar a discutir os fatos e as provas em sede de recursos extraordinários. 

Para ele, no processo penal, o conceito de trânsito em julgado se relaciona ao esgotamento da 
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análise fático-probatória e não ao esgotamento de todos os recursos. Caso contrário, seria 

impossível alcançar o trânsito em julgado, considerando que a revisão criminal está elencada 

entre os recursos (artigos 621 e seguintes do CPP).  

Já para LIMA (2019), permitir a execução provisória da pena é caso de flagrante 

violação ao princípio da presunção de inocência, estabelecido pelo constituinte originário no 

artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88.  Destaca que apenas o trânsito em julgado, como 

pressuposto para a coisa julgada, torna a decisão imutável, de forma que a possibilidade de 

interposição de recursos extraordinários, mesmo que não dotados de efeito suspensivo, 

impede a execução provisória da pena.  

Portanto, questiona-se se a redação do art. 5º, inciso LVII deve ser interpretada em sua 

literalidade. Alguns doutrinadores entendem que não, justamente por se tratar de um direito 

fundamental, de forma que deverá levar em consideração o contexto normativo e fático em 

que se encontra inserido. Afinal, “as normas advêm não apenas da literalidade do enunciado, 

por mais claro que ele seja; deve-se considerar a conjuntura fática, normativa e jurídica” 

(PAULINO, 2018, p. 21). 

E, mesmo que houvesse a interpretação literal, tendo em vista que os constituintes 

originários optaram pela expressão “ninguém será considerado culpado” questiona-se, ainda, 

se há diferença entre a presunção de inocência e não culpabilidade. Embora a doutrina 

majoritária se posicione no sentido de que se trata, apenas, de nomenclaturas diferentes, há 

quem defenda que uma vez condenado em primeira instância (com a confirmação da 

condenação em segunda instância) não há mais presunção de que o acusado é inocente, mas 

apenas não culpado definitivamente, já que ainda cabe recurso da decisão. Nas palavras da 

Ministra Ellen Gracie (2009) do STF, em seu voto no habeas corpus 84.078-7/MG: “a 

presunção de inocência é substituída, a partir da sentença confirmada, por um juízo de 

culpabilidade, embora não definitivo, já que sujeito à revisão”. 

Outrossim, nesse caso, considerando que os recursos extraordinários (especial e 

extraordinário) no sistema jurídico brasileiro não se prestam a reexaminar os fatos e as provas, 

a interpretação literal pode acarretar grandes prejuízos, como a prescrição do crime, o 

sentimento de impunidade e o descrédito da sociedade para com o poder judiciário. Ademais, 

renegar a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de 

Apelação, entendendo ser necessário aguardar a decisão do STJ e do STF, é deixar de 

reconhecer a inteligência dos juízes das instâncias ordinárias. Assim, após um juízo de 

incriminação do acusado, “fundado em fatos e provas insuscetíveis de reexame pela instância 
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extraordinária, é inteiramente justificável a relativização e até mesmo a própria inversão do 

princípio da presunção de inocência” (LENZA, 2019, p. 1922). 

Nesse sentido, os direitos aparentemente individuais, ainda que fundamentais, poderão 

ser restringidos, de forma que venha a prevalecer o interesse social. No caso do princípio em 

comento, se há uma presunção, ainda que relativa, ela poderá ser afastada apenas em 

hipóteses excepcionais, com a devida fundamentação, demonstrando que o direito 

fundamental da sociedade à segurança, por exemplo, se sobrepõe à presunção de inocência.  

Ademais, deve-se levar em consideração que normas-princípios diferem das normas-

regras. Enquanto as regras são mandamentos definitivos, ou seja, serão ou não aplicadas na 

medida em que a situação se encaixe na norma, os princípios são vistos como mandamentos 

de otimização, isto é, diante de um critério de ponderação, dois ou mais princípios poderão ser 

observados diante de um mesmo fato concreto, de maneira que nenhum princípio poderá 

prevalecer sobre o outro.  

O Ministro Luis Roberto Barroso (2016), em seu voto proferido no HC 126.292 indica 

que 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”. 

Além disso, a Constituição Federal deve ser interpretada de forma sistemática, e não 

de maneira isolada, já que todas as normas que ali se encontram possuem o mesmo status 

normativo. Dessa forma, analisando em conjunto os incisos LVII e LXI do artigo 5º, verifica-

se que os legisladores constituintes originários distinguiram a prisão da culpabilidade. No 

primeiro dizem que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória”; enquanto que no segundo consta que “ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente 

(...)”.  

No que tange ao panorama internacional acerca do tema, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948 dispõe acerca do princípio da presunção de inocência em seu 

artigo XI.1: 

Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 

inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em 

julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 

necessárias à sua defesa.2 

                                                             
2 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 04 set. 2019. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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Fica claro que o indivíduo deve ser tratado como inocente durante o processo criminal, 

ou seja, antes de haver uma decisão judicial. Não há menção à necessidade de aguardar o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  

No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos “não assegura ao 

condenado, de modo irrestrito, o direito de recorrer em liberdade”.3 Conforme preleciona o 

artigo 7º, nº 2:  

Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas 

condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados Partes ou 

pelas leis de acordo com elas promulgadas. 4 

Diante do exposto, o presente trabalho acadêmico visa analisar o histórico da 

interpretação dada à redação do art. 5º, inciso LVII do diploma constitucional brasileiro, 

demonstrando a insegurança jurídica ocasionada, chegando ao atual entendimento de que não 

poderá ocorrer a execução provisória da pena, sendo necessário aguardar o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória. 

 

1.2 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

1.2.1 Quanto à alterabilidade da Constituição 

Preliminarmente, faz-se necessário apontar os tipos de constituições existentes nos 

sistemas jurídicos.   

Sabe-se que a Constituição de um país, poderá ser rígida, semirrígida ou flexível. A 

primeira institui um processo legislativo mais complexo para que a Constituição venha a 

sofrer alterações em relação às demais normas não constitucionais. Dessa forma, a 

Constituição da República Federativa do Brasil é considerada rígida, já que é exigido um 

quórum específico para aprovação de uma emenda constitucional (três quintos), enquanto que 

a aprovação de lei complementar depende de maioria absoluta e a lei ordinária de maioria 

simples.  

 Consoante o dispositivo da Constituição brasileira: “a proposta será discutida e votada 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, 

em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros” (BRASIL, 1988, Art. 60, § 2º). 

                                                             
3 Voto do Ministro Moreira Alves no HC 73.151 citado pela Ministra Ellen Gracie no HC 84.078/MG. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso: 22 ago. 

2019. 
4 Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. 

Acesso em: 16 set. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
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Percebe-se, portanto, que a própria Constituição estabelece uma maior rigidez para 

que ocorra a sua alteração. Ademais, pode-se observar que a iniciativa para propositura de 

uma emenda constitucional é restrita, conforme preleciona o artigo 60: 

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. (BRASIL, 

1988, Art. 60). 

 

Alexandre de Moraes (2017, p. 29) diz, ainda, que a “Constituição do Brasil de 1988 

pode ser considerada como super-rígida, uma vez que em regra será alterada por um processo 

legislativo diferenciado, mas, excepcionalmente, em alguns pontos é imutável.” Para ele, as 

matérias trazidas como cláusulas pétreas, contidas no artigo 60, § 4º da CRFB/88 são 

imutáveis. No entanto, é importante salientar que, segundo LENZA (2015, p.113) “esta não 

parece ser a posição adotada pelo STF, que tem admitido a alteração dessas matérias, desde 

que a reforma não tenda a abolir os preceitos ali resguardados.”  

Já uma Constituição semirrígida ou semiflexível é aquela que, dependendo da matéria 

contida na norma constitucional, indicará um processo mais árduo para a sua alteração do que 

o exigido para a modificação de leis infraconstitucionais; e em outras hipóteses, não irá 

requerer tal formalidade.  

Em contrapartida, a Constituição flexível não irá apresentar um processo legislativo 

mais difícil para sua alteração em relação às demais normas não constitucionais, isto é, a 

exigência é a mesma, tanto para normas constitucionais quanto para normas 

infraconstitucionais. 

 

1.2.2  Poder Constituinte derivado (Reformador e Difuso) 

Diante da percepção trazida pela doutrina e jurisprudência majoritárias, no sentindo da 

Constituição da República Federativa do Brasil ser rígida, inicia-se a discussão acerca do 

fenômeno da mutação constitucional existente no sistema jurídico brasileiro.  

Muito embora a Constituição estabeleça um processo legislativo mais severo no que 

tange à alteração das normas constitucionais, diante da dificuldade do poder legislativo, por si 
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só, conseguir acompanhar a evolução da sociedade, algumas normas poderiam ficar 

defasadas.  

Formalmente, a Constituição poderá ser alterada através do poder constituinte 

derivado reformador, ou seja, trata-se de um procedimento formal específico, permitido pelo 

poder constituinte originário, fazendo surgir às emendas constitucionais.  

Tendo em vista que é muito importante que o ordenamento jurídico como um todo 

consiga acompanhar a realidade social e, que nem sempre o poder legislativo consegue dar 

uma resposta rápida e efetiva para a sociedade, a mutação constitucional é aplicada “quando 

há a necessidade de uma alteração do texto constitucional em razão de modificações no 

quadro fático sobre o qual incide a norma”. (FALEIROS, 2017, p. 216). 

O fato de existir um processo formal de modificação da Constituição indica que ela 

não poderá ser imutável, devendo ser considerada a realidade social, a fim de que sejam feitas 

as adaptações necessárias de acordo com os anseios da sociedade. Segundo José Afonso da 

Silva (2015, p. 44): 

A estabilidade das constituições não deve ser absoluta, não deve significar 

imutabilidade. Não há constituição imutável diante da realidade social cambiante, 

pois não é ela apenas um instrumento de ordem, mas deverá sê-lo, também, de 

progresso social. Deve-se assegurar certa estabilidade constitucional, certa 

permanência e durabilidade das instituições, mas sem prejuízo da constante, tanto 

quanto possível, perfeita adaptação das constituições às exigências do progresso, da 

evolução e do bem-estar social (SILVA, 2015, p.44). 

A chamada mutação constitucional retira fundamento do poder constituinte difuso, 

configurando uma modificação informal do texto constitucional. Dessa forma, este fenômeno 

se traduz na alteração da interpretação da norma constante na Constituição, sem modificar a 

letra da norma em si. 

Portanto, pode-se dizer que há uma diferença entre a reforma constitucional e a 

mutação constitucional. Nas palavras de LENZA (2015, p. 168): 

Reforma Constitucional seria a modificação do texto constitucional, mediante 

mecanismos definidos pelo poder constituinte originário (emendas), alterando, 

suprimindo ou acrescentando artigos ao texto original. As mutações, por seu turno, 

não seriam alterações ‘físicas’, ‘palpáveis’, materialmente perceptíveis, mas sim 

alterações no significado e no sentido interpretativo de um texto constitucional. A 
transformação não está no texto em si, mas na interpretação daquela regra 

enunciada. As mutações constitucionais, portanto, exteriorizam o caráter dinâmico e 

de prospecção das normas jurídicas, por meio de processos informais (...) (LENZA, 

2015, p.168). 

No Brasil, compete ao Supremo Tribunal Federal realizar a mutação constitucional, 

quando se faz necessária a adaptação das normas à realidade social, já que sempre que 

provocado, tem a obrigação de julgar, dando respostas ao corpo social. No entanto, é forçoso 
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reconhecer que há limites nesta sua atuação, para que não incorra em arbitrariedade, violando 

a soberania popular manifestada no texto expresso da Constituição.  

Se a própria Constituição definiu a função de cada um dos três poderes existentes na 

República Federativa do Brasil, competindo ao poder legislativo alterar o texto constitucional 

através de um processo formal, não pode o STF (responsável por guardar a Constituição) de 

forma ilimitada, assumir a função de modificar a interpretação de dispositivos da carta magna.   

Conforme preleciona Marcia Helena Bosch5: 

Os limites da mutação estão ligados à atividade da jurisdição, cabendo ao STF o 

cumprimento da letra expressa da constituição e nos limites dos poderes e das 

funções impostos pela própria Constituição. (...) Vale dizer então que não se pode 

decidir contra o texto expresso da Constituição, utilizando-se do instituto da 

mutação constitucional, caso contrário o STF estaria investido do poder para 

emendar a constituição, com atuação ilimitada, em flagrante afronta à divisão de 

poderes, dentre outros (BOSCH, [entre 2012 e 2019], p. 04). 

Considerando os entendimentos do STF no que tange à possibilidade da execução 

provisória da pena, percebe-se que em dois momentos distintos, diante da análise de casos 

concretos, o Supremo Tribunal alterou o posicionamento, ora para entender que a execução 

provisória violaria o princípio da presunção de inocência esculpido no artigo 5º, inciso LVII 

da CRFB/88, ora se posicionando no sentido contrário, configurando a mutação constitucional 

no referido artigo.  

 

1.2.3  Ativismo judicial  

É importante salientar que a mutação constitucional diverge do chamado ativismo 

judicial e, em não raras atuações, tem-se observado uma postura proativa do STF, com o 

objetivo de trazer a máxima efetividade às normas constitucionais, já que representa o órgão 

máximo do Poder judiciário. Quando se verifica a omissão do poder legislativo, o poder 

judiciário busca sanar as lacunas deixadas pela lei, principalmente no que se refere à 

concretização dos direitos fundamentais, muitas vezes inovando na ordem jurídica, não 

configurando ofensa à separação dos poderes.  

Ainda nas lições de Marcia Helena Bosch: 

                                                             
5 Juíza de direito do estado de São Paulo, professora da Escola Paulista da Magistratura e Doutoranda em Direito 

das Relações Sociais da PUC/SP. Disponível em 

https://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/grupo_tutela_coletiva_artigo_marcia_ativismo.pdf. Acesso em: 

01 dez. 2018. 
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Pode (e deve) o juiz, pautar-se em condutas que não estejam expressamente prevista 

em lei, desde que assim o faça para o fim de concretizar direitos fundamentais 

decorrentes da constituição, inclusive para assegurar a credibilidade do próprio 

poder judiciário e das instituições públicas, sem que isto implique ofensa à 

separação dos poderes. (...) Os defensores do ativismo judicial sustentam que um 

órgão (ou poder) está autorizado a exercer atribuições de outro órgão (ou poder), 

quando houver expressa previsão, tal como ocorre nas funções atípicas, o que 

certamente ameniza a rigidez da ideia de independência dos poderes e especialmente 

a ideia de usurpação de funções (BOSCH, [entre 2012 e 2019], p. 08). 

Apesar dessa interpretação positiva sobre o ativismo judicial, forçoso reconhecer que 

nessa atuação proativa há a possibilidade dos julgadores utilizarem suas convicções pessoais 

em detrimento das demais normas no momento da decisão, o que pode deflagrar, também, 

uma insegurança jurídica, além de viabilizar uma conveniência política. Fato é que, todo 

ativismo que não encontra nenhuma correspondência no sistema constitucional brasileiro 

poderá resultar em um exercício arbitrário realizado pelo poder judiciário disfarçado de 

hermenêutica jurídica. 

