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"Execução Provisória de Pena do Brasil e o Julgamento 

no STF do HC 84078/MG. Imprescindibilidade da 

anuência do condenado se ausente necessidade de 

prisão cautelar. Ponderação de direitos fundamentais.”  

 

 

O Estado é o amigo e o inimigo dos direitos 

fundamentais.  Esses foram previstos para 

limitar e domesticar o Estado. Inobstante,  

onde não há Estado não se pode falar em 

direitos fundamentais.  

 

 

 Tem se discut ido acerca do cabimento da execução de pena aplicada 

em razão de sentença penal condenatória,  quando essa decisão ainda não foi 

coberta pelo manto do t rânsito  julgado. Discute-se se há possibilidade de 

exist ir  a execução provisória cogente,  ou seja,  sem aq uiescência do Réu. E 

ainda, se há possibilidade de –  caso se permita seja ela executada 

provisoriamente,  independentemente de estar sendo ela executada com ou 

sem aquiescência do Réu –  haver progressão de regime de cumprimento 

dessa pena enquanto não t rans itada em julgado a decisão condenatória (e 

nessa análise,  se tem relevância o fato de o recurso eventualmente pendente 

ter como autor exclusivamente a defesa,  e como autor exclusiva ou 

concomitantemente a Acusação visando exasperação da pena aplicada).  

 

 Tornou-se comum a determinação por parte dos Tribunais de 

Apelação (em regra pela Presidência ou quem suas vezes o faça por 

determinação Organizacional Judiciária) de que sejam aos autos de 

processos que lá se encontram para análise quanto ao exercício do J uízo de 
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Admissibilidade por parte da Presidência (ou quem exerça tal juízo) de 

Recursos Especial e/ou Extraordinário interpostos pela defesa e/ou 

acusação visando atacar Acórdãos (confirmatórios de condenação) 

proferidos em julgamentos de Recursos de Apela ção (ou mesmo proferidos 

em Julgamentos de Ações Penais Originárias,  e nesse caso, sendo eles 

Condenatórios),  copiados (t rasladados) e remet idos ao Juízo de Origem (ou 

Juiz da Execução, em casos de competência originária daquele Tribunal de 

Apelação, por Ordem de Serviço) para que desde logo se execute a pena 

imposta na decisão que acaba de ser proferida pelo Órgão Colegiado, sob o 

argumento de que Recursos Especial e Extraordinário não têm efeito  

suspensivo (art igo 27, § 2
o
,  da Lei 8.038/90),  bem como tal remessa por 

t raslado se daria em respeito ao art igo 637 do CPP.  

 

 Entretanto,  e isso será demonstrado no decorrer da presente 

exposição, a determinação da submissão do Réu à execução provisória de 

pena afronta regras const itucionais,  destarte,  deve ser abo lida essa prát ica,  

tal como vem ocorrendo de forma difusa no Poder Judiciário Brasileiro,  e 

ora de forma definit iva ao se acolher a vinculação oriunda dos efeitos 

extraídos do julgamento do HC 84.078/MG pelo Excelso Supremo Tribunal 

Federal,  a teor do ocor rido no julgamento por aquele mesmo Pretório do 

HC 82.959/SP, e da medida liminar concedida na Rcl 4.335 -5/AC, em que o 

STF em análise objet iva aplicou com efeito  subjet ivo , abstrat ivizando a 

análise do caso concreto ,  certamente motivado pela norma extra ída do texto 

do art igo 28
1
 da Lei n

o
 9.868/99 e art igo 102, II ,  § 2

o2
 da CRFB/88, ocasião 

                                                
1    Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria 
de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
     Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal 
Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte 
dispositiva do acórdão. 
     Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de 
texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública federal, estadual e municipal. 
 
2 § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos 
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em que o STF entendeu que nem seria necessário dar cumprimento ao art igo  

52, X
3
 da CRFB/88, em evidente mutação const itucional (de acordo com o 

entendimento esposado pelos eminentes Minist ros Gilmar Mendes e Eros 

Grau, que votaram pelo conhecimento da Rcl 4.335-5/AC), não aceito ,  

outrossim, pelos votos dissonantes de out ros dois Minist ros
4
 também já 

proferidos.  O julgamento ainda não foi concluído porque pediu vista dos 

autos o Minist ro Ricardo Lewandowski.  

 

 Transformou o que seria o  reconhecimento de Princ ípios (nenhum 

deles absolutos,  permit indo a ponderação de valores e sua preponderância) 

em reconhecimento de existência de Regra (essa sim, absoluta,  vinculante),  

que tem sido considerado por alguns const itucionalistas
5
 como hipertrof ia 

de poder  do Excelso Supremo  Tribunal Federal,  o  qual estaria a confundir 

método de análise de const itucionalidade com o próprio  objeto de análise.  

 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS.  

INCONSTITUCIONALIDADE DA 

CHAMADA ―EXECUÇÃO ANTECIPADA DA 

PENA‖. ART. 5º,  LVII,  DA CONSTITUIÇÃO 

DO BRASIL.  

                                                                                                                                             
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
 
3 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
... 
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal; 
 
4 STF – Rcl/4335 - Relator o eminente Ministro Gilmar Mendes – “Decisão: Após o voto-vista do Senhor 
Ministro Eros Grau, que julgava procedente a reclamação, acompanhando o Relator; do voto do Senhor 
Ministro Sepúlveda Pertence, julgando-a improcedente, mas concedendo habeas corpus de ofício para que 
o juiz examine os demais requisitos para deferimento da progressão, e do voto do Senhor Ministro Joaquim 
Barbosa, que não conhecia da reclamação, mas igualmente concedia o habeas corpus, pediu vista dos 
autos o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de 
Mello e a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 
19.04.2007”. Publicado na Ata no 13, de 19/04/2007 . 
 
5 Como o eminente Juiz Federal da 1ª Região, Juliano Taveira Bernardes, que assim se posicionou em 
palestra por sua Excelência proferida no dia 13 de abril de 2009 no lançamento do Instituto Goiano de 
Direito Consitucional, em Goiânia, Goiás. 
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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 a conclusão de 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.  Disso resulta que 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.  
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5. 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.  

6.  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. É 

inadmissível a sua exclusão social,  sem que 

sejam consideradas, em quaisquer 

circunstâncias,  as singularidades de cada 

infração penal,  o que somente se pode 

apurar plenamente quando transitada em 

julgado a condenação de cada qual.  Ordem 

concedida.  

(STF –  2
a
 Turma –  HC 91232/PE –  Relator o 

eminente Ministro Eros Grau –  Julgado em 
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06-11-2007 - Data De Publicação DJE 

07/12/2007 - Ata n
o
 53/2007) 

 

 

 Tem sido comum a constatação de que Juízes de 1
o
 Grau em 1

a
 

Instância têm determinado a expedição de Mandados de Prisão, para 

execução (provisória) da pena nos autos de Ação Penal,  em que pese ainda 

não terem sido coberta pelo manto do t rânsito  em julgado as decisões 

condenatórias que pretendem aqueles Magist rad os sejam desde logo 

executadas.  

