
 

Execução provisória da pena restritiva de direitos 
 
 
Diante da polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal pertinente 
à possibilidade da execução provisória da pena privativa de 
liberdade em razão da garantia constitucional da presunção de não 
culpabilidade, por decisão majoritária que reverteu seu 
questionamento adotado a partir de 2009 para possibilitar o 
recolhimento à prisão, iniciando-se o cumprimento “após decisão 
condenatória por tribunal de segunda instância”, sob o fundamento 
de que seria a sede onde se finda a análise dos fatos e das provas 
que se assenta a culpa do condenado (STF, HC 126.292/SP, Pleno, 
rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.2.2017). 
 
Ressurge a questão que envolve a possibilidade ou não de se 
executar provisoriamente penas restritivas de direitos. O art. 147 da 
Lei de execução Penal é taxativo ao dispor que: “Transitado em 
julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da 
execução, de ofício ou a requerimento do Ministério público, 
promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando 
necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitará a 
particulares”. Aduza-se que, o projeto de alteração da Lei de 
Execução Penal (2013) propõe que o magistrado determine o início 
da execução através da “Central Municipal de Alternativas Penais” e 
do Patronato, com a colaboração de instituições de ensino, 
entidades públicas ou particulares. 
 
A Suprema Corte já se manifestara expressamente sobre a 
impossibilidade da execução das penas restritivas de direitos antes 
do trânsito em julgado, diante da norma expressa na Lei de 
Execução Penal. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já havia 
firmado a possibilidade da determinação da execução provisória da 
pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos 
(STJ, AgRg no REsp 1627367/SP, 6ª T., rel. Min. Sebastião reis 
Junior, j. 15.12.2016). 
 
Em recente decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
reafirmou que as penas restritivas de direitos só podem ser 
executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, 
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ex vi do art. 147 da Lei de Execução Penal, “em vista da ausência 
de apreciação pelo plenário do Supremo tribunal Federal quanto à 
possibilidade de executar a reprimenda restritiva de direitos antes 
do trânsito em julgado da condenação” (STJ, HC 396.658/SP, 6ª T., 
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.6.2017). 