Nas palavras de Roberto Wanderley Nogueira6 (2019): 

No limite, o ativismo judicial não encontra pauta sequer na cognição dos objetos, na 

sua ordem natural, mas na espiritualidade do juiz, para o bem ou para o mal. É por 

isso que representa o perigo sério de imprevisibilidade da arte de produzir decisões, 

sobretudo ao nível da mais elevada instância da Administração da Justiça (...). O juiz 

tem o dever funcional de guarnecer a ordem constitucional e aplicá-la 

incondicionalmente, jamais revogá-la, no todo ou em parte, pela razão de algum 

contorcionismo interpretativo de ocasião que, sobre extrapolar os limites formais do 
que lhe fora autorizado pelo ordenamento jurídico, reflete também uma clara 

conveniência política substitutiva do poder constituinte (NOGUEIRA, 2019). 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho acadêmico é observar o instituto da 

mutação constitucional, mais especificamente no art. 5º, inciso LVII da CRFB/88, no 

julgamento dos habeas corpus 84.078 e 126.292, que deflagrou a mudança de entendimento 

da Suprema Corte e, posteriormente, analisar o posicionamento firmado em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.  

 

1.3  A PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA NO DIREITO 

COMPARADO 

Inicialmente, cumpre esclarecer a forma como se estrutura o Poder Judiciário 

Brasileiro. Para analisar processos em matéria penal, sabe-se que, existem duas instâncias 

judiciais ordinárias (as varas criminais e os tribunais estaduais ou regionais federais), o 

                                                             
6 Juiz Federal em Recife, doutor em direito pela UFPE, professor da Faculdade de direito de recife (UFPE) e da 

Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mar-

06/opiniao-ativismo-judicial-destroi-estado-democratico-direito. Acesso em: 12 ago. 2019. 

https://www.conjur.com.br/2019-mar-06/opiniao-ativismo-judicial-destroi-estado-democratico-direito
https://www.conjur.com.br/2019-mar-06/opiniao-ativismo-judicial-destroi-estado-democratico-direito
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Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. De acordo com Teori Zavascki 

(2016), no seu voto no habeas corpus 126.292/SP, tanto as varas criminais, quanto os tribunais 

estaduais ou regionais federais, poderão discutir matérias de fato e de direito. Segundo ele, em 

sede de apelação “fica definitivamente exaurido o exame sobre os fatos e provas da causa, 

como a fixação se for o caso, da responsabilidade penal do acusado” (ZAVASCKI, 2016, p. 

6). Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) 

apenas poderão reexaminar matéria de direito, isto é, os recursos ainda cabíveis para essas 

instâncias extraordinárias – recurso especial e extraordinário – têm âmbito de cognição apenas 

à matéria de direito, além de não terem efeito suspensivo.  

Desse modo, questiona-se a possibilidade de já ocorrer a privação da liberdade do réu, 

frente às condenações em primeira e segunda instâncias, sendo desnecessário aguardar o 

trânsito em julgado da decisão.  

 Antes de verificar as inúmeras decisões que rodeiam este tema no Brasil, faz-se 

necessário analisar o funcionamento da prisão, após alguma decisão judicial, em outros 

países, como França, Inglaterra, Portugal e EUA, o que irá propiciar um debate mais 

aprofundado em torno deste instituto jurídico.  

 

1.3.1 Estados Unidos da América 

É importante ressaltar que o sistema norte-americano segue a estrutura do Common 

Law, ou seja, baseia-se nas decisões dos tribunais, que com o passar do tempo se tornam 

habituais. Difere-se do sistema brasileiro, em que é aplicado o Civil Law, isto é, as decisões 

devem se pautar na legislação material e processual competente.  

No que tange ao sistema jurídico, sabe-se que nos Estados Unidos é muito comum a 

negociação durante o processo, sendo este resolvido por meio de acordos. Segundo James B. 

Jacobs (2018), professor de direito penal na Universidade de Nova York, “mais de 90% das 

pessoas processadas criminalmente vão presas já na primeira instância, mas não porque foram 

condenadas, e sim porque aceitaram acordo para se declararem culpadas”.7 

No tocante ao tema, o estudo realizado por Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 

Mônica Nicida Garcia e Fábio Gusman, citado pelo Ministro do STF, Teori Zavascki (2016), 

quando do julgamento do habeas corpus 126.292/SP, traduz o seguinte:  

(…) não é contraditório o fato de que as decisões penais condenatórias são 

executadas imediatamente seguindo o mandamento expresso do Código dos Estados 

                                                             
7 Entrevista disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43480154. Acesso em: 11 nov. 2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43480154
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Unidos (US Code). A subseção sobre os efeitos da sentença dispõe que uma decisão 

condenatória constitui julgamento final para todos os propósitos, com raras 

exceções. (…) “nos Estados Unidos há um grande respeito pelo que se poderia 

comparar no sistema brasileiro com o ‘juízo de primeiro grau’, com cumprimento 

imediato das decisões proferidas pelos juízes”. Prossegue informando que “o 

sistema legal norte-americano não se ofende com a imediata execução da pena 

imposta ainda que pendente sua revisão”. 8 

 Muito embora, normalmente, a execução da pena tenha seu início logo após a primeira 

decisão, o juiz possui a prerrogativa para decidir se isso, de fato, vai ocorrer ou se deverá 

aguardar o esgotamento dos recursos, conforme preleciona Gabriel Mendlow (2018), 

professor assistente da faculdade de Direito da Universidade de Michigan: “Em alguns casos, 

os réus não cumprem pena até que todos os recursos sejam exauridos, cabendo aos 

magistrados decidir sobre essa questão”. 9 

Portanto, percebe-se que, nos Estados Unidos, não é comum a observância do duplo 

grau de jurisdição, já que a decisão proferida pelo juiz que primeiro analisa a causa costuma 

ser respeitada e entendida como suficiente. Desse modo, havendo acordo entre a justiça e o 

acusado, mesmo que a primeira decisão não traduza a realidade dos fatos, acaba sendo 

praticada.  

No Brasil, diante da falibilidade humana, o juiz também pode estar equivocado em sua 

decisão. Mas, certo é que o processo criminal ocorre, observando o devido processo legal, 

com a análise de todos os fatos e provas disponíveis no processo, já que no sistema jurídico 

brasileiro não há a “política de acordos”, como acontece nos EUA.  Mesmo assim, não se 

defende aqui o início do cumprimento de pena após a decisão em primeiro grau de jurisdição, 

já que o sistema jurídico brasileiro garante o duplo grau de jurisdição, ou seja, o condenado 

poderá aguardar, em liberdade (se já não estiver preso em virtude de prisão preventiva), a 

decisão do Tribunal de segunda instância no bojo de uma apelação.  

No entanto, havendo a confirmação da sentença pelo juízo ad quem, passe-se a 

questionar a necessidade de aguardar a decisão dos Tribunais Superiores, em sede de recursos 

extraordinários.  

 

 

 

 

                                                             
8 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf. Acesso em: 04 

jun. 2019. 
9 Entrevista disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franca-argentina-e-eua-preveem-prisao-

apos-decisao-de-2-instancia,70002180958. Acesso em: 11 nov. 2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franca-argentina-e-eua-preveem-prisao-apos-decisao-de-2-instancia,70002180958
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franca-argentina-e-eua-preveem-prisao-apos-decisao-de-2-instancia,70002180958
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1.3.2  Portugal 

Em Portugal, da mesma forma como se interpreta o artigo 5º, LVII da CRFB/88, a 

execução da pena só poderá ter início após o exaurimento de todas as instâncias, ou seja, após 

a sentença transitar em julgado. A diferença é que lá só há três instâncias, enquanto no Brasil, 

são duas instâncias somadas à possibilidade de recurso para o STJ e STF. 

Assim como acontece no Brasil, em se tratando de recursos endereçados para o STJ e 

para o STF, em Portugal, o recurso a uma terceira instância só é admitido para questionar 

matéria de direito, de acordo com Bruno Fernandes Carvalho10 (2018). 

Maria João Antunes11 (2018), ex-ministra do Tribunal Constitucional português e 

professora de Ciências Criminais da Universidade de Coimbra, explica:  

A Constituição consagra o princípio da presunção de inocência até o trânsito em 

julgado da decisão. Por outras palavras: a execução da pena só se inicia depois de a 

condenação se ter tornado definitiva. Lá, porém, só há três instâncias, e apenas 

crimes graves, com pena maior de oito anos, chegam ao Tribunal Constitucional, a 

última instância. 

De certa forma, mesmo que haja a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, 

diante da menor quantidade de instâncias, verifica-se que não há demora entre a primeira 

decisão e a decisão final.  No Brasil, o que se percebe é a possibilidade de procrastinação 

diante das elevadas opções de recurso, deixando ocorrer, muitas das vezes, a prescrição dos 

crimes, o que torna possível o aumento da impunidade.  

Muito embora a Constituição portuguesa consagre o princípio da presunção de 

inocência, assim como se verifica na Constituição da República Federativa do Brasil, o 

Tribunal Constitucional Português interpreta o referido princípio com restrições, conforme 

preleciona o estudo realizado por Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Mônica Nicida Garcia e 

Fábio Gusman, citado pelo Ministro do STF Teori Zavascki (2016, p. 11), quando do 

julgamento do habeas corpus 126.292/SP: 

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 

                                                             
10 Criminalista brasileiro e especialista em Direito Penal e Compliance pelo Instituto de Direito Penal Econômico 

e Europeu da Universidade de Coimbra (Portugal).  Entrevista disponível em: 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franca-argentina-e-eua-preveem-prisao-apos-decisao-de-2-

instancia,70002180958.   Acesso em: 11 nov. 2018. 
11 Entrevista disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43480154. Acesso em: 11 nov. 2018. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franca-argentina-e-eua-preveem-prisao-apos-decisao-de-2-instancia,70002180958
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franca-argentina-e-eua-preveem-prisao-apos-decisao-de-2-instancia,70002180958
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43480154
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corresponderia a impedir a execução de qualquer medida privativa de liberdade, 

mesmo as cautelares.12 

 

1.3.3  França 

Na França, o sistema jurídico é formado por três instâncias, e, em regra, os recursos 

para a Suprema Corte não atribuem efeito suspensivo sobre a pena e, dessa forma, a prisão 

ocorre assim que há a condenação em segunda instância. Conforme indica Auke Willems 

(2018), professor da London Sschool of Economics no Reino Unido, em uma entrevista para a 

BBC Brasil: “na França, onde há três instâncias, recursos para a Suprema Corte, em geral, não 

tem efeito suspensivo sobre a pena, o que significa que condenações em segunda instância já 

levam à prisão”.13 

Portanto, como é permitido recorrer da decisão de primeira instância, a pena será 

considerada definitiva a partir do julgamento do referido recurso, ou seja, o trânsito em 

julgado se consuma com a decisão da segunda instância. 

 

1.3.4 Inglaterra 

Na Inglaterra, não é comum que o réu aguarde em liberdade a decisão da instância 

recursal. O que normalmente ocorre, é o início do cumprimento da pena logo após a decisão 

na primeira instância.  

É o que explica Frederico Singarajah (2019)14, brasileiro que possui residência na 

Inglaterra e é apto a atuar na Suprema Corte do Reino Unido: 

Na Inglaterra, se o crime atrai uma sentença que exija a detenção penal, 
normalmente o réu já começará a cumprir sua pena depois da condenação de 

primeira instância. E isso é consolidado em lei. Só se pode recorrer se houver erro 

jurídico e não simplesmente porque você discorda da decisão. A apelação pode ser 

feita para o juiz da mesma instância e, se for negado, para o juiz da próxima 

instância. No apelo, quando você recorre, deve apontar quais são as razões pelas 

quais você alega que houve erro jurídico. No Reino Unido, 95% dos casos penais 

começam e terminam na primeira instância penal, a Corte de Magistrados. 

Ainda, de acordo com o estudo realizado por Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, 

Mônica Nicida Garcia e Fábio Gusman, citado pelo Ministro do STF Teori Zavascki (2016, p. 

                                                             
12 Supremo Tribunal Federal: HC 126292, Relator: Ministro Teori Zavascki. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf. Acesso em: 25 jul. 2019. 
13 Entrevista disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43480154. Acesso em: 11 nov. 2018. 
14 Entrevista disponível em: oglobo.globo.com/Brasil/no-reino-unido-955-dos-casos-penais-terminam-na-

primeira-instancia-23450733. Acesso em: 03 ago. 2019.       

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43480154
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9), quando do julgamento do habeas corpus 126.292/SP, na Inglaterra, “hoje, tem-se que a 

regra é aguardar o julgamento dos recursos já cumprindo a pena, a menos que a lei garanta a 

liberdade pela fiança”. 

Não obstante à importância do direito comparado, é preciso ter cautela quando das 

comparações entre os países, considerando que o direito material e o direito processual penal 

são bem divergentes, assim como a organização judiciária. 

Por exemplo, sabe-se que nos EUA cada Estado poderá legislar sobre direito penal, o 

que não ocorre no Brasil, tendo em vista que o Código Penal e o Código de Processo Penal 

são leis federais, ou seja, apenas o poder legislativo federal, poderá fazê-lo. Ou, ainda, nos 

EUA é possível a pena de morte, fato que não encontra correspondência na legislação 

brasileira, salvo em caso de guerra declarada.  
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2 PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL ANTERIOR ÀS AÇÕES 

DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44. 

 

Historicamente, antes de 1988, o Supremo Tribunal Federal admitia a execução 

provisória da pena, ainda que pendentes os recursos extraordinários, até porque vigoravam, 

nessa época, o artigo 393 do Código de Processo Penal (CPP), que trazia como um dos efeitos 

da sentença condenatória recorrível ser o réu preso ou conservado na prisão, no caso das 

infrações inafiançáveis, ou enquanto não prestasse a fiança (nas hipóteses de crimes 

afiançáveis), revogado em 2011 pela lei 12.403, bem como o artigo 594 também do CPP, 

revogado em 2008, pela lei 11.719. 

A partir de 1988, ano de início da vigência da atual Constituição do Brasil, que 

consagra o princípio da presunção de inocência, a jurisprudência da Corte Suprema, era firme 

em continuar admitindo tal possibilidade.  

Cabe destacar, em seguida, alguns habeas corpus impetrados após 1988, em que se 

verifica a jurisprudência do STF sendo firme em permitir a execução provisória da pena, com 

argumento principal de que os recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito 

suspensivo, razão pela qual a execução provisória da pena não fere o disposto no artigo 5º, 

inciso LVII da CRFB/88.  

Em 2009, no julgamento do HC 84.078/MG houve uma grande reviravolta na 

jurisprudência da Suprema Corte, em que se entendeu, por maioria, ser inconstitucional a 

execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.   

