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1. A execução da pena privativa de liberdade deve ter 

por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para estimular e 

capacitar o apenado a se adequar ao sistema normativo 

vigente, a fim de oportunizar a sua inserção e adaptação 

social, observada a dignidade da pessoa humana sob o 

escopo da redução de danos, preservada a paz e a 

segurança da sociedade. 

 

2. Nos tempos contemporâneos, antes de tudo, 

procura-se evitar o encarceramento, substituindo-se por 
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uma alternativa à pena privativa de liberdade, quando 

houver a possibilidade de evitar a contaminação deletéria 

do cárcere e suas consequências, num processo gradual 

abolicionista, menos aflitivo e mais pedagógico. 

 

3. Questão polêmica diz respeito à possibilidade de 

execução provisória da pena, diante da garantia 

constitucional da presunção de não culpabilidade. O 

Supremo Tribunal Federal, já ao abrigo da Carta 

Constitucional de 1988, majoritariamente, entendia que o 

princípio da não culpabilidade não impediria a expedição 

e efetivação da prisão do condenado, quando o recurso 

interposto fosse recebido no efeito devolutivo, como nas 

hipóteses do extraordinário e do especial. Leia-se: “Habeas 

corpus. Sentença condenatória mantida em segundo grau. 

Mandado de prisão do paciente. Invocação do art. 5º, LVII, 

da Constituição. Código de Processo Penal, art. 669. A 

ordem de prisão, em decorrência de decreto de custódia 

preventiva, de sentença de pronúncia ou de decisão e órgão 

julgador de segundo grau, é de natureza processual e 

concernente aos interesses de garantia da aplicação da lei 

penal ou de execução da pena imposta, após o devido 

processo legal. Não conflita com o art. 5º, LVII, da 

Constituição. De acordo com o § 2º do art. 27 da Lei nº 

8.038/1990, os recursos extraordinário e especial são 

recebidos no efeito devolutivo. Mantida, por unanimidade, 

a sentença condenatória, contra a qual o réu apelara em 

liberdade, exauridas estão as instâncias ordinárias 

criminais, não sendo, assim, ilegal o mandado de prisão 

que o órgão julgador de segundo grau determina se 
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expressa contra o réu. Habeas corpus indeferido” (STF, 

HC 68.726/DF, Pleno, rel. Min. Néri da Silveira, j. 

28.6.1991). Assim, a posição majoritária era no sentido de 

que tal presunção não inibiria a execução provisória da 

decisão condenatória sujeita a recursos despiciendos de 

efeito suspensivo. A posição majoritária da colenda Corte 

manteve-se hígida asseverando que, “os recursos especial e 

extraordinário, que não têm efeito suspensivo, não 

impedem o cumprimento do mandado de prisão” (STF, HC 

74.983/RS, Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, j. 30.6.1997). 

Nesta direção, as Turmas reafirmaram que o princípio da 

presunção de inocência não inibe a execução provisória da 

pena imposta, ainda que pendente do julgamento do 

recurso especial ou extraordinário. 

 

4. Na posição divergente, já se destacava o voto do 

Ministro Sepúlveda Pertence que ressaltava: “a privação 

da liberdade será de fato antecipação do exercício da 

execução da pena. E a antecipação da execução da pena, 

de um lado, como regra constitucional de que ninguém 

será considerado culpado antes que transite em julgado a 

condenação, são coisas, data venia, que hurlent de se 

trouver ensamble” (STF, HC 69.964/RJ, Pleno, rel. Min. 

Ilmar Galvão, j. 18.12.1992).  

 

5. Nesta linha, veio o Supremo Tribunal Federal a 

reverter tal posicionamento, acolhendo a tese de que, diante 

do princípio constitucional da privação de não 

culpabilidade, o cumprimento da pena não poderá ocorrer 

sem que esteja fundado em sentença penal condenatória 
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transitada em julgado (esgotamento recursal). Assim, a 

Suprema Corte decidiu: “Habeas corpus. 

Inconstitucionalidade da chamada ‘execução antecipada 

da pena’. Art. 5º, LVII, da Constituição do Brasil. 