 

 Sempre pelos motivos antes declinados.  

 

 Dispõe a norma do art igo 5
o
,  LVII,  CRFB/88 (que por sua vez não 

recepcionou o artigo 637
6
 do Código de Processo Penal Brasileiro),  in 

verbis que "ninguém será considerado culpado at é o trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória .".  O  mesmo disposit ivo, estabelece,  ainda, 

que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal ." (inciso LIV).  

 

 

1.  Diante dos princípios constitucionais do 

estado de inocência e devido processo legal,  

não subsiste o art.  637, do Código de 

Processo Penal,  pois não recepcionado pela 

Constituição da República;  

2. O art.  27, § 2º,  da Lei 8.038⁄90 estabelece 

regras gerais sobre os recursos especial e 

extraordinário,  e,  frente aos princípios 

constitucionais do estado de inocência e 

                                                
6 Art. 637.  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. 
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devido processo legal e à Lei 7.210⁄84 (Lei 

de Execuções Penais),  não abarca esses 

recursos quando encerrarem matéria penal 

cujo conteúdo tenda a afastar a pena 

imposta . . .   

6.  Tanto o art 669 do Código de Processo 

Penal,  quanto a Lei 7.210⁄84 exigem o 

trânsito em julgado de decisão de aplica 

pena restritiva de direitos para a execução 

da reprimenda . . .  

(STJ –  HC 34.201 - SC (2004⁄0032051-7),  

Relator o eminente Ministro PAULO 

MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 

17.08.2004, DJ 06.06.2005)  

 

 

 Já era esse o norte t raçado pela Declaração Universal Dos Direitos 

Humanos, Adotada e proclamada pela re solução 217 A (III) da Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948:  

 

 

Artigo III  

        Toda pessoa tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal.  

. . .  

Artigo IX  

        Ninguém será arbitrariamente preso, 

detido ou exilado.      

Artigo X  

        Toda pessoa tem direito,  em plena 

igualdade, a uma audiência justa e pública 
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por parte de um tribunal independente e 

imparcial,  para decidir de seus direitos e 

deveres ou do fundamento de qualquer 

acusação criminal contra ele.      

Artigo XI  

        1.  Toda pessoa acusada de um ato 

delituoso tem o direito de ser presumida 

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.  Ninguém poderá ser culpado por 

qualquer ação ou omissão que, no momento, 

não constituíam delito perante o direito 

nacional ou internacional.  Tampouco será 

imposta pena mais forte do que aquela que, 

no momento da prática, era aplicável ao ato 

delituoso.  

. . .  

Artigo XXX  

        Nenhuma disposição da presente 

Declaração pode ser interpretada como o 

reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou 

pessoa, do direito de exercer qualquer 

atividade ou praticar qualquer ato destinado 

à destruição  de quaisquer dos direitos e 

liberdades aqui estabelecidos.  
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 Que foi rat ificado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica),  à qual o  Brasil aderiu por força do 

Decreto 678, de 06.10.1992.  

 

 

Artigo 7º -  Direito à liberdade pessoal  

1.       Toda pessoa tem direito à liberdade e à 

segurança pessoais.   

2.     Ninguém pode ser privado de sua 

liberdade f ísica, salvo pelas causas e nas 

condições previamente f ixadas pelas 

Constituições políticas dos Estados-partes ou 

pelas leis de acordo com elas promulgadas.  

3.       Ninguém pode ser submetido a detenção 

ou encarceramento arbitrários.  

. . .  

Artigo 8º -  Garantias judiciais  

. . .  

2.       Toda pessoa acusada de um delito tem 

direito a que se presuma sua inocência,  

enquanto não for legalmente comprovada sua 

culpa. Durante o processo, toda pessoa tem 

direito,  em plena igualdade, às seguintes 

garantias mínimas:  

. . .  

10.  direito de recorrer da sentença a juiz ou 

tribunal superior.  

. . .  

Artigo 29 –  Normas de interpretação 

Nenhuma disposição da presente Convenção 

pode ser interpretada no sentido de:  
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1.       permitir a qualquer dos Estados-partes,  

grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o 

exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos na Convenção ou limitá -los em 

maior medida do que a nela previs ta;  

2.       limitar o gozo e exercício de qualquer 

direito ou liberdade que possam ser 

reconhecidos em virtude de leis de qualquer 

dos Estados-partes ou em virtude de 

Convenções em que seja parte um dos 

referidos Estados;  

. . .  

4.       excluir ou limitar o  efeito que possam 

produzir a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem e outros atos 

internacionais da mesma natureza.  

. . .  

 

 Na mesma esteira,  o  Pacto Internacional de Direitos Civis e Polít icos,  

adotado na legislação interna brasileira por for ça do Decreto 591, de 

06.07.1992 

 

Art.  9
o
 –   

1.Toda pessoa tem direito à liberdade e à 

segurança pessoais.  Ninguém poderá ser 

preso ou encarcerado arbitrariamente.  

Ninguém poderá ser privado de sua liberdade,  

salvo pelos motivos previstos em lei e em 

conformidade com os procedimentos nela 

estabelecidos.   

Art.  14 –   

. . .  
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2.  Toda pessoa acusada de um delito terá 

direito a que se presuma sua inocência 

enquanto não for legalmente comprovada sua 

culpa.  

. . .  

5.  Toda pessoa declarada culpada por um 

delito terá o direito de recorrer da sentença 

condenatória e da pena a uma instância 

superior,  em conformidade com a lei.   

 

 

 Assim, não t ransitada em julgado a condenação, não há como impor -

se o cumprimento provisório da reprimenda, pois enquanto pendente recurso 

manejado pelo Réu, é ele considerado juridicamente inocente do fato 

imputado.  

 

 Ademais,  os art igos 408, § 1
o
,  594

7
 do Código de Processo Penal 

Brasileiro,  que já não haviam sido recepcionados pela Const ituição da 

República Federat iva do Brasil,  promulgada em 198 8, foram finalmente 

revogados pelas leis 11.689/2008 e 11.719/2008.  

 

 Deste modo, não há fundamentos para condicionar o conhecimento do 

recurso da defesa à prisão do condenado. Ainda, em qualquer caso de prisão 

antes do t ransito  em julgado, a decisão deve  estar fundamentada em uma das  

hipóteses de cabimento da prisão prevent iva
8
.   

                                                
7 Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, 
pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento. 
        § 1º Na sentença de pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o 
réu, mandará lançar-lhe o nome no rol dos culpados, recomenda-lo-á, na prisão em que se achar, ou 
expedirá as ordens necessárias para a sua captura. 
... 
Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de 
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se 
livre solto. 
 