 

2.1  HABEAS CORPUS 68.726 

2.1.1 Breve síntese do caso 

O paciente Marco Antonio da Fonseca Loureiro foi condenado à pena de quatro anos 

de detenção, com fulcro nos artigos 121, §§ 3º e 4º e 129, §§ 6º e 7º, combinados com o artigo 

70, todos do Código Penal. O impetrante, advogado do paciente, sustentou a ilegalidade da 

prisão, tendo em vista que o acórdão do Tribunal de Alçada Criminal do Estado do Rio de 

Janeiro ainda não havia transitado em julgado e argumentou que a decisão violava os artigos 

669 do Código de Processo Penal e 5º, LVII da CRFB/88. O referido acórdão manteve a 

sentença condenatória proferida no primeiro grau, por unanimidade.   
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2.1.2 Voto do Relator Ministro Néri da Silveira15 

Em 1991, também, por unanimidade, o Plenário do STF decidiu manter a prisão do 

paciente, denegando o habeas corpus. Cabe destacar aqui, os argumentos lançados pelo 

relator em seu voto.  

O Ministro Néri da Silveira, na época se utilizando das lições de Damásio de Jesus, 

encontradas no livro “Código de Processo Penal Anotado”, distinguiu o “caso julgado” da 

“coisa julgada”. Segundo ele, para que ocorra a coisa julgada, não poderá mais haver 

possibilidade de interpor recurso, de qualquer espécie (ordinário ou extraordinário), contra a 

decisão proferida. Mas, o caso julgado se estabelece a partir do momento em que há uma 

sentença condenatória, hipótese em que ela poderá ser executada, ainda que suscetível de 

impugnação por meio de recurso de caráter extraordinário, sem efeito suspensivo, tendo em 

vista que a decisão foi mantida, após o exercício do direito de interpor recurso ordinário.   

Considera, ainda, que a ordem de prisão, em decorrência de uma decisão de órgão 

julgador de segundo grau, busca garantir a execução da pena imposta, após o reconhecimento 

da responsabilidade criminal do acusado, tendo sido observado o devido processo legal, bem 

como os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

Neste voto, pode-se verificar, também, a repercussão do princípio da presunção de 

inocência, momento em que se discutiu que a melhor definição seria “princípio da não 

culpabilidade”, no que tange aos efeitos processuais. Ou seja, o fato do acusado estar 

respondendo a um processo criminal, jamais poderá significar a sua culpabilidade. No 

entanto, havendo um juízo condenatório, inclusive confirmado em sede recursal, não cabe 

deixar de executar a prisão provisória, tendo em vista o efeito devolutivo (e não suspensivo) 

dos recursos extraordinários, que, na época do julgamento do referido habeas corpus, se 

extraía do artigo 27, § 2º da lei 8.038/30 (revogado pelo Código de Processo Civil de 2015). 

 

2.2 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 84.846-0 

2.2.1 Breve síntese do caso 

Cuida-se de recurso ordinário, interposto em 2004. O recorrente foi condenado, em 

primeira instância, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias-multa, por ter cometido 

                                                             
15 Supremo Tribunal Federal: HC 68726, Relator: Ministro Néri da Silveira, DJ: 20/11/1992. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+68726%29%28%40JULG+%3E

%3D+19910628%29%28%40JULG+%3C%3D+19921120%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/r8

xoelo. Acesso em: 07 set. 2019.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+68726%29%28%40JULG+%3E%3D+19910628%29%28%40JULG+%3C%3D+19921120%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/r8xoelo
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+68726%29%28%40JULG+%3E%3D+19910628%29%28%40JULG+%3C%3D+19921120%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/r8xoelo
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+68726%29%28%40JULG+%3E%3D+19910628%29%28%40JULG+%3C%3D+19921120%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/r8xoelo
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o delito previsto no artigo 171, §3º c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Não 

satisfeito com a decisão, interpôs apelação que foi parcialmente provida. Dessa forma, 

interpôs o recurso especial, ao qual pleiteia a concessão do efeito suspensivo, com o objetivo 

de impedir o comprimento da pena.  

 

2.2.2 Voto do Relator Ministro Carlos Velloso16 

O relator sustentou que a jurisprudência do STF era firme no sentido de afirmar que 

não haveria constrangimento ilegal na execução provisória da pena, quando pendente a 

apreciação de recursos extraordinários, até porque os recursos especial e extraordinário não 

possuem efeito suspensivo.  

Citando uma jurisprudência de 1995 (HC 72.102/MG), da qual tinha como relator o 

Ministro Celso de Mello, afirmou que, na época, a Primeira Turma do STF, entendia que o 

princípio constitucional disposto no artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88 não era obstáculo para 

a imediata privação de liberdade do condenado, pois não significava o direito de aguardar em 

liberdade a apreciação desses recursos, tendo em vista serem eles dotados apenas de efeito 

devolutivo. O direito de recorrer em liberdade poderia ser reconhecido em sede de apelação, 

mas não se estenderia aos recursos especial e extraordinário.  

Deixa claro, ainda, que esse também era o entendimento da Segunda Turma, citando o 

HC 74.852/SP, do ano de 1997, do qual foi relator o Ministro Maurício Corrêa, tendo se 

consolidado que a execução provisória do ato condenatório não fere o artigo 5º, LVII da 

CRFB/88, tendo em vista que os recursos extraordinários são dotados apenas de efeito 

devolutivo.  

 

2.3 HABEAS CORPUS 91.675-9 

2.3.1 Breve síntese do caso 

Cuida-se de habeas corpus interposto em 2007. O paciente foi condenado pelo juízo 

da vara única criminal da comarca de Prudentópolis, no Paraná, à pena de oito anos e nove 

meses de reclusão, acrescido do pagamento de trinta e sete dias-multa, pela prática de crime 

                                                             
16 Supremo Tribunal Federal: RHC 84846, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ 05/11/2004. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RHC%24%2ESCLA%2E+E+84846

%2ENUME%2E%29+OU+%28RHC%2EACMS%2E+ADJ2+84846%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos

&url=http://tinyurl.com/l3rln4t. Acesso em: 25 set. 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RHC%24%2ESCLA%2E+E+84846%2ENUME%2E%29+OU+%28RHC%2EACMS%2E+ADJ2+84846%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/l3rln4t
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RHC%24%2ESCLA%2E+E+84846%2ENUME%2E%29+OU+%28RHC%2EACMS%2E+ADJ2+84846%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/l3rln4t
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RHC%24%2ESCLA%2E+E+84846%2ENUME%2E%29+OU+%28RHC%2EACMS%2E+ADJ2+84846%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/l3rln4t
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de atentado violento ao pudor, contra menor de quatorze anos, com causa de aumento de 

pena, por ser padrasto da vítima. Na sentença foi fixado o regime fechado para cumprimento 

da pena, tendo sido concedido ao paciente o “benefício de apelar” em liberdade. Contra a 

sentença foi interposta a apelação pela defesa e o Tribunal do Paraná negou provimento, 

determinando a expedição do mandado de prisão. Contra essa decisão, foram interpostos 

recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de admissibilidade na época da impetração 

do habeas corpus 91.675-9.  

O objetivo do impetrante era a suspensão do mandado de prisão, alegando ser a prisão 

ilegal, em razão do estabelecido no artigo 5º, LVII da CRFB/88, pretendo aguardar em 

liberdade o julgamento dos respectivos recursos especial e extraordinário.  

 

2.3.2 Voto da Relatora Ministra Cármen Lúcia17 

Votou no sentido de denegar a ordem pleiteada, considerando que a jurisprudência do 

STF é firme no sentido de ser possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, 

já que os recursos especial e extraordinário não tem efeito suspensivo. Destaca, ainda, que a 

sentença de primeiro grau concedeu o benefício de apelar em liberdade, mas não condicionou 

a expedição do mandado de prisão ao trânsito em julgado da decisão penal condenatória.  

No julgamento do habeas corpus, apenas o Presidente, o Ministro Marco Aurélio, 

entendeu por conceder a ordem, argumentando que a falta de efeito suspensivo dos recursos 

extraordinários não é suficiente para permitir a execução provisória da pena. Ademais, 

entende que apenas no campo patrimonial é possível a execução provisória e não no campo 

penal, já que seria impossível devolver ao paciente a sua liberdade, caso a decisão viesse a 

ser, futuramente, reformada.  

Dessa forma, a Primeira Turma decidiu, por maioria dos votos, vencido apenas o 

Presidente Marco Aurélio, por indeferir o pedido de habeas corpus.  

Cumpre salientar que, em virtude desse consolidado entendimento da Suprema Corte 

no que tange à possibilidade da execução provisória da pena, houve a edição das súmulas 

71618 e 71719, no ano de 2003.   

                                                             
17 Supremo Tribunal Federal: HC 91675, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJE 07/12/2007. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+91675%29+%28%28C%C1RM

EN+L%DACIA%29%2ENORL%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORV%2E+OU+%28C%C

1RMEN+L%DACIA%29%2ENORA%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2EACMS%2E%29&base

=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/w97xnd2. Acesso em: 28 set. 2019. 
18 Súmula 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime 

menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+91675%29+%28%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORL%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORV%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORA%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/w97xnd2
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+91675%29+%28%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORL%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORV%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORA%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/w97xnd2
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+91675%29+%28%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORL%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORV%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORA%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/w97xnd2
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC+91675%29+%28%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORL%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORV%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2ENORA%2E+OU+%28C%C1RMEN+L%DACIA%29%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/w97xnd2
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2.4 HABEAS CORPUS 84.078-720 

2.4.1 Breve síntese do caso 

O paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I 

e IV c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, crime este cometido no ano de 1991, 

tendo sido condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Passos, em Minas Gerais, por 

homicídio privilegiado, com pena de três anos e seis meses de reclusão. O Ministério Público 

recorreu, tendo o paciente sido levado a novo Júri, sendo condenado a sete anos e seis meses 

de reclusão, em regime integralmente fechado, o que foi posteriormente corrigido para o 

inicialmente fechado. O condenado interpôs, ainda, recursos especial e extraordinário. 

Nesse habeas corpus, o impetrante questiona se há fundamentos idôneos que 

justifiquem a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, a qual foi decretada, tendo 

sido acolhida a argumentação de que o acusado poderia se furtar da aplicação da lei penal, 

caso permanecesse em liberdade. Segundo o impetrante, nem deveria haver uma discussão 

acerca da execução provisória da pena, sob pena de afronta ao princípio da presunção de 

inocência.  

No entanto, na 1ª Turma, foi contestada a base empírica de sustentação da prisão 

preventiva, razão pela qual o Ministro Eros Grau (Relator) passou a analisar a possibilidade 

da prisão como execução antecipada da pena, tendo ele votado pela concessão da ordem. 

Então, os Ministros Carlos Britto e Menezes Direito pediram vista, tendo sido proposta a 

remessa do feito ao Pleno, haja vista ter se instalado divergência de entendimento entre a 1ª e 

a 2ª Turmas. Votaram contra a possibilidade de execução provisória da pena os Ministros 

Eros Grau, Carlos Britto, Celso de Mello, Cezar Peluso, Ricardo Lewandowski, Marco 

Aurélio e Gilmar Mendes. Ficaram vencidos os Ministros Menezes Direito, Joaquim Barbosa, 

Cármen Lúcia, e Ellen Gracie. 

 

2.4.2 Prisão processual e prisão pena 

A partir da questão trazida no bojo do habeas corpus, faz-se necessário, primeiro, 

compreender a diferença entre prisão processual (prisão cautelar) e prisão pena. 

                                                                                                                                                                                              
19 Súmula 717: Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em 

julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. 
20 Supremo Tribunal Federal: Inteiro Teor do HC 84078, Relator: Ministro Eros Grau, DJE 26/02/2010. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 

jul. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
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Conforme preleciona JUNIOR (2017), as medidas cautelares de natureza processual 

penal têm o objetivo de garantir o desenvolvimento do processo e a aplicação da lei penal de 

maneira eficaz. Ou seja, buscam proteger o andamento do processo, de modo a obter o melhor 

resultado final. A prisão cautelar, portanto, é uma das medidas cautelares passíveis de 

aplicação no curso do processo penal, além das demais hipóteses taxativas apresentadas pela 

lei 12.403 de 2011. 

Hoje, pode-se dizer que as principais modalidades de prisão cautelar são: prisão em 

flagrante, prisão temporária e prisão preventiva.  

A prisão em flagrante está regularizada no artigo 301 e seguintes do Código de 

Processo Penal (CPP) e, após a lei 12.403/2011 passou a ser denominada como uma prisão 

pré-cautelar, tendo em vista passar a ser considerada uma medida independente, já que não se 

dirige a garantir o resultado final do processo, mas irá permitir que o detido venha a ser 

colocado à disposição do juiz, para que este adote ou não uma verdadeira medida cautelar 

(JUNIOR, 2017). Poderá ocorrer a prisão em flagrante nos casos excepcionais estabelecidos 

no CPP, em caso de necessidade e urgência, sendo indispensável sua submissão a uma análise 

judicial em um período de até 24 horas após sua ocorrência (conforme preleciona o artigo 

306, §1º do CPP), momento em que o juiz irá verificar a legalidade da prisão e a sua 

consequente manutenção ou não e, hoje, é na audiência de custódia que isso acontece.  

 A prisão em flagrante poderá ou não se desdobrar em prisão preventiva. Caso o juiz 

decida pela sua manutenção, esta agora será denominada prisão preventiva; caso não haja 

elementos suficientes para justificarem a prisão preventiva, caberá ao juiz conceder a 

liberdade provisória (mediante fiança ou sem fiança), nos termos do artigo 310 do CPP.  

Já a prisão preventiva poderá ser decretada na fase de investigação policial ou no curso 

da ação penal, por juiz ou tribunal competente, por meio de decisão fundamentada, para 

“garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou 

para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício 

suficiente de autoria” (BRASIL, 1941, Art. 312), desde que observadas as limitações 

estabelecidas no artigo 313 do CPP.  

E, a prisão temporária está regulamentada pela lei 7.960/89 e é a única prisão cautelar 

que possui prazo máximo de duração estabelecido na lei: até cinco dias, podendo ser 

prorrogada por mais cinco dias, em caso de extrema necessidade; e até trinta dias, 

prorrogáveis por igual período, em caso de crime hediondo (hipótese prevista no artigo 2º, §4º 

da lei 8.072/90). Tem por objetivo proteger as investigações do inquérito policial ou às 

demais possibilidades previstas no artigo 1º da lei 7.960/89. 
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Ao contrário, a prisão pena tem por fundamento o preceito secundário da norma penal, 

materializando, por fim, a sanção punitiva estatal (KUMODE, 2016), decorrente de uma 

sentença.  

Passa-se à análise dos argumentos apresentados pelos Ministros para autorizar ou 

negar a execução provisória da pena. 

 

2.4.3 Votos contrários à execução provisória da pena 

2.4.3.1 Voto do Ministro Eros Grau 

Utilizando por base o artigo 105 da lei 7.210/84, o qual condiciona a execução da pena 

privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o Ministro 

sustenta que essa disposição se sobrepõe ao fato do recurso extraordinário possuir apenas 

efeito devolutivo (e não suspensivo), conforme preleciona o artigo 637 do Código de Processo 

Penal.  