Dignidade da pessoa humana. Art. 1º, III, da Constituição 

do Brasil. 1. O art. 637 do CPP estabelece que ‘[o] recurso 

extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez 

arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os 

originais baixarão à primeira instância para a execução 

da sentença". A Lei de Execução Penal condicionou a 

execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em 

julgado da sentença condenatória. A Constituição do 

Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que 

"ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória’. 2. Daí que os 

preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de 

adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, 

temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 

3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação 

somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla 

defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba 

todas as fases processuais, inclusive as recursais de 

natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença 

após o julgamento do recurso de apelação significa, 

também, restrição do direito de defesa, caracterizando 

desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e 

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

temporária, restrição dos efeitos da interposição de 

recursos em matéria penal e punição exemplar, sem 

qualquer contemplação, nos ‘crimes hediondos’ exprimem 
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muito bem o sentimento que Evandro Lins sintetizou na 

seguinte assertiva: ‘Na realidade, quem está desejando 

punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o 

mal, se equipara um pouco ao próprio delinqüente’. 6. A 

antecipação da execução penal, ademais de incompatível 

com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada 

em nome da conveniência dos magistrados --- não do 

processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, 

dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados 

por recursos especiais e extraordinários e subseqüentes 

agravos e embargos, além do que ‘ninguém mais será 

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

‘jurisprudência defensiva", que, no extremo, reduz a 

amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A 

comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento 

do STF não pode ser lograda a esse preço. 7. No RE 

482.006, relator o Ministro Lewandowski, quando foi 

debatida a constitucionalidade de preceito de lei estadual 

mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores 

públicos afastados de suas funções por responderem a 

processo penal em razão da suposta prática de crime 

funcional [art. 2º da Lei n. 2.364/61, que deu nova redação 

à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o 

preceito implica flagrante violação do disposto no inciso 

LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque --- 

disse o relator --- "a se admitir a redução da remuneração 

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

verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido 

precedida do devido processo legal, e antes mesmo de 

qualquer condenação, nada importando que haja previsão 
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de devolução das diferenças, em caso de absolvição’. Daí 

porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no 

sentido do não recebimento do preceito da lei estadual pela 

Constituição de 1.988, afirmando de modo unânime a 

impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à 

propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A 

Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito 

constitucional em nome da garantia da propriedade não a 

deve negar quando se trate da garantia da liberdade, 

mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; 

a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes 

subalternas. 8. Nas democracias mesmo os criminosos são 

sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se 

transformarem em objetos processuais. São pessoas, 

inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação 

constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da 

Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão 

social, sem que sejam consideradas, em quaisquer 

circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o 

que somente se pode apurar plenamente quando transitada 

em julgado a condenação de cada qual. Ordem 

concedida”. Sublinhe-se, no item 16 do voto: “O modelo de 

execução penal consagrado na reforma penal de 1984 

confere concreção ao chamado princípio da presunção de 

inocência, admitindo o cumprimento da pena apenas após 

o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A 

Constituição de 1988 dispõe regra expressa sobre esta 

matéria. Aqui, como observou o Ministro Cezar Peluso em 

voto na Reclamação 2.311, não é relevante indagarmos se 

a Constituição consagra, ou não, presunção de inocência. 
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O que conta, diz ainda o Ministro Cezar Peluso, é o 

‘enunciado normativo de garantia contra a possibilidade 

de a lei ou decisão judicial impor ao réu, antes do trânsito 

em julgado de sentença penal condenatória, qualquer 

sanção ou consequência jurídica gravosa que dependa 

dessa condição constitucional, ou seja, do trânsito em 

julgado da sentença condenatória’”. Destaca-se a posição 

do Ministro Eros Grau, no sentido de que “a execução da 

sentença antes de transitada em julgado é incompatível 

com o texto do art. 5º, da Constituição do Brasil”. E, com 

impressionável lucidez, já vislumbrava: “A comodidade, a 

melhor operacionalidade de fundamento dos tribunais não 

pode ser lograda a esse preço”; e, ao final do voto, conclui: 

“Ora, digo eu agora, a prevalecerem essas razões contra o 

texto da Constituição, melhor será abandonarmos o recinto 

e sairmos por aí, cada qual com o seu porrete, 

arrebentando a espinha e a cabeça de quem nos 

contrariar” (STF, HC 84.078/MG, Pleno, rel. Min. Eros 

Grau, j. 5.2.2009). Formaram a corrente majoritária: Eros 

Grau, Celso de Mello, Cezar Peluso, Carlos Ayres de 

Britto, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco 

Aurélio.  