8 CPP, "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como 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. 
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 Com a aplicação da sanção anteriormente à alteração do status  do 

Acusado de inocente para culpado, estar-se-ia afrontando o Princípio do 

Estado de Inocência (ou Regra da Não -Culpabilidade, para os mais 

ortodoxos),  pois privaria sua liberdade ou qualquer outro direito  

fundamental mesmo que não passada em julgada a decisão condenatória,  ou 

seja,  sendo inocente não há pena alguma a cumprir,  exist indo apenas,  pode -

se dizer,  expectat iva de concret ização de pena.  

 

 Como recentemente decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,  

ao julgar o  RHC 89.550/SP, não pode haver execução da pena privat iva de 

liberdade enquanto ainda pendentes recursos,  ainda que se t ratem daquele 

que ordinariamente não têm efeito  suspensivo (Recurso Especial,  in casu, a 

teor do art igo 27, § 2
o
,  da Lei n

o
 8.038/90

9
,  637

10
 do CPP e 497

11
 do CPC). 

Sabe-se que somente se obtém efeito  suspensivo (na verdade, tutela cautelar 

que tem a mesma eficácia desse efeito) em algum desses Recursos 

Excepcionais se manejando Ação Cautelar perante o próprio Tribunal 

Superior ao qual é endereçado esse Recurso (se já exercido Juízo primário 

de admissibilidade –  posit ivo ou negat ivo - pelo Presidente do Tribunal em 

que se proferiu a decisão da qual se recorre) ou perante o Presidente,  ou 

quem exerça essa função quanto ao Juízo de admissibilidade, do Tribunal em  

que se proferiu a decisão da qual se recorre,  se ainda não exercido o Juízo 

primário de admissibilidade –  posit ivo ou negat ivo –  por esse Presidente.   

                                                                                                                                             
... 
Art. 315. O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado.  
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo 
para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” 
9         Art. 27. Recebida a petição pela Secretaria do Tribunal e aí protocolada, será intimado o recorrido, 
abrindo-se-lhe vista pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contra-razões. 
        § 1º Findo esse prazo, serão os autos conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de cinco 
dias. 
        § 2º Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo. 
 
10         Art. 637.  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. 
 
11 Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença; a 
interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no 
art. 558 desta Lei. 
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 Mas tal busca pelo efeito  suspensivo a ser concedido a algum desses 

Recursos Excepcionais somente tem razão de ser quando se t rata de matéria 

extra-penal,  pois ao se t ratar de matéria penal,  que versa sobre direitos 

indisponíveis e inalienáveis,  a própria Carta Magna e o restante da 

legislação federal (e.g. ,  LEP e CPP, que t ratam mais especificamente da 

matéria de execução de pena, daí serem as normas que se aplicam em 

detrimento da Lei n
o
 8.038/90, diante do concurso aparente de normas, pelo 

Princípio da Especialidade) já t ratam do assunto
12

,  ao vetarem a 

possibilidade de se executar a pena –  contra a discordância do Condenado - 

enquanto não t ransitar em julgado a sentença condenatória que a aplica a 

um Acusado.  

 

 Dessa forma tem sido nos processos em trâmite naquela Corte: RHC 

89550/SP (DJ 27-04-2007 PP-00107),  HC 87108 (DJ 18-05-2007 PP-

00082),  HC 88276 (DJ 16-03-2007 PP-00031).  

 

 

. . .  INCONSTITUCIONALIDADE DA 

CHAMADA ―EXECUÇÃO ANTECIPADA DA 

PENA‖. ART. 5º,  LVII,  DA CONSTITUIÇÃO 

DO BRASIL.   

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 

                                                
12 “... Posto que careça tal recurso de efeito suspensivo, força é convir que a garantia constitucional não 
tolera execução de sentença condenatória, em qualquer de suas eficácias, antes do trânsito em julgado...” 
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da sentença condenatória.  A Constituição do 

Brasil de 1988 def iniu,  em seu art.  5º,  inciso 

LVII,  que ―ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória‖.  

 Daí a conclusão de 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.  

   Disso resulta que a prisão antes do trânsito 

em julgado da condenação somente pode ser 

decretada a título cautelar.   

 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 signif ica,  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.  

 A antecipação da execução penal,  ademais 

de incompatível com o texto da Constituição, 

apenas poderia ser justif icada 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 

                                                                                                                                             
(STF - HC 92441 MC / SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ 24/10/2007 PP-00022) 



 16 

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.  

Nas democracias mesmo os criminosos são 

sujeitos de direitos.  Não perdem essa 

qualidade, para se transformarem em objetos 

processuais.  São pessoas,  inseridas en tre 

aquelas benef iciadas pela af irmação 

constitucional da sua dignidade. 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.   

Recurso ordinário em habeas corpus 

conhecido e provido, em parte,  para 

assegurar ao recorrente a permanência em 

liberdade até o trânsito em julgado de sua 

condenação.  

(STF - DJ Nr. 81 - 27/04/2007 - RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nr. 

89550/SP) 

 

 

 E ainda, a Primeira Turma da Suprema Corte,  a part ir  da sessão 

realizada já no dia 23/11/2004, passou a entender não ser admissível a 
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execução provisória de pena rest rit iva de direito ,  em Acórdão
13

 que restou 

assim ementado, verbis:  

 

AÇÃO PENAL. Sentença condenatória.  Pena 

privativa de liberdade. Substituição por 

penas restritivas de direito.  Decisão 

impugnada mediante recurso especial 

pendente de julgamento. Execução 

provisória.  Inadmissibilidade. Ilegalidade 

caracterizada. Ofensa ao art.  5º,  LVII,  da 

CRFB/88, e ao art.  147 da LEP. HC 

deferido. Precedentes.  Voto vencido. Pena 

restritiva de direitos só pode ser executada 

após o trânsito em julgado da sentença que a 

impôs.  

 

 

 Desde então, vários são os julgados do  Excelso Supremo Tribunal 

Federal afirmando que "(.. .)  As penas restritivas de direitos somente 

podem sofrer execução definitiva,  não se legitimando, quanto a elas,  a 

possibilidade de execução provisória,  eis tais sanções penais alternativas 

dependem, para efeito de sua efetivação, do trânsito em julgado da 

sentença que as aplicou. Lei de Execução Penal (art.  147).  Precedente " 

(STF –  2
a
 Turma, HC 84.859/RS, Rel.  Min. CELSO DE MELLO, DJ 

13/5/2005, p.  31).  No mesmo sent ido: STF –  1
a
 Turma, HC 85.289/SP, Rel.  

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 11/3/2005, p.  38.  