Aduz, ainda, que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem o entendimento 

pacificado acerca da execução da sentença antes do transito em julgado, no que tange à pena 

restritiva de direito, no sentindo de não ser possível. Diante disso, o Ministro aponta que, com 

maior razão deveria ser coibida a execução provisória da pena privativa de liberdade e que 

entendimento diverso deste, significaria uma grande afronta ao princípio da presunção de 

inocência, além de cair no erro de tratar com desigualdades situações iguais. Ou seja, para que 

fosse possível reconhecer a possibilidade de execução provisória da pena privativa de 

liberdade, a Suprema Corte também deveria rever sua jurisprudência no que tange à pena 

restritiva de direito outrora pacificada.  

Para ele, a partir do momento que o condenado passa a suportar a execução da pena 

privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da decisão, ele é considerado culpado, o 

que iria de encontro ao que é estabelecido na Constituição. Antes do trânsito em julgado, 

portanto, a prisão só seria possível a título cautelar (prisão em flagrante, temporária ou 

preventiva).  

Segundo o Ministro Eros Grau para que a ampla defesa ocorra de forma eficaz, ela 

deve estar presente em todas as fases do processo, inclusive nas recursais e a execução 

provisória da pena caracterizaria uma restrição do direito de defesa, a ponto de trazer a tona 

um desequilíbrio entre o direito de punir do Estado e o direito do acusado de elidir a 

respectiva acusação.  



34 
 

Em 2009, ainda estava em vigor o artigo 27, §2º da lei 8.038/90, o qual dizia que os 

recursos extraordinário e especial apenas seriam recebidos no efeito devolutivo, o que 

expressava uma política criminal repressiva, segundo o Ministro relator, decorrente da 

produção legislativa reacionária dos anos 90, induzida pelas forças populares que buscavam 

punições severas e imediatas. Para ele, nada que seja momentâneo/ocasional, poderá retirar a 

força normativa da Constituição e cabe à Corte Constitucional fazer prevalecer o estabelecido 

na Constituição.  

A execução da sentença, antes de transitada em julgado, para ele, é incompatível com 

o que preleciona o artigo 5º, inciso LVII da Constituição e a certeza de que o acusado 

cometeu a infração, que justifique a execução da pena, só pode ocorrer com o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. 

É importante salientar, ainda, que o Ministro Eros Grau reconheceu que não é possível 

generalizar a possibilidade de só ocorrer a execução da pena após o trânsito em julgado. Ele 

considera que existem casos em que o réu recorre, sem qualquer base legal, ou seja, pleiteia 

nulidade inventada, com o objetivo de retardar o andamento da execução, de forma a alcançar 

a prescrição do crime. Nesses casos, entende que há um grande desrespeito ao Poder 

Judiciário, além de se consagrar o sentimento de impunidade.  

Por fim, decidiu por conceder o habeas corpus, a fim de que o paciente aguardasse em 

liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória.  

 

2.4.3.2 Voto do Ministro Celso de Mello 

Considera, inicialmente, que a prisão cautelar só poderá ocorrer em casos excepcionais 

e desde que decorra de ato judicial e seja dotada de fundamentação substancial. E, ressalta a 

diferença entre a prisão cautelar e a prisão penal. Enquanto, a primeira objetiva beneficiar o 

processo penal, a segunda traduz a ideia de sanção/punição. Dessa forma, não se pode utilizar 

a prisão preventiva para promover a antecipação da execução da pena, o que traria uma 

violação ao princípio da liberdade.  

No caso concreto, segundo o Ministro, não é possível considerar que a suposição de 

que o paciente poderia se furtar da aplicação da lei penal, sem qualquer prova, seria suficiente 

para fundamentar uma prisão preventiva. Ademais, também não poderia ser tratado como se 

culpado fosse, iniciando a execução da pena, antes de haver uma decisão transitada em 

julgado, condenando-o.  
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Aduz, ainda, que a Suprema Corte deveria dar ênfase ao direito do condenado, de ser 

presumido inocente, até que sobrevenha condenação penal irrecorrível, de modo a afastar 

tanto a execução provisória da pena quanto a decretação de prisão cautelar, sem base legal 

suficiente para justificá-la. Caso contrário, estariam sendo proferidas decisões incompatíveis 

com os padrões do regime democrático.  

Dessa forma, a Suprema Corte deve permitir a prisão cautelar apenas quando verificar 

ser necessária e indispensável para preservar e tutelar os interesses da coletividade e os dos 

cidadãos em particular.  

Ressalta que, atualmente, não compete ao acusado provar sua inocência, ou seja, o 

ônus da prova incumbe a quem acusa. Cabe ao Ministério Público, comprovar a culpabilidade 

do acusado, de modo a não restar dúvidas.  Diante disso, não seria possível haver uma 

verdade provisória, capaz de justificar também a execução provisória e por isso, entende ser 

necessário aguardar o trânsito em julgado da condenação.  

Destaca também que a Constituição Federal em seu artigo 15, inciso III, impõe a 

existência de condenação criminal transita em julgado para que ocorra a suspensão do direito 

de investidura em mandatos eletivos do candidato. Cabe destacar, neste ponto, que a Lei da 

Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010) já permite a inelegibilidade a partir do acórdão 

proferido por órgão colegiado, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão, o que também 

tem trazido discussões atuais acerca da violação do princípio da presunção de inocência.  

Por fim, entende que a presunção de inocência não se esvazia progressivamente.  

Nesse ponto, levando em consideração que o STJ e o STF, em sede de recursos 

extraordinários, não fazem o reexame de fatos e provas, Rogério Sanches Cunha possui um 

entendimento divergente: 

(...) a presunção de inocência tem sentido dinâmico, modificando-se conforme se 
avança a marcha processual. Dessa forma, se no início do processo a presunção 

pende efetivamente para a inocência, uma vez proferido julgamento em recurso de 

segunda instância essa presunção passa a ser de não culpa, pois, nessa altura, 

encerrou-se a análise de questões fáticas e probatórias (CUNHA, 2018, p. 113). 

Ademais, consoante o informativo nº 842 do STF: 

O peso da presunção de inocência ou não culpabilidade, após a condenação em 

segundo grau de jurisdição, fica muito mais leve, muito menos relevante, em 

contraste com o peso do interesse estatal de que os culpados cumpram pena em 
tempo razoável. Desse modo, o estado de inocência vai-se esvaindo à medida que a 

condenação se vai confirmando.21 

                                                             
21 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo842.htm. Acesso em: 19 set. 

2019. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo842.htm
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2.4.3.3 Voto do Ministro Carlos Ayres Britto 

Para ele, o artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88 traduz o princípio da não culpabilidade e 

não a presunção de inocência. E, até o trânsito em julgado o indivíduo permanece investido 

nessa presunção de não culpa. E, para que o indivíduo deixe de ser inocente e passe a ser 

considerado culpado, é necessário haver elementos comprobatórios válidos, produzidos em 

juízo, respeitando o devido processo legal. 

Ademais, ressalta que o direito a liberdade de locomoção é um dos principais direitos 

individuais, o que se confirma por ser o habeas corpus o primeiro remédio constitucional.  

Segundo o Ministro, os casos em que a presunção de não culpabilidade poderá ser 

mitigada são estabelecidos pela própria Constituição no artigo 5º, inciso LXI, quando indica 

que ninguém poderá ser preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 

de autoridade judiciária competente, além das hipóteses de transgressão militar ou crime 

militar, o que significa que a interposição de recursos extraordinários, não poderá, pura e 

simplesmente, relativizar tal princípio.  

Aduz que a ordem de prisão causa repercussão no campo psicológico do preso, bem 

como na família e no trabalho, causando também um desprestígio social, o que demonstra a 

sua dimensão quádrupla. E, nesse sentido, a prisão causa um dano grave e irreparável na vida 

do indiciado, acusado ou condenado.  

Reconhece, ainda, que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias devem ser 

prestigiadas quando determinam a custódia cautelar, já que são nessas instâncias que os fatos 

e provas são avaliados de forma exaustiva. E, assim, a segurança social não ficará 

desprotegida.  

No mais, questiona a interpretação dada ao requisito da “ordem pública” da prisão 

preventiva. Segundo as orientações da Primeira Turma, trata-se da “categoria jurídica que 

pode ser associada a acautelamento do meio social”, ou seja, quando se mostra indispensável 

o acautelamento social, o bem jurídico da ordem pública está presente, justificando a prisão. 

Mas, entende que a justiça penal não poderá sacrificar o devido processo legal.  
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2.4.3.4 Voto do Ministro Cezar Peluso 

Citando Beccaria, o Ministro aduz que um homem não pode ser reconhecido como 

culpado antes da sentença do juiz, devendo a sociedade também garantir-lhe a proteção 

pública, até que se comprove que ele violou as normas penais.  

Relembra que, antigamente, vigora no processo penal o sistema da “prova legal”, ou 

seja, as provas dentro do processo possuíam valores diferentes, na qual a confissão era 

considerada a rainha das provas, sendo levada em consideração acima de qualquer outra prova 

constante nos autos. Por conta disso, entende que a consagração do princípio da presunção de 

inocência advém de uma evolução do processo penal, decorrente de uma reação política 

contra a forma como o réu era tratado no curso do processo, de maneira desumana e injusta. 

Assim, hoje, mesmo que seja réu confesso, deve ser garantido a ele o estado de inocência, até 

que sobrevenha uma decisão judicial.  

Questiona que, na verdade, não há, de fato, uma presunção de inocência, do modo 

como se costuma entender a palavra “presunção”. O que se tem é um valor político-ideológico 

assumido pelo ordenamento jurídico para proteger a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o 

fato da pessoa humana ser réu em um processo penal não pode significar a perda de sua 

dignidade. Para ele, essa dignidade deve ser preservada durante o processo penal, até que lhe 

sobrevenha uma sentença penal condenatória definitiva, a fim de que não venha a sofrer 

nenhuma medida gravosa antes de haver um juízo de culpabilidade definitivo.  

Nesse sentido, deve-se considerar que o princípio da dignidade da pessoa humana não 

deve ser reconhecido apenas durante o processo penal, mas também após a condenação, 

devendo ser assegurado ao condenado a proibição da tortura ou de qualquer outro tratamento 

cruel. Se a dignidade for impedimento para proceder a prisão no curso do processo, ela 

também o será mesmo após o transito em julgado da sentença penal condenatória. Dessa 

forma, a prisão não deve significar a violação da dignidade humana, mas sim a manifestação 

do jus puniendi do Estado, após um juízo de culpabilidade.  

O Ministro aponta, ainda, que o princípio da presunção de inocência está intimamente 

ligado ao princípio do devido processo legal. Isto é, o processo deve ser legal, observando os 

parâmetros estabelecidos na lei, mas também deve ser devido, de forma que leve em 

consideração as exigências da concepção de justiça existentes em um dado momento da 

sociedade. Isto significa que além do processo ser legal, ele tem que ser justo. Diante disso, 

entende que a privação de liberdade do réu, em uma execução provisória, é uma medida capaz 

de gerar a injustiça do processo, embora possa ser legal.  
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2.4.3.5 Voto do Ministro Marco Aurélio 

Ressalta, inicialmente, que no caso concreto, a discussão deve girar em torno da 

possibilidade ou não de permitir tanto a execução provisória quanto a definitiva. Aduz que no 

campo do direito civil, permite-se a execução provisória, desde que observados os limites de 

garantia do juízo ou prestação de caução (de acordo com o CPC de 1973), mas porque é 

possível voltar ao status quo ante, o que não encontra correspondência na seara penal, tendo 

em vista que uma vez preso, jamais será possível devolver ao condenado a liberdade perdida 

caso a decisão venha a ser alterada mediante o recurso.  

Por fim, considera que a súmula 267 do STJ, a qual aduz que “a interposição de 

recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição de 

mandado de prisão” é conflitante com a Constituição Federal. 

 

2.4.3.6 Voto do Ministro Gilmar Mendes 

Destaca que as decisões das composições anteriores do STF não vinculam a atual 

composição. Trata-se de um processo contínuo em que não se pode estabelecer uma decisão 

como correta e as demais como incorretas, tendo em vista que cada uma retrata a realidade 

social existente em dado momento. E, nesse caso, estaria diante de evolução jurisprudencial, 

através da mutação constitucional.  

Considera não ser compatível com o princípio da presunção de inocência a 

antecipação do cumprimento de pena. No entanto, conforme o voto proferido pela Ministra 

Ellen Grece, não se trata de uma antecipação da pena, mas sim de uma execução provisória, 

decorrente de uma decisão judicial proferida por um juízo competente.  

Para ele, além de afrontar o princípio da presunção de inocência, permitir a 

“antecipação da pena” configura grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

pois o Estado deve garantir ao indivíduo, que está sujeito ao processo penal, proteção contra 

ofensas e humilhações, de modo que ele não venha a ser objeto da ação estatal. 

Ademais, a seu ver, fere, ainda, o princípio da proporcionalidade, na medida em que a 

prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória pode se configurar 

desnecessária e inadequada, na medida em que haveria outros meios igualmente eficazes e 

menos gravosos (medida cautelar). 
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2.4.4 Votos a favor da execução provisória da pena 

2.4.4.1 Voto da Ministra Ellen Grece 

Considera, inicialmente, que o princípio da presunção de inocência (presunção de não-

culpabilidade) garante que os acusados sejam considerados inocentes durante toda a 

persecução criminal, garantindo, ainda, o devido processo legal, cabendo à acusação o ônus 

da prova. Define a presunção como “a mera predeterminação do sujeito aceitar uma hipótese, 

enquanto ela não seja invalidada por provas”.22 Dessa forma, a presunção não se sobrepõe à 

decisão do juízo, já que a conclusão do juízo é formada após a dilação probatória, de modo 

que a presunção acaba por ser substituída por um juízo de culpabilidade, após a confirmação 

da sentença por um acórdão, mesmo que ainda sujeito a recurso.  

Considera que o acusado deve ser considerado inocente durante o processo penal, 

mesmo que venha a ser réu confesso, já que cabe ao Ministério Público comprovar a autoria, 

materialidade e imputabilidade. E, quando o juiz sentencia pela condenação, significa que 

todas as provas constantes nos autos convergem para esse sentido. Ademais, a partir da 

confirmação pela segunda instância, esgotam-se as possibilidades de rediscussão sobre 

questões de fato.  

Diante disso, destaca que é equivocado interpretar o artigo 5º, inciso LVII da 

CRFB/88 no sentido de exigir o esgotamento de toda a extensa gama de recursos disponíveis 

no sistema jurídico brasileiro, para só depois executar a sentença penal condenatória. 

Ressalta que o princípio da proporcionalidade no processo penal, além de proibir o 

excesso, também proíbe a insuficiência. E, para ela, não há nenhum excesso em tornar efetiva 

uma condenação criminal de primeira instância e ratificada pela segunda, até porque não seria 

razoável presumir que essa decisão será sempre desacertada (e, na verdade, o percentual de 

reformas em decisões condenatórias é mínimo).  