 

6. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu 

art. 5º, inciso LVII, que ‘ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória’.  

I – o art. 283 do Código de Processo Penal reza que 

“Ninguém poderá ser preso em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada em decorrência de 
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sentença condenatória transitada em julgado, ou, no 

curso da investigação ou do processo em virtude da 

prisão temporária ou prisão preventiva”; 

II – o art. 105 da Lei de Execução Penal diz que 

“Transitando em julgado a sentença que aplicar a pena 

privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, 

o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para 

a execução”; 

III – e o art. 147 do mesmo diploma estatui que 

“Transitada 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 

solicitá-la a particulares”. 

Assim, diante do texto normativo posto, nenhuma 

execução penal poderá ser iniciada sem o título definitivo, 

resultante do trânsito em julgado da sentença 

condenatória. 

 

7. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por decisão 

majoritária reverteu seu posicionamento adotado a partir de 

2009, para possibilitar o recolhimento à prisão, iniciando-

se o cumprimento da pena privativa de liberdade 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 assenta a culpa do 

condenado. Os eventuais recursos, extraordinário e 

especial, restringem-se à análise da questão de direito, 

permitindo o início da execução da sentença condenatória 



 

9 

 

ARTIGOS 

www.execucaopenal.org 

(“a execução provisória da sentença penal condenatória já 

confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a 

recurso especial ou extraordinário, não desborda em 

ofensa ao princípio constitucional da presunção de 

inocência” – STF, HC 126.292/SP, Pleno, rel. Min. Teori 

Zavascki, j. 17.2.2016). Em seu voto, o relator salienta: “a 

execução da pena na pendência de recursos de natureza 

extraordinária não compromete o núcleo essencial do 

pressuposto da não culpabilidade, na medida em que o 

acusado foi tratado como inocente no curso de todo o 

processo ordinário criminal, observados os direitos e as 

garantias a ele inerentes, bem como respeitadas as regras 

probatórias e o modelo acusatório atual. Não é 

incompatível com a garantia constitucional autorizar, a 

partir daí, ainda que cabíveis ou pendentes de julgamento 

de recursos extraordinários, a produção dos efeitos 

próprios da responsabilização criminal reconhecida pelas 

instâncias ordinárias”. Ainda, no corpo do voto, escreve: 

“Sustenta-se, com razão, que podem ocorrer equívocos nos 

juízos condenatórios proferidos pelas instâncias 

ordinárias. Isso é inegável: equívocos ocorrem também nas 

instâncias extraordinárias. Todavia, para essas 

eventualidades, sempre haverá outros mecanismos aptos a 

inibir consequências danosas para o condenado, 

suspendendo, se necessário, a execução provisória da 

pena. Medidas cautelares de outorga de efeito suspensivo 

ao recurso extraordinário ou especial são instrumentos 

inteiramente adequados e eficazes para controlar situações 

de injustiças ou excessos em juízos condenatórios 

recorridos. Ou seja: havendo plausibilidade jurídica do 
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recurso, poderá o tribunal superior atribuir-lhe efeito 

suspensivo, inibindo o cumprimento de pena. Mais ainda: 

a ação constitucional do habeas corpus igualmente 

compõe o conjunto de vias processuais com inegável 

aptidão para controlar eventuais atentados aos direitos 

fundamentais decorrentes da condenação do acusado. 

Portanto, mesmo que exequível provisoriamente a sentença 

penal contra si proferida, o acusado não estará 

desamparado da tutela jurisdicional em casos de flagrante 

violação de direitos”. Deve-se registrar que o Plenário 

virtual reafirmou, em sede de repercussão geral (Tema nº 

925), a jurisprudência, segundo a qual “a execução 

provisória de acórdão penal condenatório, proferido em 

grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou 

extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência, afirmado pelo art. 5º, LVII, da 

Constituição Federal” (ARE 964.246, rel. Min. Teori 

Zavascki, Dje. 25.11.2016).  