 

 Aguardou-se,  é bem verdade, uma decisão final no julgamento pelo 

Pleno daquela Excelsa Corte do Habeas Corpus  n
o
 84.078/MG (o qual fora 

submetido ao Pleno diante da relevância temát ica do asunto),  que se 

encontrava com o Relator para ser levado a julgamento desde 2004. O 

                                                
13 (STF - HC 84.677/RS, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ac. Min. CEZAR PELUSO, DJ 8/4/2005, p. 26) 



 18 

Excelso Supremo Tribunal Federal já acenava no sent ido de que o 

entendimento da maioria de seus membros é pelo reconhecimento da 

inconst itucionalidade da Execução Provisória da Pena sem a Anu ência do 

Réu, e se de fato for assim decidido pelo Pleno, ainda que se t rate de uma 

decisão proferida em sede de Habeas Corpus ,  e não em controle 

concentrado t ípico de const itucionalidade (ADI, ADC e ADPF), referida 

decisão deverá ter efeitos vinculantes.  Tal prognóst ico é feito  tomando -se 

como precedente o julgamento ocorrido naquela Corte Suprema, quando se 

lá apresentou a Reclamação n
o
 4.335/AC, onde alguns dos votos já 

proferidos reconhecem que os efeitos do reconhecimento pelo Pleno daquela 

Corte
14

,  por ocasião do julgamento do HC n
o
 82.959/SP (em que o Excelso 

Supremo Tribunal declarou, incidentemente,  a inconst itucionalidade do § 1
o
 

do art igo 2
o
 da Lei n

o
 8.072/90, que vedava a progressão de regime de 

cumprimento de pena a condenados por crime hediondo ),  ocorrido em 23-

02-2006, têm efeitos vinculat ivos,  tais como os controles concentrados 

exercitados por meio das Ações originárias próprias (novamente; ADI, ADC 

e ADPF). 

 

                                                
14 Notícias do STF – Publicado em Quinta-feira, 19 de Abril de 2007. 
STF analisa efeitos da declaração de inconstitucionalidade na vedação de progressão de regime em 
crimes hediondos  
“... Votação ... Quatro dos 11 ministros do STF já se posicionaram sobre a matéria. Gilmar Mendes e Eros 
Grau disseram que a regra constitucional tem simples efeito de publicidade, uma vez que as decisões do 
Supremo sobre a inconstitucionalidade de leis têm eficácia normativa, mesmo que tomadas em ações de 
controle difuso [incidental], ou seja, aquelas que decidem questões no caso concreto, com efeitos entre 
as partes. 
“Não é mais a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão 
da Corte [STF] contém essa eficácia normativa”, afirmou Gilmar Mendes. “A decisão do Senado é ato 
secundário ao do Supremo”, disse Eros Grau.  
Divergência 
Os ministros Sepúlveda Pertence e Joaquim Barbosa refutaram a solução proposta por Mendes e Grau. 
Mesmo afirmando que o dispositivo em debate é “obsoleto”, Pertence não concordou em reduzir a uma 
“posição subalterna de órgão de publicidade de decisões do STF” uma prerrogativa à qual o Congresso se 
reservou. Segundo ele, as sucessivas Constituições promulgadas no Brasil têm mantido o dispositivo.  
Sepúlveda defendeu a utilização, no caso, da súmula vinculante, criada pela Emenda Constitucional nº 
45/04, da Reforma do Judiciário. “[Essa questão] se resolve com maior segurança jurídica e clareza com 
o instituto da súmula vinculante”, ressaltou.  
 
O ministro Joaquim Barbosa classificou como anacrônico o posicionamento do juiz da Vara de Execuções 
de Rio Branco. “O anacronismo é do juiz. Portanto, do próprio Poder Judiciário”, afirmou. Ele defendeu a 
manutenção da leitura tradicional do dispositivo constitucional em discussão por ser “uma autorização 
ao Senado, e não uma faculdade de cercear decisões do Supremo”...” 
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 E referido julgamento do Habeas Corpus  n
o
 84.078/MG pelo Pleno do 

Supremo Tribunal Federal,  aguardado por alguns anos,  ocorreu em 05 -02-

2009, ocasião em que se decidiu que um condenado só poderá ser preso com 

o processo t ransitado em julgado. Por sete votos a quatro,  os minist ros 

entenderam que a execução provisória da prisão não pode se r feita enquanto 

houver recursos pendentes.  A decisão foi embasada no inciso LVII do art igo 

5
o
 da Carta Magna, que estabelece o princípio da presunção de inocência.  

Nas duas turmas daquele Tribunal,  os Minist ros já haviam se pronunciado 

dessa forma (mas nunca por unanimidade).  Segundo dados do Conselho 

Nacional de Just iça,  há 189 mil presos provisórios no país,  alguns com mais 

de t rês anos sem julgamento.  

 

 Assim, no dia 05-02-2009, o  Supremo debateu Habeas Corpus ,  

ajuizado em 2004 por um Réu condenado a s ete anos e seis meses de 

reclusão por tentat iva de homicídio.  Segundo a defesa,  após a condenação 

pelo Tribunal do Júri,  o  juiz permit iu que ele recorresse em liberdade, tendo 

condicionado a expedição do Mandado de Prisão ao t rânsito  em julgado do 

processo . Porém, o Tribunal de Just iça de Minas Gerais,  após analisar 

recurso da defesa,  determinou a imediata prisão do réu, decisão que foi 

mant ida pelo Superior Tribunal de Just iça.  O voto do relator no Supremo 

Tribunal Federal,  Minist ro Eros Grau, a favor do r éu, foi apresentado em 

abril do de 2008. No Julgamento final do Habeas Corpus,  o  minist ro foi 

acompanhado pelos minist ros Celso de Mello,  Marco Aurélio ,  Carlos Brit to ,  

Cezar Peluso, Ricardo Lewandoski e Gilmar Mendes.  O julgamento estava 

suspenso por pedido de vista do minist ro Menezes Direito .  Para esse 

minist ro,  a Lei das Execuções Penais “autoriza a execução imediata da pena 

se o recurso não tem efeito  suspensivo”. O minist ro sustentou que a 

Convenção Interamericana dos Direitos Humanos (Convenção de San  José 

da Costa Rica) não assegura direito  irrest rito  de recorrer em liberdade, 

muito menos até a quarta instância,  como ocorre no Brasil.  Foi 

acompanhado pelos minist ros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia e Ellen 