Por fim, acentua que permitir a prisão após uma condenação confirmada em segunda 

instância não se trata de antecipação da pena, mas sim de uma prisão provisória, “decorrente 

de uma condenação mantida pelo segundo grau de jurisdição, dado que os recursos especiais 

ou extraordinários não se prestam ao reexame da prova nem dos fatos”.23 

 

                                                             
22 Voto da Ministra Ellen Gracie no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 
23 Voto da Ministra Ellen Gracie no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
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2.4.4.2 Voto do Ministro Menezes Direito 

Inicia seu voto ressaltando o entendimento histórico da Suprema Corte, no sentido de 

admitir o recolhimento à prisão, quando ainda pendentes os recursos extraordinários. Para ele, 

o artigo 5º, inciso LVII da Constituição não pode ser interpretado de forma a impedir a 

privação da liberdade antes do julgamento dos recursos especial e extraordinário, visto que 

nesses recursos o que se discute é a tese jurídica e não matéria de fato. A análise da matéria de 

fato só ocorre nas instâncias ordinárias e conforme o Ministro Menezes Direito (2009): 

 (...) é nelas que o julgamento se conclui, reservada às instâncias extraordinária e 

especial o acesso restrito, exatamente para não prolongar indefinidamente os 

processos e retardar com isso a execução dos julgados. Não é por outra razão que os 

efeitos desses recursos são limitados, não suspendendo a execução.24 

Para ele, considerar ser sempre necessário aguardar o julgamento dos recursos 

extraordinários para iniciar o cumprimento da pena, resultaria na subordinação do julgamento 

penal proferido pelos juízes de primeiro e segundo graus ao julgamento dos recursos 

excepcionais, o que os tornaria também ordinários.  

Faz-se necessário levar em consideração que a sentença ou o acórdão é uma ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, baseada no exame das provas 

produzidas nos autos.  

O Ministro contrapõe, ainda, que aceitar uma prisão cautelar no curso do processo, ou 

antes dele, para assegurar um resultado eficaz, portanto, antes do trânsito em julgado de uma 

sentença penal e não aceitar a prisão para execução da pena é “reconhecer ao bom resultado 

do processo um valor maior que o alvo mesmo desse processo: a sentença ou o acórdão”.25 

Dessa forma, está sendo reconhecida a restrição da liberdade antes do trânsito em 

julgado, com base em um juízo sumário, ainda não esgotado, para garantir o bom andamento 

do processo penal, mas não se admitiria a prisão após uma cognição plena e exaustiva 

realizada pelas instâncias ordinárias. E, segundo ele, se ambas as hipóteses envolvem a 

privação de liberdade, não há como afirmar que uma delas fere o princípio da presunção de 

inocência enquanto a outra não.  

Trouxe à tona, ainda, que o Pacto de São José da Costa Rica (que institui a Convenção 

Americana Sobre Diretos Humanos) não impede a prisão do indiciado, acusado ou 

condenado, desde que esse ato de coação pessoal esteja de acordo com o ordenamento 

                                                             
24 Voto do Ministro Menezes Direito no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 
25 Voto do Ministro Menezes Direito no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
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jurídico de cada país. Em outras palavras, a Convenção não assegura ao condenado, de modo 

irrefutável, o direito de sempre permanecer em liberdade, quando ainda há recursos 

pendentes.  

Portanto, se no Brasil, é admitida a prisão antes do trânsito em julgado, em caso de 

medida cautelar, a execução provisória da pena também o é, de acordo com a sua 

interpretação.  

Desse modo, a execução provisória da pena cumpre sua função social de dar uma 

resposta tempestiva à grave violação das normas penais que atingem toda a sociedade.  

Ressalta que permitir a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, representa uma forma de evitar manobras que tenham por objetivo procrastinar 

os julgamentos, impedindo a execução da condenação.  

Por fim, cita o estudo sobre execução da pena na pendência de recursos extraordinário 

e especial, realizado pelo ex-Procurador da República Douglas Fischer26, em que se defende 

que não há violação do princípio da presunção de inocência quando se permite a execução da 

pena privativa de liberdade se pendentes, exclusivamente, recursos extraordinários, tendo em 

vista que há outro meio constitucional capaz de tutelar os direitos fundamentais dos 

condenados, de forma muito mais objetiva e eficaz, que é o habeas corpus (remédio 

constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição).  

Portanto, o intérprete, na hora de tomar decisões, deve sopesar os direitos 

fundamentais dos réus que respondem a processos criminais e os direitos da sociedade, para 

que não ocorra o desamparo dos interesses sociais igualmente garantidos pela Constituição. 

Nas palavras do Ministro Menezes Direito (2009): 

Deixar soltos os réus já condenados nas instâncias ordinárias estimula a impunidade 

e protege aqueles que podem contar com os custos da multiplicidade de recursos que 

nossa generosa legislação processual permite.27 

Diante disso, votou no sentido de denegar a ordem. 

 

2.4.4.3 Voto do Ministro Joaquim Barbosa 

Inicia seu voto justificando o fato de entender como viável a execução provisória da 

pena, no sentindo de que as decisões das instâncias ordinárias “devem ser respeitadas e 

                                                             
26 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 

jul. 2019. 
27 Voto do Ministro Menezes Direito no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
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levadas a sério, pois os órgãos judiciários prolatores de decisões de mérito são 

presumidamente idôneos para o ofício que lhes compete exercer”.28 Dessa forma, defende que 

não se pode fechar os olhos para as decisões do juízo de primeiro e segundo graus de 

jurisdição, até porque, se assim o for, é preferível que todas as ações sejam julgadas 

diretamente pela Suprema Corte, já que apenas uma decisão irrecorrível do STF é capaz de 

dar credibilidade a uma decisão condenatória.  

Diante disso, considerando que as instâncias ordinárias possuem plena legitimidade 

para proferir decisões condenatórias dotadas de efetividade, o STF deve sim permitir a sua 

execução provisória, sob pena de torná-las insignificantes. 

Permitir a execução provisória da pena é permitir também a efetividade do processo, 

com a consequência do resultado, evitando qualquer possibilidade de frustração da 

condenação, bem como do estado de impunidade. 

Ressalta, ainda, que o Poder Judiciário, em geral, está sobrecarregado de serviço, em 

especial a Corte Constitucional, o que significa que exigir o esgotamento dos recursos 

especial e extraordinário, fará com que o processo jamais chegue ao seu fim.  

Ademais, os inúmeros recursos permitidos no sistema judiciário brasileiro, propiciam 

a possibilidade de estender eternamente o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que 

desencadeia a prescrição da pretensão executória, “frustrando o direito fundamental de tutela 

jurisdicional efetiva, o respeito à vítima e também à própria atuação e trabalho do Poder 

Judiciário”. 29 

O Ministro pondera que o princípio da presunção de inocência não é considerado 

absoluto e incontestável pelo STF, já que entende ser legítima a prisão preventiva e a prisão 

temporária.  

Baseia seu entendimento no sentido de que a execução provisória da pena deve ser 

admitida não por considerar a culpa incontestável do condenado, mas sim por estar diante da 

existência de decisões judiciais condenatórias, que observaram os fatos e provas constantes 

nos autos do processo e que tornam legítima a privação da liberdade.  

Além disso, afirma que não há um garantia irrestrita ao duplo grau de jurisdição, já 

que a própria Constituição estabelece casos em que são julgados em única instância pelo 

                                                             
28 Voto do Ministro Joaquim Barbosa no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 
29 Voto do Ministro Joaquim Barbosa no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 

 
 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
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Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não seria plausível defender uma espécie de triplo 

grau de jurisdição.  

Ressalta também que o Pacto São José da Costa Rica, no plano internacional, traz a 

garantia de recurso contra sentença a um juiz ou tribunal superior (artigo 8º, nº 2, alínea h), ou 

seja, não estabelece a necessidade de haver um terceiro grau de jurisdição. 

Outro aspecto trazido à tona pelo Ministro Joaquim Barbosa é o fato de ser necessária 

a demonstração de repercussão geral como condição para admissibilidade do recurso 

extraordinário (requisito incluído pela EC 45 no §3º do artigo 102 da CRFB/88), o que 

demonstra que a execução provisória da pena está em consonância com o sistema 

constitucional atual, já que se busca restringir as hipóteses passíveis de recurso extraordinário, 

visando à concretização da duração razoável do processo. Em outras palavras, se o interesse 

subjetivo não estiver atrelado ao interesse individual do recorrente, o princípio da presunção 

de inocência em nada o ajudará na possibilidade de recurso.  

Além do mais, o Ministro destaca que havendo a execução provisória da pena, o 

condenado mantém o seu “estado de inocência”, que só se findará após o trânsito em julgado. 

Inclusive, segundo sua interpretação, o artigo 105 da Lei de Execuções Penais reconhece que 

a guia de recolhimento definitivo serve justamente para os casos em que a execução 

provisória ocorreu (com a devida expedição da guia de recolhimento provisório).  

Por fim, o Ministro Joaquim Barbosa também salienta que se não há a reanálise de 

fatos e provas no bojo dos recursos extraordinários, “o máximo que poderá acontecer é haver 

algum vício formal ou exclusivamente jurídico, que somente raríssimas vezes tem o efeito de 

anular a sentença condenatória”.30 No entanto, nesses casos, corroborando com a questão 

trazida pelo Ministro Menezes Direito, se o condenado entender que está sofrendo 

constrangimento ilegal contra a sua liberdade, poderá se socorrer do habeas corpus, 

solicitando, ainda, a suspensão do cumprimento de pena, desde que demonstrado o erro grave 

ou a nulidade insanável.  

No que tange a este caso, especificamente, cumpre salientar que após a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, no bojo do habeas corpus aqui em comento, houve a prescrição do 

crime. Tendo em vista que, Omar Coelho de Vítor, paciente, foi condenado a uma pena de 

sete anos e seis meses e crimes com pena de até oito anos prescrevem em 12 anos, conforme 

estabelece o artigo 109, inciso III do Código Penal, em fevereiro de 2014 o Ministro Moura 

                                                             
30 Voto do Ministro Joaquim Barbosa no Habeas Corpus 84.078/MG. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531. Acesso em: 06 jul. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531
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Ribeiro declarou a prescrição do crime, em virtude do pedido realizado pelos advogados do 

réu, com base na extinção da punibilidade pela prescrição. 

 

2.5 HABEAS CORPUS 126.29231 

Em 17 de fevereiro de 2016 o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o habeas 

corpus 126.292, com o objetivo de rediscutir, sete anos depois do julgamento do HC 

84.078/MG, a possibilidade da execução provisória da pena. De fato, houve uma reviravolta 

na jurisprudência da Suprema Corte, considerando que os Ministros, por maioria dos votos, 

decidiram pela admissão da execução da pena após decisão em segunda instância, entendendo 

não afrontar o princípio da presunção de inocência.  

 

2.5.1 Breve síntese do caso 

O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, 2º, I e II do CP), com direito de 

recorrer em liberdade. A defesa, inconformada, apelou para o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, que negou provimento ao recurso e determinou a expedição de mandado de 

prisão contra o paciente. No entanto, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal 

de Justiça, ocasião em que o Ministro Francisco Falcão indeferiu o pedido de liminar, o que 

motivou a impetração do habeas corpus ora em análise.  

 

2.5.2 Votos contrários à execução provisória da pena 

2.5.2.1 Voto da Ministra Rosa Weber 

Embora tenha ratificado a ideia de que nada impede a alteração da jurisprudência da 

Suprema Corte, já que a Constituição merece uma interpretação atualizada, na medida em que 

a sociedade evolui, levando em consideração o princípio da segurança jurídica, a Ministra 

optou por não alterar o entendimento majoritário que vigorava na Corte desde 2009, com o 

julgamento do HC 84.078, votando pela concessão da ordem. Para ela, permitir a execução da 

                                                             
31Supremo Tribunal Federal: Inteiro Teor do HC 126292, Relator: Ministro Teori Zavascki. DJE 17/05/2016. 

Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf. Acesso em: 23 out. 

2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf
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pena após a decisão pelo Tribunal de segunda instância, estaria permitindo a execução 

antecipada da pena, o que ela entende ser incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.  

 

2.5.2.2 Voto do Ministro Marco Aurélio  

Diante do modelo garantista da Constituição da República de 1988, o Ministro aponta 

que o texto consagrado em seu artigo 5º, inciso LVII é claro, não permitindo interpretações 

diversas, sob pena de estar reescrevendo a norma jurídica a cada vez que se altera a 

interpretação. No entanto, verifica-se que diante do instituto da mutação constitucional, o 

Supremo Tribunal Federal em não raras ocasiões estabelece a mudança na interpretação dos 

artigos elencados na Carta Maior, sem, no entanto, alterar formalmente a norma jurídica, o 

que não significa, necessariamente, que está reescrevendo a norma constitucional, já que esta 

não é a função do Poder Judiciário.  

Além disso, sustenta que no campo civil (patrimonial), a execução provisória só é 

permitida quando é possível retornar ao status quo ante, uma vez reformada a decisão. E, 

dessa forma, permitindo a execução provisória da pena, no campo penal, com a consequente 

privação da liberdade do indivíduo, havendo modificação da sentença, por meio de recurso, 

não será possível devolver a liberdade (que fora restringida) ao cidadão, o que justifica seu 

voto para conceder o habeas corpus.   

 

2.5.2.3 Voto do Ministro Celso de Mello 

Entende que permitir a execução provisória da pena influencia na imposição de 

restrições, à esfera jurídica dos cidadãos, não autorizadas pelo texto constitucional.  

Segundo ele, o princípio estabelecido no artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88 reflete o 

princípio da presunção de inocência e não o da não culpabilidade. Dessa forma, a 

interpretação correta seria aquela em que o indivíduo deve ser considerado inocente até que 

venha a ser declarado culpado por uma sentença transitada em julgado. Como consequência, 

aduz que o indivíduo não pode ser tratado como condenado antes de transitar em julgado a 

decisão condenatória. Para o Ministro, o indivíduo deve ser presumidamente inocente até o 

transito em julgado, já que não haveria o esvaziamento progressivo da presunção; em 

contrapartida, de acordo com alguns dos votos anteriormente citados, considerando se tratar 

de um princípio (e não regra) acaba por haver uma diminuição do peso da presunção de 
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inocência, na medida em que o processo vai se desenvolvendo, em relação a outras garantias 

constitucionais, como a duração razoável do processo.   

Aduz que não se pode atribuir relevo e eficácia jurídica aos “juízos meramente 

conjecturais”, a fim de determinar a prisão. Com o devido respeito, as instâncias ordinárias 

não decidem de forma conjectural, com base em suposições e presunções, já que há a 

profunda análise dos fatos e provas disponíveis no processo criminal. Os juízes de primeiro e 

segundo graus de jurisdição possuem a inteligência jurídica tanto quanto os ministros do STJ 

e do STF, até porque a possibilidade de haver recursos se baseia na falibilidade humana, que é 

possível ocorrer em qualquer fase processual (inclusive, recursal). Diante disso, não atribuir a 

devida importância aos julgamentos das instâncias ordinárias, ameaça a unidade do próprio 

Poder Judiciário.  