 

8. O brilhante voto do ministro Celso de Mello 

responde a pergunta formulada quando escreve: “Veja-se, 

pois, que esta Corte, no caso em exame, está a expor e a 

interpretar o sentido da cláusula constitucional 

consagradora da presunção de inocência, tal como esta se 

acha definida pela nossa Constituição, cujo art. 5º, inciso 

LVII (‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória’), estabelece, de 

modo inequívoco, que a presunção de inocência somente 

perderá a sua eficácia e a sua força normativa após o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. E, 
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conclui: “Lamento, Senhores Ministros, registrar-se, em 

tema tão caro e sensível às liberdades fundamentais dos 

cidadãos da República, essa preocupante inflexão 

hermenêutica, de perfil nitidamente conservador e 

regressista, revelada em julgamento que perigosamente 

parece desconsiderar que a majestade da Constituição 

jamais poderá subordinar-se à potestade do Estado. 

Concluo o meu voto, Senhor Presidente. E, ao fazê-lo, peço 

vênia para acompanhar, integralmente, na divergência, os 

eminentes Ministros Rosa Weber e Marco Aurélio e deferir 

o pedido de ‘habeas corpus’, mantendo, em consequência, 

o precedente firmado no julgamento plenário do HC 

84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, reafirmando, assim, a 

tese de que a execução prematura (ou provisória) da 

sentença penal condenatória antes de consumado o seu 

trânsito em julgado revela-se frontalmente incompatível 

com o direito fundamental do réu, assegurado pela própria 

Constituição da República (CF, art. 5º, LVII), de ser 

presumido inocente”. 

 

9. O ministro Gilmar Mendes acabou de declarar pela 

imprensa a mudança de seu voto, adotando a tese do 

ministro Dias Toffoli, que votara pela prisão após recurso 

ao Superior Tribunal de Justiça. Posiciona-se contra, como 

de direito, repudiando o alargamento desproporcional e 

sistemático das prisões cautelares. A reversão de 2016 teve 

o viés político-jurídico da impossibilidade da revisão 

probatória. Ninguém é a favor da impunidade dos autores 

de crimes contra a Administração Pública. Igualmente, a 

violação do princípio da isonomia na execução da pena, 
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quando ricos empresários, políticos influentes e agentes 

públicos cumprem, em “regime fechado”, em suas 

mansões, por acordos homologados, as penas privativas de 

liberdade impostas, enquanto a massa carcerária fica 

submetida ao “inferno de Dante”.  

 

10. Sublinhe-se que a posição do Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de que o acórdão de apelação julgado 

não há confirmação da condenação em segunda instância 

para fins de execução provisória da pena, pois, em tese, 

possibilita a interposição de embargos de declaração ou 

infringentes. Só ocorrerá quando a condenação em segunda 

instância tiver esgotado todos os recursos cabíveis, isto é, a 

decisão não será final enquanto não forem julgados os 

embargos interpostos. 

 

11. A Corte Suprema, ao retroceder da posição 

revertida (2009), pelo imediato recolhimento à prisão, não 

aguardando o trânsito em julgado (esgotamento do 

extraordinário e do especial para o condenado que estivesse 

em liberdade), estimula a cultura do encarceramento, 

diante do apelo de combate à “impunidade” para dar uma 

resposta imediata à sociedade, tendo como pano de fundo 

impossibilitar o manuseio de recursos protelatórios, o que 

estimula a sobrecarga dos tribunais superiores e, com a 

consequente demora nos julgamentos, possibilitando a 

extinção da pena pela prescrição da pretensão executória. 

Decerto, prestigia as decisões finais dos tribunais estaduais 

e regionais. 
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12. Eros Roberto Grau, em “Por Que Tenho Medo dos 

Juízes?” (2017), escreve: “os juízes aplicam o direito, os 

juízes não fazem justiça! [...] Explicitando: juízes decidem 

(= devem decidir) não subjetivamente, de acordo com o 

seu senso de justiça, mas aplicando o direito (a 

Constituição e as leis)”. E, conclui: “[...] tenho medo do 

direito alternativo, medo do direito achado na rua, do 

direito achado na imprensa...”. 

 

13. Como resposta à pergunta formulada, repete-se a 

dada pelo ministro Celso de Mello: “a presunção de 

inocência somente perderá a sua eficácia e a sua força 

normativa após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória”. 

 

14. Aguardemos a próxima decisão do Supremo 

Tribunal federal.  