Gracie.  No longo debate ocorrido no julgamento f inal,o  minist ro Joaquim 
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Barbosa foi dos mais enfát icos.  “O leque de opções que o ordenamento 

jurídico oferece ao réu é imenso”, afirmou, lembrando que o Brasil é um dos 

mais generosos nas garant ias aos réus.  Ele citou o caso em que recebeu 63 

recursos.  Para o minist ro,  a prisão já poderia ser determinada com a 

condenação das duas instâncias ordinárias.  “As decisões dos juízes de 

primeiro e segundo grau devem ser respeitadas e levadas a sério.  Do 

contrário seria melhor que todas as decisões fossem tomadas di retamente 

pelo Supremo Tribunal”,  afirmou. Já em seu voto,  de abril de 2008, Eros 

Grau afirmou enfat icamente que é proibida a execução da pena antes do fim 

do processo. “Quem lê o texto const itucional em juízo perfeito  sabe que a 

Const ituição assegura que nem a lei,  nem qualquer decisão judicial 

imponham ao réu alguma sanção antes do t rânsito  em julgado da sentença 

penal condenatória.  Não me parece possível,  salvo se for negado prést imo à 

Const ituição, qualquer conclusão adversa ao que dispõe o inciso LVII do 

seu art igo 5º”,  afirmou. O minist ro ainda afirmou que t irar do Recurso 

Especial e Recurso Extraordinário o efeito  suspensivo é criar uma polít ica 

criminal repreensiva.  “Essa desenfreada vocação à subst ituição de Just iça 

por vingança denuncia aquela que em outra ocasião referi como „est irpe dos 

torpes delinquentes enrust idos que, impunemente,  sentam à nossa mesa, 

como se fossem homens de bem‟”, observou. Para Eros Grau, se não for 

respeitado o princípio da presunção prescrito  pela Const ituição, “é melhor 

sairmos com um porrete na mão, a arrebentar a espinha de quem nos 

contrariar”.  Segundo ele,  “a prisão só pode ser decretada a t ítulo cautelar,  

nos casos de prisão em flagrante,  prisão temporária ou prevent iva”.  Já o 

minist ro Celso de Mello lembrou que para  alguém ser preso é preciso de 

uma guia de recolhimento. “A guia de recolhimento só pode ser extraída 

depois de a decisão ter t ransitado em julgado. A lei proíbe de forma clara a 

prisão sem o t ransitado em julgado da condenação”, afirmou. Ele disse que 

27% dos Recursos Extraordinários que chegam ao Supremo são revistos.  O 

minist ro Cezar Peluso argumentou que, segundo a lei,  um funcionário 

público que é condenado cont inua a receber o salário se o processo não está 

t ransitado em julgado. “Mas, [a lei] pode ad mitir a punição máxima das 
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medidas gravosas que é a rest rição da liberdade”, quest ionou, referindo -se 

àqueles que têm recursos pendentes.  Segundo ele,  a presunção de inocência 

“é uma dos mais importantes princípios para que possa a ser reduzida a na 

sua eficácia”.  O minist ro ainda citou o julgamento sobre os f icha-suja ,  que 

permit iu a candidatura dos polít icos condenados, mas com processos ainda 

passíveis de recursos.  Já o minist ro Ricardo Lewandowski afirmou que cabe 

ao Judiciário “a missão histórica para que esse valor [direito  a liberdade] 

seja preservado em sua integridade”. Segundo Carlos Brit to ,“enquanto não 

sobrevêm o t ransito  em julgado em sentença condenatória,  o  sujeito  se 

encontra invest ido desse princípio de presunção de inocência”,  reforçou o 

minist ro.  Para ele,  não há contradição em sua posição nesta decisão com a 

dos f icha-suja  porque não a questão eleitoral é diversa da penal.  O minist ro 

Gilmar Mendes,  presidente do Supremo, aproveitou para comentar a 

situação do sistema prisional brasileiro.  “É um mundo de horrores a Just iça 

criminal brasileira”,  afirmou. Ele classificou a decisão como histórica.  

 

―.. .  deveriam ser sopesados, de um lado, os valores 

constitucionais do exercício do poder -dever de julgar 

(art.  5º,  XXXV) e,  de outro, o direito sub jetivo à 

razoável duração do processo e aos meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação (art.  5º,  

LXXVIII da CRFB/88, artigos 7
o
,  ―5‖, 8

o
,  ―1‖ do Pacto 

de San José da Costa Rica e 9º,  ―3‖ do Pacto 

Internacional d Direitos Civis e Políticos),  sobretud o 

quando em jogo a liberdade de locomoção . . .‖  

(STF, HC 93784/PI,  relator o  eminente Minist ro Carlos 

Brit to ,  julgado em 16.12.2008)  
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 Em razão desse julgamento, a Ordem dos Advogados do Brasil
15

 

divulgou nota a respeito  dessa decisão:  

 

"A decisão do Supremo Tribunal Federal,  de defender o 

princípio da liberdade do acusado até que a sentença 

transite em julgado, é coerente com os fundamentos do 

Estado democrático de Direito.  Mas impõe ao 

Judiciário brasileiro um desaf io inadiável: o de tornar 

mais céleres os julgamentos.  

No quadro atual,  em que os processos levam anos 

tramitando nas diversas instâncias,  a sociedade teme os 

efeitos de tal decisão. Ela está correta no mérito,  pois 

seria injusto atribuir o ônus da saturação estrutural do 

Judiciário ao cidadão, impondo-lhe a prévia privação 

da liberdade - o bem mais precioso do ser humano -,  

enquanto aguarda, por anos,  o trânsito em julgado de 

seu processo.  

O tema recoloca em pauta, com urgência máxima, a 

reforma do Judiciário,  aprovada apenas parcialmente 

há quatro anos pelo Congresso. Há bem mais a 

reformar.  

É preciso dotar o Judiciário de meios materiais mais 

consistentes,  de modo a permitir que julgue com a 

agilidade que o princípio da justiça requer.  "Justiça 

atrasada não é justiça, senão injustiça qualif icada  e 

manifesta",  já advertia Ruy Barbosa.  

Embora tenha nos últimos anos edif icados prédios 

luxuosos,  o anacronismo estrutural do Judiciário,  com 

escassez de juízes e número insuf iciente de servidores 

concursados e equipamentos — há comarcas que ainda 

usam máquinas de datilograf ia e outras em que nem 

                                                
15 Disponível através do endereço <www.oab.org.br/noticia.asp?id=15856>. 



 23 

isso há —,  retarda a aplicação da justiça, desgastando -

a perante a sociedade. E sem justiça, sabemos todos,  

não há democracia digna desse nome."  

 

 

 Ainda motivado por essa decisão Colegiada, o  Excelso Supremo 

Tribunal Federal decidiu em 12-02-2009 que casos semelhantes,  sobre a 

mesma matéria,  poderiam ser decididos monocrát icamente pelos Minist ros 

daquela Corte,  aplicando o entendimento ali sedimentado, evitando o 

desnecessário envio da questão à julgamento pelo Ór gão Colegiado, eis a 

posição do mesmo restara então uniformizada
16

.  