2.5.2.4 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski 

Se baseando na impossibilidade de devolver ao condenado a liberdade que fora 

restringida com a execução provisória da pena, o voto do Ministro foi no sentido de conceder 

a ordem. Questiona, ainda, o fato de o sistema normativo brasileiro dar maior valor à 

propriedade do que a liberdade do indivíduo, já que na esfera cível, o legislador se preocupa 

com a possibilidade de reverter a situação, caso a decisão venha a ser reformada, o que não 

seria possível com a privação de liberdade “prematura”.  

Ademais, entende que diante da superlotação e da ineficácia do sistema carcerário 

brasileiro, possibilitar a execução provisória só iria piorar a situação que atualmente se 

encontra o país.  

 

2.5.3 Votos a favor da execução provisória da pena 

2.5.3.1 Voto do Ministro Relator Teori Zavascki  

Inicialmente, para o Ministro, a discussão gira em torno do princípio da presunção de 

inocência bem como da efetividade da função jurisdicional penal tanto para o acusado quanto 

para sociedade. 

Ressalta alguns julgamentos anteriores à 2009, em que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal era majoritária no sentindo de aceitar a execução provisória da pena (HC 

68.726, HC 74.983, HC 72.366), de forma que o princípio da presunção de inocência em nada 

abalaria tal entendimento. Segundo ele, a condenação em primeiro grau de jurisdição 
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representa um juízo de culpabilidade, tendo em vista todos os elementos comprobatórios 

produzidos no curso da ação penal observando o devido contraditório. Dessa forma, a 

presunção de inocência é afastada, sendo estabelecido um juízo de culpa, embora não 

definitivo, já que poderá haver uma revisão pelo Tribunal Superior.   

Sustenta que se concretiza o duplo grau de jurisdição no juízo de apelação, pois poderá 

haver o reexame de fatos e provas da causa, o que não se aplica aos demais recursos para 

instâncias superiores. É dizer: os recursos de natureza extraordinária não configuram 

desdobramentos do duplo grau de jurisdição, pois não se prestam à discutir a matéria fático-

probatória.  Dessa forma, haverá uma espécie de preclusão da matéria envolvendo os fatos da 

causa.  

Diante do princípio da presunção de inocência, o principal objetivo é garantir ao 

acusado o direito de ser tratado como inocente durante o curso do processo ordinário criminal. 

Sendo ele considerado culpado e, consequentemente, condenado, não seria incompatível 

permitir a responsabilização criminal (prisão) reconhecida pelas instâncias ordinárias.  

Destaca a Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) que consagra como 

causa de inelegibilidade a existência de sentença condenatória proferida por órgão colegiado, 

mesmo que antes do trânsito em julgado da decisão. 

Ademais, no cenário internacional, depois de observado o duplo grau de jurisdição, em 

nenhum país a condenação fica suspensa aguardando o julgamento da Suprema Corte. O 

Ministro cita como exemplos países como Inglaterra, Estados Unidos da América, Canadá, 

Alemanha, França, Portugal, Espanha e Argentina.  

Insiste que os recursos de natureza extraordinária destinam-se à preservação do 

sistema normativo e não à verificação da justiça ou injustiça das sentenças antes proferidas.  

Cumpre salientar, ainda, que com a Emenda Constitucional 45 de 2004, um dos 

requisitos do Recurso Extraordinário é a existência de repercussão geral, que deve ser 

demonstrada pelo recorrente.  Isto é, o STF está limitado a conhecer e julgar aqueles recursos 

que tratem de questões constitucionais que vão além do interesse subjetivo da parte 

interessada no caso concreto. Nessa perspectiva, o Ministro ressalta que na maior parte das 

vezes, os recursos extraordinários são infrutíferos, por não vislumbrarem o preenchimento dos 

requisitos necessários. Dessa forma, resta demonstrado, de maneira mais clara, o objetivo 

protelatório desses recursos infinitos, o que deságua na prescrição da pretensão punitiva 

estatal.  

Por fim, entende que atribuir apenas efeito devolutivo aos recursos especial e 

extraordinário é uma forma legítima de harmonizar a efetividade da tutela jurisdicional do 
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Estado com o princípio da presunção de inocência, sendo plenamente justificável o imediato 

cumprimento da pena.  

Diante disso, cumpre esclarecer que o condenado não ficará sem respaldo jurídico para 

combater qualquer equívoco no juízo condenatório que acabe violando direitos fundamentais, 

diante da possibilidade de impetrar habeas corpus; ou, ainda, poderá se utilizar de medidas 

cautelares, visando o efeito suspensivo da condenação.  

Assim sendo, o voto foi no sentido de restaurar o antigo posicionamento da Suprema 

Corte.  

 

2.5.3.2 Voto do Ministro Edson Fachin 

No que tange ao princípio da presunção de inocência, o Ministro ressalta que a norma 

estabelecida no artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88 não deve ser interpretada de forma 

absoluta, sendo necessária a conexão com outros princípios e regras constitucionais, a qual 

levaria a conclusão de que é plenamente possível a execução provisória da pena privativa de 

liberdade. Nesse sentindo, além de enfatizar que o entendimento de aguardar o trânsito em 

julgado da sentença, para só depois permitir a execução da pena, caminha de encontro ao 

princípio da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII da CRFB/88), o 

Ministro salienta que a Constituição Federal não estabelece uma função ao STF de revisor das 

“injustiças do caso concreto”, papel este desempenhado pelos juízos de primeira e segunda 

instâncias. Nas suas palavras, cabe aos Tribunais Superiores apenas dar nova definição 

jurídica aos fatos trazidos nos acórdãos recorridos, mas jamais uma nova versão, já que as 

instâncias ordinárias são soberanas nas análises fáticas.  

Os recursos extraordinários possuem caráter excepcional, ou seja, não funcionam 

como oportunidade para que ocorra a revisão da matéria, em virtude do inconformismo da 

parte sucumbente, mas apenas para uniformizar, estabilizar e pacificar a interpretação da 

norma constitucional (Recurso Extraordinário) ou infraconstitucional (Recurso Especial).  

Segundo ele, para chegar ao trânsito em julgado, é necessária a inércia da parte 

sucumbente, tendo em vista que, devido ao vasto número de recursos no sistema jurídico 

brasileiro, sempre haverá um recurso oponível a uma decisão, de modo que o objetivo 

meramente protelatório não encontra limite no direito brasileiro. Dessa forma, levar em 

consideração que o princípio da presunção de inocência deve ser interpretado de modo 

absoluto, significaria admitir que a execução da pena privativa de liberdade só poderia ocorrer 
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quando o réu se conformasse com a sua sucumbência, isto é, estaria condiciona à 

concordância do apenado.  

Por fim, aponta, ainda, que condicionar a execução da pena privativa de liberdade ao 

julgamento dos Tribunais Superiores, significaria afirmar que a Constituição consagrou uma 

“presunção absoluta de desconfiança” às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. 

 

2.5.3.3 Voto do Ministro Luís Roberto Barroso  

O Ministro, inicialmente, ressalta que a prisão após a decisão pelo órgão colegiado, 

justifica-se em três pilares. Primeiro porque a Constituição Federal não condiciona a prisão 

(mas sim a culpabilidade) ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de forma 

que, para que a prisão ocorra, basta a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente e não a irrecorribilidade de decisão, conforme o artigo 5º, inciso LXI da 

CRFB/88. Segundo porque a presunção de inocência, enquanto princípio (e não regra), deve 

ser ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes, e nesse 

sentido, havendo uma condenação pelas instâncias ordinária, a presunção de inocência 

adquire menor peso frente ao interesse constitucional na efetividade da lei penal com a 

duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII da CRFB/88). E, terceiro porque 

condicionar o cumprimento da pena determinada pelas instâncias ordinárias ao julgamento 

pelos Tribunais Superiores gera uma falta de credibilidade do Poder Judiciário, enquanto 

órgão uno.  

Ademais, destacou o tema sob o prisma da mutação constitucional realizada em 2009, 

no julgamento do HC 84.078, fazendo análises sobre os impactos causados pelo entendimento 

firmado. Segundo ele, a impossibilidade de execução da pena após o julgamento nas 

instâncias ordinárias funcionou como um grande incentivo à interposição de recursos 

meramente protelatórios, já que raramente há o provimento dos recursos extraordinários:  

No mundo real, o percentual de recursos extraordinários providos em favor do réu é 

irrisório, inferior a 1,5%. Mais relevante ainda: de 1.01.2009 a 19.04.2016, em 

25.707 decisões de mérito proferidas em recursos criminais pelo STF (REs e 

agravos), as decisões absolutórias não chegam a representar 0,1% do total de 

decisões.32 

Além disso, indica que houve o reforço da seletividade do sistema penal, já que apenas 

os réus mais privilegiados economicamente poderiam utilizar a ampla possibilidade de 

                                                             
32 Voto do Ministro Luis Roberto Barroso, no julgamento do HC 126.292. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf. Acesso em: 23 out. 2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf
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recursos existente no ordenamento jurídico brasileiro; réus pobres não têm dinheiro para 

bancar a procrastinação. 

Nesse sentido, aponta, ainda, que o entendimento firmado em 2009 reforça o 

descrédito do poder judiciário junto à sociedade, tendo em vista que a demora nos 

julgamentos dos recursos, conduzem para a prescrição da pretensão punitiva estatal, 

estabelecendo na sociedade uma sensação de impunidade.  

Para o Ministro, o julgamento, ora em análise, trouxe a possibilidade de haver uma 

nova mutação constitucional, em virtude da realidade social que se apresenta atualmente.  

Aduz que o artigo 283 do CPP não se presta a impedir a execução da pena imposta, 

após o julgamento em segundo grau de jurisdição, momento em que já há certeza de autoria e 

materialidade. Embora seja possível existirem equívocos das autoridades judiciárias, em 

virtude da falibilidade humana, fato é que, com o avanço do processo penal, na medida em 

que as provas são produzidas, certificando uma autoria e materialidade, com a consequente 

condenação, o princípio da presunção de inocência passa a ter um peso menor em relação à 

efetividade do sistema penal. Segundo o Ministro Barroso, na fase pré-processual a presunção 

de inocência deve ser absoluta, de forma a garantir ao acusado o status de inocente. No 

entanto, havendo a decisão condenatória em primeira e segunda instâncias, o peso da proteção 

dos interesses constitucionais da sociedade aumenta consideravelmente em detrimento da 

presunção de inocência, tendo em vista haver uma clara demonstração da responsabilidade 

penal do réu.  

Para ele, permitir a execução da pena, apenas após o trânsito em julgado da decisão 

condenatória, seria atribuir um efeito suspensivo aos recursos extraordinários, indo de 

encontro ao que estabelece a lei, por força dos artigos 637 do CPP e 1.029, parágrafo 5º do 

CPC (aplicável subsidiariamente tendo em vista o artigo 3º do CPP). Além disso, quando se 

estabelece a necessidade de aguardar o trânsito em julgado das sentenças condenatórias, há 

um desprestígio no que tange a inteligência dos juízes de primeiro grau e dos 

desembargadores dos Tribunais de segunda instância. Nas palavras do Ministro Barroso: 

Não se pode presumir, ou assumir como regra, que juízes e tribunais brasileiros 

profiram decisões equivocadas ou viciadas, de modo a atribuir às cortes superiores o 

monopólio do acerto. Em verdade, não há direito ao triplo ou quádruplo grau de 

jurisdição: a apreciação pelo STJ e pelo STF não é assegurada pelo princípio do 

devido processo legal e não constitui direito fundamental. 33 

                                                             
33 Voto do Ministro Luis Roberto Barroso, no julgamento do HC 126.292. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf. Acesso em: 23 out. 2019. 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf
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 Por fim, ressalta que a mudança de entendimento, de forma a permitir a execução 

provisória da pena, irá alterar o paradigma de impunidade, restaurando o sentimento da 

sociedade de eficácia do sistema penal brasileiro.  

 

2.5.3.4 Voto do Ministro Luiz Fux 

Inicialmente, aduz que há coisa julgada quando do julgamento realizado pelas 

instâncias ordinárias, já que se estabelece uma imutabilidade da decisão no que tange à 

matéria fático-probatória. Dessa forma, havendo recursos extraordinários, o STJ e o STF se 

limitam à análise estrita de questões infraconstitucionais e constitucionais, respectivamente.  

Para ele, a presunção de inocência cessa a partir do momento que há a confirmação da 

condenação em segundo grau de jurisdição, atingindo um patamar de imutabilidade da 

decisão, já que os Tribunais Superiores não poderão rediscutir os fatos e provas elencados no 

processo.  

Ademais, destaca que a sociedade atual não mais aceita essa possibilidade infinita de 

recursos, por conta da interpretação dada pela Suprema Corte do princípio da presunção de 

inocência. De fato, cabe ao STF, órgão incumbido de realizar a mutação constitucional, 

verificar os anseios do corpo social, a fim de possibilitar a consonância dos entendimentos do 

povo e do Poder Judiciário, de modo que as expectativas dos cidadãos sejam observadas 

também pelas decisões judiciais.  

 

2.5.3.5 Voto da Ministra Cármen Lúcia   

Para a Ministra, com o princípio estabelecido no artigo 5º, inciso LVII, a Constituição 

Federal não determina a impossibilidade de haver condenação após as decisões pelas 

instâncias ordinárias, mas sim que não haverá a culpa definitiva antes do trânsito em julgado. 

Isso reflete nas demais consequências da condenação, para além do direito penal, que deverão 

aguardar o trânsito em julgado, porém o início do cumprimento de pena, decorrente da 

condenação, não afeta o princípio da presunção de inocência.  

Ademais, utilizando por base a súmula 279 do STF, em que aduz não caber recurso 

extraordinário para simples reexame de prova, corroborando com o entendimento de que não 

cabe aos Tribunais Superiores modificarem as decisões relativas aos fatos e provas, em que se 

comprova a autoria e materialidade, vota no sentido de denegar a ordem do habeas corpus.  
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2.5.3.6 Voto do Ministro Gilmar Mendes 

Ressalta que o princípio da presunção de inocência se baseia, principalmente, em 

atribuir à acusação (Ministério Público, na maioria das vezes) o ônus de provar a autoria e a 

materialidade do crime, de modo a afastar a presunção de inocência, o que se configura como 

um direito fundamental do acusado.  

Questiona, ainda, que apesar do legislador constituinte originário ter estabelecido que 

o réu não será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 

ele não atribuiu uma definição do que venha a ser considerar alguém culpado. Com efeito, 

entende-se que o réu não poderá ser tratado como culpado durante o processo criminal, 

devendo ser tratado com respeito, além de ser garantido a ele o contraditório.  No entanto, na 

medida em que o processo evolui, ficando demonstrada, de forma progressiva, a sua culpa, 

não se pode mais cogitar uma absoluta presunção de inocência até o trânsito em julgado. 

Nesse sentido, o Ministro Gilmar aponta que o “tratamento progressivamente mais gravoso é 

aceitável”.34   

Ademais, reconhece que os recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal 

demandam muito tempo para serem julgados, em virtude do grande volume de processos. E, 

mesmo que muitos recursos extraordinários sejam desprovidos dos requisitos essenciais para 

sua apreciação, só o tempo de espera para que venham a ser conhecidos ou não, já garante 

uma demora relevante na resolução do caso concreto. Diante disso, levando em consideração 

os casos em que houve a prescrição da pretensão punitiva em virtude do lapso temporal, o 

Ministro faz a ressalva de que estaria alterando o seu entendimento, já que no julgamento do 

HC 84.078 votou no sentido de não ser possível a execução provisória da pena. Portanto, 

votou no sentido de denegar a ordem, utilizando como base a garantia da ordem pública.   

Diante de todo o exposto, percebe-se que desde sempre a Corte Suprema entendeu 

pela possibilidade da prisão após a decisão condenatória confirmada em segunda instância. 

Por um curto período, de sete anos, houve uma virada jurisprudencial, no sentido de ser 

necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença penal, para que fosse possível o início 

da execução da pena. Em 2016, em sede de cautelar, o entendimento anterior foi retomado, de 

forma a possibilitar a prisão após segunda instância, o que causou certa insegurança jurídica 

no que tange ao tema abordado, considerando que algumas decisões continuavam a ser 

divergentes entre si, dependendo do caso concreto. Já em 2019, o STF julgou o mérito das 

                                                             
34 Voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 126.292. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf. Acesso em: 23 out. 2019. 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309493860&ext=.pdf
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ADCs 43, 44 e 54, firmando o posicionamento de ter que aguardar o trânsito em julgado para 

iniciar a execução da pena, ressalvados os casos de prisão preventiva. A seguir, no próximo 

capítulo, serão abordados os argumentos principais que motivaram o indeferimento da 

cautelar, bem como outros casos esparsos envolvendo o tema, refletindo a não aplicação do 

entendimento. 
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3 PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR ÀS AÇÕES 

DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44 

 

Tendo em vista que todos os casos analisados até aqui derivaram de casos concretos, 

cumpre salientar que as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44 possibilitaram, 

pela primeira vez, a discussão do tema em sede de controle concentrado/abstrato de 

constitucionalidade, ou seja, a decisão será aplicada de forma definitiva a todos os casos que 

envolvam a mesma matéria, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.  

A ADC 43 foi proposta pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) e a ADC 44 pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, com o objetivo de declarar a constitucionalidade do artigo 

283 do Código de Processo Penal (CPP), com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, em 

virtude do artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88.  

Os requerentes apontam uma controvérsia constitucional instaurada no julgamento do 

HC 126.292, sustentando que o artigo 283 do CPP não foi devidamente observado pelo STF, 

ao permitir a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  

 

3.1 JULGAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS 

DE CONSTITUCIONALIDADE  

Em outubro de 2016 houve o julgamento da medida cautelar das Ações Declaratórias 

de Constitucionalidade, o que resultou em indeferimento da cautelar, por maioria dos votos. 

Os Ministros Luiz Fux, Teori Zavascki, Luis Roberto Barroso, Edson Fachin, Cármen Lúcia e 

Gilmar Mendes votaram no sentido de permitir a execução provisória da pena, após decisão 

proferida em segunda instância. Ficaram vencidos os Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, 

Ricardo Lewandowski, Celso de Melo e Dias Toffoli.   

No que tange aos argumentos, os Ministros que entendem pela possibilidade de 

execução provisória da pena, ratificaram as alegações trazidas no bojo do HC 126.292, no 

sentido de que a presunção de inocência por ser um princípio, e não uma regra, deve ser 

ponderada com os demais princípios trazidos no texto constitucional. Havendo a interpretação 

conjunta, de forma sistemática, levando em consideração a duração razoável do processo e a 

efetividade do sistema penal, não é possível permitir a execução da pena apenas depois de 

esgotadas as instâncias extraordinárias.  
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 Ademais, nos termos dos artigos 995 e 1.029, parágrafo 5º do CPC, a possibilidade de 

atribuir efeito suspensivo aos recursos extraordinários é hipótese excepcional, o que seria 

viável quando se apurasse algum equívoco no julgamento realizado pelas instâncias 

ordinárias, bem como a utilização do habeas corpus. Havendo apenas o efeito devolutivo, e 

não suspensivo, os recursos extraordinários não são capazes de impedir e execução da decisão 

judicial que possui eficácia imediata. Não seria possível, ainda, permitir que o STJ e o STF, 

no julgamento de recursos especiais e extraordinários, respectivamente, servissem como 

terceira e quarta instância, a fim de reavaliar uma decisão, em virtude do inconformismo da 

parte sucumbente. Cabe a estes Tribunais estabilizar e uniformizar entendimentos divergentes, 

que venham a causar insegurança jurídica para toda a sociedade e, não apenas para o 

recorrente.  

Além disso, exigir o julgamento de todos os recursos para só depois iniciar a execução 

da pena, seria admitir que a Constituição Federal trouxe uma carga de desconfiança para 

decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. 

O requerente da ADC 43 sustentou a impossibilidade de alteração do entendimento 

que vigorou de 2009 a 2016, sob pena de estar violando a irretroatividade de entendimento 

jurisprudencial mais grave, em uma analogia ao princípio da irretroatividade da lei penal. Os 

Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso adentraram ao tema, entendendo que decidir 

acerca do momento de início de execução da pena, reflete uma questão processual e não de 

direito material; não estaria o STF criando novo crime ou nova sanção penal. Por se tratar de 

matéria processual, teria incidência imediata. Nas palavras do Ministro Teori Zavascki 

(2016): 

A decisão do HC 126.292 não representou aplicação retroativa de norma penal mais 

gravosa, mas apenas entendimento relativo à dinâmica processual de execução das 

penas privativas de liberdade, proveniente de interpretação sistemática da ordem 

constitucional vigente.35  

Ainda, usando por base o voto do Ministro Luiz Fux, o artigo 283 do CPP não traz 

nenhuma vedação acerca da prisão após a condenação pela segunda instância. Ou seja, o 

artigo supramencionado permite a prisão em quatro hipóteses: flagrante delito; por ordem 

escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente; em decorrência de sentença penal 

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

de prisão temporária ou prisão preventiva. E, a prisão após a condenação nas duas instâncias 

                                                             
35 Voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento das medidas cautelares das ADC 43 e 44. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/dl/acordao-adc-prisao-antecipada.pdf. Acesso em: 22 out. 2019. 

https://www.conjur.com.br/dl/acordao-adc-prisao-antecipada.pdf
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ordinárias decorre de ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, estando de 

acordo com o artigo 5º, inciso LXI da CRFB/88. 

Além disso, o sistema penal brasileiro, implicitamente vai estabelecendo tratamentos 

mais gravosos, conforme a imputação da culpa evolui. Conforme ressaltou o Ministro Gilmar 

Mendes, a figura do investigado difere da figura do denunciado, que consequentemente, difere 

da figura do condenado. Certo é que, para alguém ser denunciado, é preciso ter indícios de 

autoria e materialidade; e para ser condenado, há uma comprovação da autoria e 

materialidade, de acordo com as provas acostadas aos autos, e não mais um indício. Da 

mesma forma, a garantia da presunção de inocência vai enfraquecendo na medida em que a 

culpa vai sendo comprovada.  

Outro principal argumento é que os recursos extraordinários são propostos com um 

objetivo meramente protelatório, caracterizando um estado de impunidade, gerando descrédito 

ao Poder Judiciário.  

Dessa forma, a mutação constitucional que permite o entendimento da possibilidade da 

prisão após a condenação em segunda instância não viola valores estabelecidos na Carta 

Magna, tendo em vista que leva em consideração a realidade vivida pela sociedade atual, 

buscando a ponderação entre os princípios e garantias ali resguardados. 

Portanto, ao invés de prevalecer a proteção do direito (à liberdade) individual do 

condenado, há a preocupação em ponderar os direitos das vítimas, no que tange à segurança e 

a dignidade. O interesse social deve prevalecer, diante de tanta impunidade e procrastinação 

no sistema penal brasileiro.  

Por outro lado, os Ministros que entendem pela impossibilidade de execução da pena 

antes do trânsito em julgado, ressaltam a literalidade do artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88, 

sustentando que não há possibilidade de interpretação do princípio ali consagrado e que o 

artigo 283 do CPP encontra-se em conformidade com o texto constitucional. 

 Muito embora a mutação constitucional tenha sido fundamento para toda essa 

discussão que permeia o artigo supramencionado, entendem que ela não pode colocar em 

vulnerabilidade os valores fundamentais instituídos pela Constituição Federal. 

Além disso, muito se questionou acerca do estado de coisa inconstitucional declarado 

no que tange ao sistema carcerário do Brasil, no sentido de que enquanto as prisões estão 

deixando de observar as garantias e princípios constitucionais, na forma de tratamento dos 

presos, a permissão da execução da pena após a decisão em segunda instância iria ajudar na 

superlotação.  Com o devido respeito, o problema enfrentado pelo sistema penitenciário 
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brasileiro reflete a falta de políticas públicas capazes de proporcionar a dignidade da pessoa 

humana para aqueles que se encontram encarcerados. De nada adiantará deixar de prender, se 

aqueles que já se encontram presos permanecem em estado de calamidade. 

É importante destacar o entendimento inaugural do Ministro Dias Toffoli, no sentido 

de que a execução provisória da pena não poderia ser executada na pendência de recurso 

especial (STJ), mas que a mesma poderia ocorrer na pendência de recurso extraordinário, em 

virtude dos requisitos existentes para a interposição de recurso extraordinário, de forma que 

aguardar o trânsito em julgado seria alongar demasiadamente a solução judicial.  

Portanto, em outubro de 2016, em sede de medida cautelar, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, por maioria dos votos, decidiu manter o entendimento já consolidado no HC 

126.298, no sentido de permitir a execução provisória da pena. No entanto, por não ter 

ocorrido o julgamento do mérito, houve uma profunda insegurança jurídica no que tange a 

essa matéria, com decisões divergentes das próprias Turmas do STF. 

Cumpre salientar, ainda, que, em novembro de 2016, houve o reconhecimento da 

repercussão geral da matéria (tema 92536), após o julgamento do ARE 964.246/SP (Relator 

Ministro Teori Zavascki), em que se afirmou ser juridicamente viável o cumprimento da pena 

após a decisão pelo Tribunal de segunda instância, reafirmando a jurisprudência até então 

majoritária.  

Em abril de 2018 o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ajuizou, ainda, a ADC 54, 

com o mesmo objetivo, qual seja declarar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, 

sustentando que, com a decisão em sede de medida cautelar, as prisões após condenação em 

segunda instância passaram a ocorrer de forma automática.  

 

3.2 HABEAS CORPUS 152.75237 

Após o julgamento das medidas cautelares, o tema voltou a ser discutido no Plenário 

da Suprema Corte, em abril de 2018, diante da impetração do habeas corpus 152.752, visando 

à liberdade do ex-presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, diante da decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que no momento da decisão, o feito de origem ainda 

                                                             
36  O tema 925 tem como título “Possibilidade de a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido 

em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, comprometer o princípio da presunção 

de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República”. 
37Supremo Tribunal Federal: HC 152.752, Relator: Ministro Edson Fachin, DJE 27/06/2018. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=15132272. Acesso em: 01 nov. 2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=15132272
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estava no Tribunal Regional Federal – 4ª Região, aguardando a apreciação de embargos de 

declaração opostos contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória.  

No habeas corpus, o impetrante sustentou que a última decisão do STF, no bojo das 

medidas cautelares das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, tinha um caráter 

não vinculante, o que possibilitaria a alteração do entendimento no julgamento.  

 Em sede de habeas corpus, cabe verificar se há ilegalidade ou abuso de poder no 

momento em que se decide pela privação da liberdade do paciente, com base no artigo 5º, 

inciso LXVIII da CRFB/88. Embora o alegado pela defesa do paciente, o julgamento ocorreu 

tomando por base a decisão proferida no bojo das medidas cautelares, no sentindo de que a 

execução provisória da pena não configuraria ilegalidade ou abuso de poder, diante do 

entendimento já consolidado pela Suprema Corte. O próprio STJ invocou esse entendimento, 

se comprometendo com um sistema jurídico estável.  

 Majoritariamente, sustentou-se que apenas o julgamento em sede de controle abstrato 

de constitucionalidade seria capaz de alterar a jurisprudência do STF, devendo seguir o 

posicionamento existente até então para resguardar a segurança jurídica.  

 Deve-se destacar o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, já que alterou o seu 

entendimento. Sustentando que havia votado pela permissão da execução provisória da pena, 

tanto no HC 126.292 quanto na medida cautelar das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade 43 e 44, no sentindo de ser uma possibilidade caso estivessem presentes 

os requisitos para uma prisão preventiva, alterou o seu entendimento argumentando que os 

Tribunais passaram a prender, determinando a execução da pena de forma automática, após a 

decisão condenatória confirmada em segunda instância. Dessa forma, aduziu que houve uma 

interpretação equivocada dos Tribunais no que tange à tese formada pelo STF, que a seu ver, 

era para ser uma possibilidade e não uma obrigação. Diante disso, tomando por base o voto do 

Ministro Dias Toffoli na medida cautelar das ADCs 43 e 44, entendeu que se fosse possível a 

execução provisória da pena, esta só poderia ocorrer após o julgamento de recurso especial 

pelo STJ e não mais após a decisão de segunda instância, pois isso configuraria maior 

segurança ao condenado, considerando que o Superior Tribunal poderia rever questões 

relacionadas à dosimetria da pena. Portanto, o Ministro Gilmar defendeu que deveria haver 

um ajustamento no que tange ao momento inicial de execução provisória da pena.  

O Ministro Gilmar Mendes defendeu, ainda, a possibilidade de haver um “trânsito em 

julgado progressivo”, de forma que a pena poderia ser executada no que tange aos institutos 

não questionados em sede de recurso, ou seja, haveria uma “pena mínima exequível”, com a 

consequente “execução parcial da sentença”. Da mesma forma, caso fosse impetrado habeas 
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corpus (de forma prematura), quando a matéria deveria ter sido discutida em sede de recurso 

especial ou extraordinário, havendo o julgamento do remédio constitucional, a defesa não 

mais poderia se utilizar dos recursos extraordinários, sob pena de configurar o objetivo 

protelatório. Caso isso ocorresse, seria, então, determinado a execução provisória da pena.  

Por fim, o Ministro Gilmar ratificou o entendimento de que a culpa se acentua na 

medida em que o processo criminal avança. E, que, em hipóteses de crimes graves, seria 

possível a execução provisória da pena até mesmo depois da decisão condenatória em 

segundo grau de jurisdição, sendo dispensável o julgamento dos recursos extraordinários, com 

base na garantia da ordem pública.  