 

 Ainda sobre essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal,  

merece ser t razido à baila art igo escrito  pelo eminente Luiz Flávio Gomes
17

:  

 

Direito de recorrer aos Tribunais Superiores e m 

liberdade 

Por sete votos a quatro, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) concedeu, no dia 05.02.09, o 

                                                
16 “Plenário autoriza ministros a decidir em definitivo habeas corpus sobre prisão civil por dívida, 
execução provisória da pena e acesso a inquérito  
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (12) que os ministros podem 
julgar individualmente o mérito de habeas corpus que tratem sobre três matérias recentemente 
analisadas pela Corte: prisão civil por dívida, execução provisória da pena e acesso de advogado a 
inquérito. Nesses três casos, a posição da maioria dos ministros é sempre pela concessão do habeas 
corpus. 
O presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, classificou a decisão como uma “autorização” que os 
colegas terão para aplicar o entendimento da Corte, sem necessidade de levar os processos para 
julgamento nas Turmas ou mesmo no Plenário. “É uma verdadeira delegação”, emendou Celso de Mello. 
Somente o ministro Marco Aurélio foi contra a proposta. “Não devemos colocar o julgador em uma 
camisa de força, compelindo-o a julgar de determinada forma”, disse. Segundo ele, cada ministro deve 
“formar juízo a respeito [da matéria] e acionar ou não o artigo 21 do Regimento Interno”, que trata das 
atribuições do relator do processo. 
Gilmar Mendes informou que já está em análise uma proposta de emenda regimental para autorizar que 
habeas corpus sejam julgados monocraticamente em caso de matéria já pacificada no STF. Tanto a 
autorização concedida nesta tarde aos ministros quanto a emenda do Regimento Interno do STF 
atenderia, nas palavras de Mendes, a “casos que estão assumindo caráter de massa”....” 
Notícias do STF. Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2009. In www.stf.jus.br. Disponível na internet em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=103229>. Acesso em 15-02-
2009. 
 
17 GOMES, Luiz Flávio. Direito de recorrer aos Tribunais Superiores em liberdade. Disponível em 
http://www.lfg.com.br. 06 de fevereiro de 2009. Acesso em 15-02-2009. 
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Habeas Corpus (HC 84.078) para permitir que um réu 

já condenado - pelo Tribunal do Júri da Comarca de 

Passos (MG) à pena de sete anos e seis mese s de 

reclusão, em regime inicialmente fechado - recorra 

dessa condenação, aos tribunais superiores,  em 

liberdade. Ele foi julgado por tentativa de homicídio 

duplamente qualif icado (artigos 121, parágrafo 2º,  

inciso IV, e 14, inciso II,  do Código Penal).   

A polêmica dirimida (corretamente) pela maioria dos 

membros do STF diz respeito ao seguinte: o réu, depois 

de já condenado, caso esteja em liberdade, tem direito 

de recorrer extraordinariamente nessa condição? Tem 

direito de ingressar com Recurso Extraordin ário (ao 

STF) ou Especial (ao STJ) e permanecer em liberdade? 

O acórdão conf irmatório de uma condenação ou 

acórdão condenatório,  antes do trânsito em julgado, 

pode ser executado provisoriamente? O efeito só 

devolutivo do RE ou REsp autoriza a execução imed iata 

de eventual mandado de prisão?  

Todas essas questões já vinham sendo enfrentadas no 

STF (por exemplo: HC 89.754-MC-BA, rel.  Min. Min. 

Celso de Mello,  j .  06.12.06).  O STJ (com visão 

puramente legalista) admitia a possibilidade de 

execução provisória do julgado, mesmo porque se sabe 

que o RE ou o REsp não possui efeito suspensivo. Esses 

recursos (por terem caráter extraordinário) não 

impedem a imediata expedição de eventual mandado de 

prisão. O art.  675 do CPP (que impede a expedição 

imediata de mandado de prisão) só tem aplicação 

quando se trata de recurso com efeito suspensivo. A 

prisão, como efeito da condenação, não viola a 

presunção de inocência.   
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Os acórdãos dos TJs e dos TRFs que mandam prender 

imediatamente o réu fundamentam a prisão no seguinte:  

(a) inexistência de efeito suspensivo do RE ou REsp; 

(b) art.  27, § 2º,  da Lei 8.038/1990; (c) art.  637 do 

CPP; (d) Súmula 267 do STJ; (e) a execução provisória 

do julgado não ofende o princípio da presunção de 

inocência.  Essa linha legalista positivista,  que ignora a 

Constituição vigente,  sempre foi seguida 

(majoritariamente) pelo STJ (Súmula 267).   

O STF, entretanto,  desde a perspectiva constitucional,  

vem af irmando a imprescindibilidade de se demonstrar,  

em cada caso concreto,  a necessidade da prisão 

cautelar,  que possui caráter excepcional (RTJ 180/262 -

264, rel.  Min. Celso de Mello).  Mesmo que se trate de 

prisão decorrente de condenação recorrível (emanada 

de primeira ou de segunda instância),  a prisão só se 

justif ica quando há motivo concreto que revele  sua 

absoluta necessidade (HC 71.644-MG, rel.  Min. Celso 

de Mello; RTJ 195/603, rel.  Min. Gilmar Mendes; HC 

84.434-SP, rel.  Min. Gilmar Mendes; HC 86.164 -RO, 

rel.  Min. Carlos Britto; RTJ 193/936).   

De acordo com a visão constitucionalista do STF, a 

prisão,  mesmo que fundada em acórdão condenatório 

ou conf irmatório de condenação precedente e tendo 

como base só o fato de o RE ou o REsp possuir efeito 

devolutivo, signif ica execução provisória indevida da 

pena.  

Em situações como a que ora se registra,  "o Supre mo 

Tribunal Federal tem garantido, ao condenado, ainda 

que em sede cautelar,  o direito de aguardar em 

liberdade o julgamento dos recursos interpostos,  mesmo  

que destituídos de ef icácia suspensiva (HC 85.710/RJ, 
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Rel.  Min. CEZAR PELUSO - HC 88.276/RS, Rel.  Min. 

MARCO AURÉLIO - HC 88.460/SP, Rel.  Min. MARCO 

AURÉLIO, v.g.),  valendo referir,  por relevante,  que 

ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 85.877/PE, 

Rel.  Min. GILMAR MENDES, e HC 86.328/RS, Rel.  

Min. EROS GRAU) já asseguraram, até mesmo de 

of ício,  ao paciente,  o direito de recorrer em liberdade" 

(HC 89.754 MC-BA, rel.  Min. Celso de Mello).   

A prisão fundada não em fatos concretos,  justif icadores 

da medida extremada da prisão cautelar,  sim, 

exclusivamente "na lei" (que não confere efeito 

suspensivo ao RE ou ao REsp),  viola patentemente a 

presunção de inocência.   

Se o réu está em liberdade, a prisão contra ele 

decretada - embora fundada em condenação penal 

recorrível (o que lhe atribui índole eminentemente 

cautelar) -  somente se justif ica se motivada por f ato 

posterior,  que se ajuste,  concretamente,  em uma das 

hipóteses referidas no art.  312 do CPP (STF, HC 

89.175-PA, rel.  Min. Ricardo Lewandowski,  j .  

06.02.07).  Fora disso estamos diante de uma execução 

provisória indevida da prisão, verdadeira antecipação 

de pena, que conf lita f lagrantemente com o princípio 

da presunção de inocência emanado do art.  8º da 

CADH assim como do art.  5º,  inc.  LVII,  da CF.  

Na decisão do STF de 05.02.09 (HC 84.078 -MG) mais 

uma vez preponderou (sensatamente) a ideologia da 

equidade (nos votos de Eros Grau, Celso de Mello,  

Cezar Peluso, Carlos Ayres Britto,  Ricardo 

Lewandowski,  Gilmar Mendes e Marco Aurélio).  

Ficaram vencidos (porque seguidores da ideologia da 
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segurança) os ministros Menezes Direito,  Cármen Lúcia 

Antunes Rocha, Joaquim Barbosa e Ellen Gracie.   

Prevaleceu a tese de que qualquer prisão não 

devidamente fundamentada na absoluta necessidade, 

antes da sentença condenatória transitada em julgado, 

contrariaria o artigo 5º,  inciso LVII,  da Constituição 

Federal (CF), segundo o qual "ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória".   

O ministro Celso de Mello deixou claro, entretanto,  que 

a prisão cautelar processual é admissível,  desde que 

fundamentada com base nos quatro pressupostos 

previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal -  

garantia da ordem pública, garantia da ordem 

econômica, conveniência da instrução criminal e 

garantia da aplicação da lei penal.   

Ao proferir seu voto - o último do julgamento -,  o 

ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto 

majoritário do relator,  ministro Eros Grau. 

Apresentando dados, ele admitiu que a Justiça 

brasileira é inef iciente,  mas disse que o país tem um 

elevado número de presos - 440 mil.  "Eu tenho dados 

decorrentes da atividade no Conselho Nacio nal de 

Justiça (CNJ) que são impressionantes.  Apesar dessa 

inefetividade (da Justiça),  o Brasil tem um índice 

bastante alto de presos.  São 440 mil presos,  dados de 

2008, dos quais 189 mil são presos provisórios,  muitos 

deles há mais de dois,  mais de três anos,  como se tem 

encontrado nesses mutirões do CNJ. E se nós formos 

olhar por estado, a situação é ainda mais grave. Nós 

vamos encontrar em alguns estados 80% dos presos 

nesse estágio provisório [prisão provisória]".   
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"Nos mutirões realizado pelo CNJ encon traram-se 

presos no estado Piauí que estavam há mais de três 

anos presos provisoriamente sem denúncia 

apresentada", relatou ainda o ministro.  "No estado do 

Piauí há até uma singularidade. A Secretaria de 

Segurança do Estado concebeu um tal inquérito de 

capa preta,  que signif ica que a Polícia diz para a 

Justiça que não deve soltar aquela pessoa. É um mundo 

de horrores a Justiça criminal brasileira.  Muitas vezes 

com a conivência da Justiça e do Ministério Público".   

Sendo o processo penal de cada país um índi ce de 

aferição do seu nível de democracia e de civilização, a 

decisão do STF ora comentada marcou um ponto 

favorável ao Brasil nesse importante ranking. Prisão 

antes do trânsito em julgado f inal somente quando 

absolutamente necessária.   

 

 

 A questão fundamental que ora se t raz à baila abarca cumprimentos 

de penas rest rit ivas de direitos  (mesmo que aplicadas em subst ituição às 

penas originais,  privat ivas de liberdade, especialmente porque podem 

eventualmente retornar à condição original de privat ivas de libe rdade) ou de 

liberdade (mesmo em regime aberto,  o  qual é um t ipo de regime de pena 

privat iva de liberdade, que pode até mesmo regredir para regime mais 

rigoroso),  as quais somente podem ser executadas após o t rânsito  em 

julgado da sentença que as est ipulou , pelo teor dos art igos 105
18

 e 147
19

 da 

Lei de Execuções Penais e 669
20

 do Código de Processo Penal Brasileiro,  

                                                
18 Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver 
ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 
 
19  Art. 147. 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. 
 
20 ... 
  Art. 669.  Só depois de passar em julgado, será exeqüível a sentença, salvo: 
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reiteradamente interpretada dessa forma ora solicitada, ao se analisarem as 

jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Just iça,  como se verá a 

seguir,  e do Excelso Supremo Tribunal Federal.  

 

EMENTA: Pena restritiva de direitos: 

vedação de execução provisória: LEP, art.  

147. De acordo com o artigo 147 da Lei de 

Execuções Penais,  o termo inicial da 

execução da pena restritiva de direitos é o 

trânsito em julgado da sentença 

condenatória.  Precedente (HC 84.677, 1
a
 

Turma, 23.11.2004, Relator o eminente 

Ministro Cezar Peluso, Inf.  STF/371).    

(STF –  Primeira Turma - HC 84741 / RS –  

Relator o eminente Ministro Sepúlveda 

Pertence –  Julgado em 07/12/2004 - DJ 18-

02-2005 PP-00029 EMENT VOL-02180-04 

PP-00933) 

 

 

 Daí porque se vê superado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal o  

entendimento de que seria possível a execução de sentença antes do t rânsito  

em julgado, pois deixa evidente seu entendimento: é impr at icável sem 

aquiescência do Réu. Não se confunde prisão penal com prisão cautelar,  

pois essa segunda pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que antes do 

t rânsito  em julgado da sentença penal condenatória,  desde que presentes os 

elementos do art igo 312 do CPP. 

 

                                                                                                                                             
     I - quando condenatória, para o efeito de sujeitar o réu a prisão, ainda no caso de crime afiançável, 
enquanto não for prestada a fiança; 
    II - quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não proferida em processo 
por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 (oito) anos. 
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 No caso, tem-se como razoável suspender a execução das penas,  visto 

que até mesmo o Colendo Superior Tribunal de Just iça tem recentemente 

proclamado que as penas rest rit ivas de direitos,  (que causam infinitamente 

MENOR prejuízo e danos a quem as cumpr e do que aquelas rest rit ivas de 

liberdade, que é caso t ratado nestes autos) somente devem ser executadas 

após o t rânsito  em julgado da sentença, a teor do que dispõe o art igo 147 

da Lei de Execução Penal (HC n
os

 23.967/RS, 28.290/RS e 36.835/PR, 

julgados,  respect ivamente,  em 27/4/2004, 10/9/2004 e 16/9/2004, Relator o  

eminente Minist ro Hamilton Carvalhido ).  

 

 Ou seja,  se t iver ocorrido a execução, e eventualmente provido alguns 

dos recursos ainda pendentes,  o  Réu terá cumprido pena inexistente,  o  que 

implica em um desvalor intangível para a vida de um homem.  

 

 De qualquer modo, part ir  para a execução imediata da pena significa 

(como bem ponderou o eminente Minist ro Marco Aurélio ,  no julgamento do 

HC 90.645-1 perante o STF)
21

 tornar let ra morta o princípio da presunção 

de inocência.  Ele ressaltou ainda que, em caso de erro,  a execução 

provisória dá margem a pedidos de indenização contra o Estado. O art igo 5
o
 

da Const ituição da República Federat iva do Brasil,  em seu inciso LXXV, 

prevê que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,  assim 

como o que f icar preso além do tempo f ixado na sentença ".  