Merece destaque, ainda, o voto da Ministra Rosa Weber, considerando que ela 

também alterou o seu voto, já que votou pela denegação do habeas corpus. Invocando, 

principalmente, o princípio da colegialidade, a Ministra foi de encontro ao que já havia 

entendido anteriormente. Para ela, estando diante de um colegiado, não há espaço para o 

entendimento individualizado dos Ministros. Dessa forma, considerando que o Plenário já 

havia se posicionado no sentido de permitir a execução provisória da pena, em sede de 

medida cautelar de controle concentrado de constitucionalidade, bem como a repercussão 

geral do tema, e tomando por base a segurança jurídica, a Ministra optou por se basear no 

entendimento majoritário da Corte. Fato é que, naquele momento, diante da pendência da 

análise do mérito das ADCs 43 e 44 e, portanto, sem efeito vinculante, o entendimento ali 

consolidado configurava um precedente do STF.   

Dessa forma, por maioria dos votos, o Supremo Tribunal decidiu por denegar a ordem, 

mantendo o paciente preso. Votaram no sentido de não conceder o habeas corpus os 

Ministros Luis Fux, Carmem Lúcia, Rosa Weber, Luis Roberto Barroso, Edson Fchin e 

Alexandre de Moraes. Vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo 

Lewandowski, Celso de Melo e Marco Aurélio.  

 

3.3 DECISÕES CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Muito embora tenha sido firmado o posicionamento da possibilidade da prisão após 

decisão em segunda instância no HC 152.752, alegando a segurança jurídica, fato é que o 

mérito das ADCs ainda não tinha sido julgado. Diante disso, por não haver decisão em sede 

de controle concentrado de constitucionalidade, todas as decisões até então proferidas não 

possuíam efeitos vinculantes, isto é, não existia a obrigação de que todos os casos que 
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envolvessem a mesma matéria fossem julgados observando a tese formulada em sede de 

medida cautelar. Dessa forma, inevitavelmente houve o abalo da segurança jurídica em torno 

de um tema tão relevante.  

Como exemplo, diante da Operação Lava Jato38, merece destaque o caso do ex-

ministro da Casa Civil, José Dirceu e o ex-tesoureiro do Partido Progressista (PP), João 

Claudio Genu. Ambos foram presos por terem sido condenados após decisão em segunda 

instância.  Em agosto de 2018, ou seja, quatro meses após o julgamento do HC 152.725 pelo 

Plenário do STF, a Segunda Turma da Suprema Corte decidiu, por maioria, pela liberdade dos 

condenados, a fim de aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Invocando a tese da 

“plausibilidade jurídica”, os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, 

entenderam que as peças de defesa seriam capazes de alterar a condenação. No entanto, 

percebe-se que o posicionamento majoritário do Plenário não foi levado em consideração, 

sendo este recordado pelos Ministros Edson Fachin e Celso de Melo (vencidos).  

Percebe-se que essa decisão fortaleceu a insegurança jurídica que já permeava o tema. 

Nesse sentido, além de haver a possibilidade de alteração da jurisprudência da Suprema Corte, 

enquanto Plenário, nota-se que as duas Turmas podem não seguir os precedentes, ainda que 

não dotados de efeitos vinculantes, causando instabilidade no sistema jurídico.  

 

3.4 SEGURANÇA JURÍDICA 

A segurança jurídica é indispensável em um estado de direito, estando intimamente 

ligada ao conceito de justiça, já que busca retirar o sentimento de imprevisibilidade do sistema 

jurídico. Nas palavras da Ministra Rosa Weber (2018), a segurança jurídica “mais do que um 

princípio, consiste em um valor ínsito à democracia, ao estado de direito e ao próprio conceito 

de justiça, além de traduzir, na ordem constitucional, uma garantia aos jurisdicionados”.39  

Diante disso, ao alterar um entendimento que vigora no Tribunal, deve-se ter muita 

cautela. É plenamente possível a alteração dos posicionamentos majoritários, até porque a 

sociedade evolui, e cabe ao Poder Judiciário acompanhar o patamar civilizatório. A sociedade 

é dinâmica e o direito que a regula também deverá o ser. No entanto, uma ruptura brusca e 

                                                             
38 A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-

se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobrás, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de 

reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que 

envolve a companhia. 
39 Voto da Ministra Rosa Weber no julgamento do Habeas Corpus 152.752. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314692762&ext=.pdf. Acesso em: 20 out. 2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314692762&ext=.pdf
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inesperada de um determinado entendimento consolidado no seio da sociedade, pode causar 

efeitos regressivos.  

Ademais, a possibilidade de alteração na composição dos Ministros da Suprema Corte 

não pode ser fator suficiente a fim de legitimar uma alteração da jurisprudência.  Os Ministros 

que lá estão, devem observância aos precedentes, e qualquer alteração hermenêutica deve ser 

justificada adequadamente.  

No que tange à possibilidade de prisão em segunda instância, em uma breve 

cronologia, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até o ano de 2009, a 

jurisprudência consolidada permitia a execução provisória da pena, ou seja, por longos 21 

(vinte e um anos) anos a Suprema Corte era firme no sentido de admitir a prisão após a 

condenação em segunda instância. De 2009 a 2016, ou seja, durante 7 (sete) anos, prevaleceu 

a tese contrária, a qual exigia o trânsito em julgado. A partir de 2016 retoma-se o 

entendimento anterior. Recentemente, em 07 de novembro de 2019, o STF, por meio de um 

julgamento histórico do mérito das ADCs 43, 44 e 54, e com voto da maioria dos Ministros (6 

votos versus 5 votos), decidiu por reverter o posicionamento antes firmado, declarando a 

constitucionalidade do artigo 283 do CPP, vedando a execução da pena após a decisão pelo 

Tribunal de Apelação. Por conta dessa decisão, apenas por meio de prisão preventiva, o 

condenado após decisão em segunda instância poderá ser privado de sua liberdade. 

 

3.5 PERSPECTIVA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DAS AÇÕES 

DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE  

Portanto, a mutação constitucional serviu de fundamento para a alteração de 

entendimento no julgamento do HC 126.292, considerando o questionamento em torno do 

princípio da presunção de inocência, ora entendendo ser inconstitucional a execução da pena 

antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ora entendendo ser 

constitucional a execução provisória da pena, de acordo com a interpretação dada ao artigo 5º, 

inciso LVII da CRBF/88.  

Com o julgamento passa a existir uma decisão com eficácia erga omnes e efeito 

vinculante, deixando de existir a insegurança jurídica no que tange a possibilidade ou não da 

execução provisória da pena. 

No entanto, passou-se a discutir os efeitos práticos dessa decisão, considerando que 

não foi definido como será o tratamento aos atuais presos após condenação em segunda 

instância em virtude da decisão proferida em 2016. Ou seja, questiona-se se haverá a soltura 
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automática ou se dependerá de provocação formal de cada preso (ou do Ministério Público), 

dependendo de uma decisão judicial pelo juízo responsável pela prisão, criando uma 

instabilidade no teor prático da decisão. 

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça40, atualmente, o sistema carcerário 

conta com 4.895 pessoas encarceradas após a decisão em segunda instância. Isso não significa 

que todas elas poderão ser soltas, pois cabe a verificação da existência dos requisitos que 

justifiquem a prisão preventiva.   

As Ações Declaratórias de Constitucionalidade foram julgadas procedentes, com a 

seguinte decisão: 

O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou 

procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de 

Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos 

o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros 

Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam 

parcialmente procedente para dar interpretação conforme. (Presidência do Ministro 

Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019)41. 

 Fato é que essa decisão, embora majoritária no STF, ainda vem causando grande 

repercussão no mundo jurídico, envolvendo o Poder Legislativo. Houve uma movimentação 

antes do julgamento do mérito das ADCs, quando um grupo de Senadores entregou ao 

Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, uma carta de apoio à manutenção da prisão após 

decisão em segunda instância, que contava com a assinatura de 43 dos 81 Senadores.  

 Com o resultado apertado do julgamento, o Poder Legislativo, insatisfeito, se 

movimentou no sentido de buscar a alteração da legislação, tanto no que tange ao artigo 283 

do CPPC, quanto ao artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88.  

 Consta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados a 

proposta de emenda à Constituição (PEC 410/2018), com o objetivo de alterar o artigo 5º, 

inciso LVII da CRFB/88, a fim de possibilitar a prisão após o julgamento pelas instâncias 

ordinárias. Muito embora a Relatora Deputada Caroline de Toni tenha afirmado não 

vislumbrar impedimentos no que tange aos limites materiais impostos pelo artigo 60, 

parágrafo 4º da CRFB/88, fato é que o artigo 5º da Constituição e seus incisos constituem 

cláusulas pétreas, sendo consideradas imutáveis. Nesse ponto, cabe destacar que o STF vem 

permitindo a reforma, desde que esta alteração não venha a abolir os preceitos ali 

                                                             
40 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/nota-sobre-julgamento-das-adcs-43-44-e-54-pelo-stf/. Acesso em: 08 

nov. 2019. 
41 Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4986065. 

Acesso em: 09 nov. 2019. 

https://www.cnj.jus.br/nota-sobre-julgamento-das-adcs-43-44-e-54-pelo-stf/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4986065
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resguardados. No entanto, caso a PEC fosse aprovada, certamente haveria uma judicialização, 

voltando, mais uma vez, para o STF a discussão sobre a matéria.  

Também há na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal outra proposta 

de emenda à Constituição (PEC 5/2019), com o objetivo de alterar o artigo 93 da Constituição 

Federal, a fim de inserir o inciso XVI, fazendo constar que “a decisão condenatória proferida 

por órgãos colegiados deve ser executada imediatamente, independentemente do cabimento 

de eventuais recursos”.  

Nesse sentindo, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na 

elaboração do Projeto do Pacote Anticrime, entende que a alteração poderia ocorrer no 

próprio artigo 283 do CPP, para fazer constar a possibilidade de prisão após decisão por órgão 

colegiado.  

Diante do exposto, percebe-se que a discussão acerca da prisão após condenação em 

segunda instância ainda está muito intensa na sociedade contemporânea, mesmo após a 

decisão pelo Supremo Tribunal Federal, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante.  

Se o Poder Judiciário tem a função de julgar e interpretar a norma, através da 

hermenêutica jurídica (tendo a Suprema Corte a função de uniformizar os entendimentos 

acerca da norma constitucional), o Poder Legislativo tem a competência para alterar, 

formalmente, o texto da lei. Portanto, cada um exerce o seu papel no Estado Democrático de 

Direito, de forma que nada impede o Parlamento de proceder à modificação de uma decisão 

do Supremo Tribunal Federal. De fato, o STF declarou a constitucionalidade do artigo 283 do 

CPP, o que não obsta uma futura alteração na legislação pelo Poder competente.  
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, portanto, que durante muitos anos, diante da mutação constitucional, 

houve diferentes posicionamentos acerca da execução provisória da pena, ora entendendo ser 

constitucional, ora entendendo ser inconstitucional, considerando o que estabelece o artigo 5º, 

inciso LVII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo certo que até 

novembro de 2019, essas decisões aconteciam no bojo de habeas corpus, tratando de casos 

concretos.  

Dessa forma, foi possível constatar que havia uma insegurança jurídica muito grande 

no que tange à liberdade do indivíduo (e a privação dela). Muito embora o Plenário da 

Suprema Corte tenha tido seu próprio posicionamento, mesmo havendo a alteração em 2009 

e, posteriormente, em 2016, percebe-se que as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem 

como os Ministros (monocraticamente), poderiam decidir de forma diferente, já que não se 

tratava de decisões com efeito vinculante.  

Com efeito, deve-se ter cautela na utilização da mutação constitucional, 

principalmente quando se estabelece um entendimento no bojo de um caso concreto. Mas, 

verifica-se que a evolução da sociedade traz demandas de forma muito célere e, visando 

atender as mudanças das circunstâncias sociais, o órgão de cúpula do Poder Judiciário acaba 

por se encarregar de responder aos anseios do corpo social alterando a interpretação da norma 

sem, no entanto, alterar o seu texto. Dessa forma, enquanto não há uma decisão com eficácia 

erga omnes e efeito vinculante, a possibilidade dos entendimentos irem se alterando com o 

passar do tempo é muito grande, o que fortalece a insegurança jurídica. No tema ora em 

análise, percebe-se que a mudança do posicionamento não decorreu da alteração da 

composição dos Ministros do STF em si, mas sim da forma como alguns deles interpretaram a 

norma ao longo dos anos.   

Verifica-se que os argumentos principais no sentido de defender a possibilidade da 

execução provisória da pena decorrem do fato dos recursos extraordinários não possuírem 

efeito suspensivo, de modo que permitir a prisão após a condenação em segundo grau de 

jurisdição possibilita a garantia da execução da pena imposta, bem como evita procrastinar o 

julgamento, impedindo a consequente prescrição dos crimes.  Ademais, a presunção de 

inocência é princípio (e não regra), devendo ser ponderada com as demais garantias 

constitucionais, como a efetividade do sistema penal, além de possuir um sentido dinâmico, 

de forma que, com o avanço da marcha processual, a presunção passa a ser de não culpa (e 
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não de inocência), embora não definitiva. Permitir a execução da pena apenas após o trânsito 

em julgado beneficiaria apenas os réus que possuem condições financeiras para financiar os 

recursos meramente protelatórios. Por fim, é nas instâncias ordinárias que se esgota a 

possibilidade de discutir os fatos e as provas.   

No sentido contrário, constata-se que as principais justificativas para defender a 

execução da pena apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se 

baseiam no fato de que apenas no campo patrimonial poderá ter a execução provisória, já que 

na seara penal é impossível devolver a liberdade do indivíduo, caso a decisão fosse 

modificada.  Desse modo, permitir a execução provisória da pena é uma clara violação do 

artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88, já que a presunção de inocência não se esvazia 

progressivamente. Além disso, possibilitar a execução da pena antes do trânsito em julgado só 

ajuda a piorar o sistema carcerário, o qual vive em um estado de coisas inconstitucionais, 

segundo o próprio STF.  

Com o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 

54, em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal passa a definir que o artigo 283 do 

Código de Processo Penal é constitucional, sendo vedada a prisão pena antes do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória. E por se tratar de controle concentrado de 

constitucionalidade, esta decisão tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, de forma que 

cessa a insegurança jurídica até então existente.  

Por outro lado, percebe-se que ainda não houve a definição no que tange aos efeitos 

práticos dessa decisão, causando agora uma insegurança jurídica em relação ao tratamento aos 

atuais presos após condenação em segunda instância em virtude da decisão proferida em 

2016, isto é, se haveria uma soltura automática ou se dependeria de requerimento formal da 

defesa ou do Ministério Público.  

Por fim, percebe-se que o tema ainda é objeto de grande discussão no Poder 

Legislativo, já que muitos parlamentares, inconformados com a última decisão da Suprema 

Corte, pretendem alterar o artigo 283 do CPP ou, até mesmo a CRFB/88, por meio de emenda 

constitucional, com o objetivo de mudar o entendimento firmado pelo STF no sentido de ser 

impossível a execução provisória da pena. De fato, não há impedimento para tanto, por ser ele 

o poder competente para modificar, formalmente, o texto da lei.  
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