 

 De acordo com a Carta Polít ica,  a liberdade (em sent ido amplo ou 

rest rito ,  lembrando que as penas rest rit ivas de direito  subst itut ivas podem 

retornar a rest rit ivas de liberdade)  é regra,  só excepcionada quando, em 

processo regular,  sob o exercício de ampla defesa e contraditório,  frutos do 

devido processo legal,  advém juízo condenatório definit ivo, t ransitado em 

julgado.  

 

                                                
21 GOMES, Luiz Flávio. Execução provisória da pena (contra o réu) e o PPIB: retrocesso jurisprudencial no 
STF. Disponível em: http://www.iuspedia.com.br . Acesso em 3 dezembro de 2007. 
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 Admit ir a execução da pena apenas como efeito  de decisão 

condenatória recorrível ofende o princípio do favor libertatis  e atenta 

contra a dignidade da pessoa humana - pilar sobre o qual assenta a 

República Federat iva do Brasil -  ao desconsiderar os princípios 

const itucionais que a concret izam.  

 

 Beatriz Vargas ,  em art igo esclarecedor,  assevera que  

 

 

―O princípio da presunção de inocência –  ou 

do estado de inocência –  como 'idéia força' 

deve orientar a formulação e a interpretação 

das normas de caráter penal e processual 

penal.  

Se emana desse princípio uma regra de 

tratamento ao acusado –  que não deve ser 

tratado como se culpado fosse,  antes do 

pronunciamento def initivo do Poder 

Judiciário -,  segue-se que a prisão (ou 

rest rit iva de direitos)  como pena 

propriamente dita não pode ser imposta antes 

da condenação passada em julgado. A regra 

constitucional é bastante incompatível com a 

execução provisória da sentença. Em face da 

presunção de inocência –  ou mesmo da 

presunção de não-culpabilidade, como 

preferem alguns autores -,  não é possível a 

'antecipação do castigo. '‖ (RAMOS, Beatriz 

Vargas.  Breves Considerações Sobre a Prisão 

por Efeito  de Condenação Recorrível.  In  

Bolet im do Inst ituto de Ciências Penais.  N 2, 

abr ⁄2000, p.  E -03).  
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 Não é outro o entendimento de Ada Pellegrini Grinover ,  Antonio 

Magalhães Gomes Filho  e Antonio Scarance Fernandes ,  que afirmam: 

 

 

"Não parece razoável,  à luz da disposição 

constitucional,  que se possa falar em 

execução, def initiva ou provisória,  do julgado  

penal ainda não def initivo,  no tocante à 

aplicação da pena, especia lmente em face das 

intromissões que o denominado tratamento 

penitenciário estabelece nas esferas mais 

íntimas da personalidade do sujeito.  Aliás,  a 

própria Lei de Execução Penal (nº 7.210⁄84) 

só prevê a expedição da guia de recolhimento 

para a execução transitando em julgado a 

sentença que aplicar pena privativa de 

liberdade (art.  105).  E também o art.  160, do 

mesmo diploma, estabelece que a audiência 

admonitória do sursis só se realiza depois de 

transitada em julgado a sentença 

condenatória.  

Desta feita,  em se considerando esses textos,  

principalmente os de patamar constitucional,  

é vedada a expedição de mandado de prisão 

exclusivamente em virtude de condenação ou 

conf irmação de sentença condenatória em 

segundo grau, antes do seu trânsito em 

julgado, tanto para acusados que prestaram 

f iança ou se livraram soltos quanto –  e ainda 

com maior razão –  para aqueles outros que 
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sequer foram presos em f lagrante,  temporária 

ou preventivamente,  ou que tenham obtido 

liberdade provisória sem f iança, não se 

podendo falar em execução penal 

antecipada", o que é inadmissível em nosso 

ordenamento." (apud  ROBERTO DELMANTO 

JÚNIOR et al ,  opus cit . ,  pág. 227).  

 

 

 O eminente Minist ro Luiz Vicente Cernicchiaro  também entende 

que: 

 

". . .  a situação de condenado ter o termo a 

quo após o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória é conseqüência lógica dos 

princípios que, com vigorosa cautela,  

resguardam o réu durante a apuração do 

fato-infração penal.  

Se o status de condenado começasse antes do 

término do processo, o contraditório e a 

defesa plena seriam postergados, cedendo 

espaço a presunções que não encontram 

guarida na Constituição.  

O art.  5º,  LVII,  é simplesmente declaratório.  

Não perde, porém, a sua importância.  

Em conseqüência,  a pena e a medida de 

segurança somente podem ser impostas depois 

da def inição, insista-se,  com o trânsito em 

julgado da sentença, da infração penal ou da 

inimputabilidade.  

[. . .]  
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Enquanto inexistente o status de condenado, 

registrou-se,  não se aplicam penas nem 

medida de segurança. Logicamente,  não há 

que se falar na suspensão condicional da 

pena (rectius –  suspensão condicional da 

execução da pena) nem nos efeitos da 

sentença condenatória.  A decisão 

condenatória sujeita a recurso, uma vez 

interposto e enquanto não conf irmada 

def initivamente,  tem efeito suspensivo.‖  

(CERNICCHIARO, Luiz Vicente et al .  Direito  

Penal na Const ituição . 3ª edição, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais,  1995, págs.  

111⁄112)  

 

 

 Insta salientar que vários outros disposit ivos legais exigem o t rânsito  

em julgado do decreto condenatório para se executar de forma imposit iva a 

pena, e não unicamente  o esgotamento das Instâncias Ordinárias ,  sob o 

suposto argumento de que dificilmente os eventuais Recursos Especial e 

Extraordinário terão êxito.  Seria um equivocado e impróprio exercício de 

adivinhação.  

 

 A respeito  do t rânsito  em julgado, pende discut ir -se oque se entende 

por esgotamento, uma vez que hodiernamente entende-se que a Comissão 

Interamericana de Direitos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

são Instâncias às quais poderá um jurisdicionado no Brasil recorrer (em 

sent ido latu).  E se for manjeada pelo Réu uma Queixa a essas Casas,  

enquanto não for essa analisada, poderá o Réu ser compelido a cumprir a 

pena imposta em decisão penal condenatória,  ainda que ausentes os 

requisitos da cautelaridade? 
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 Sobre o tema, escreveu Eduardo Luiz Rocha Cubas
22

:  

 

―.. .  Toda alteração na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal gera, necessariamente,  um impacto na 

sociedade em razão de uma inf inidade de motivos,  entre 

os quais destaco a posição do órgão na estrutura 

hierárquica judiciária.  É de se perguntar: seria o STF 

o órgão a errar por último? Ou melhor,  está  o STF no 

cume do ordenamento jurídico? Seria o Tribunal Penal 

Internacional citado no Título das Garantias 

Individuais (artigo 5º,  artigo 4º,  da Constituição de 88) 

mera formalidade constitucional?  

Através de releitura do artigo 5º,  inc.  LVII da 

Constituição de 88, conferindo caráter absoluto à 

presunção de inocência,  o STF veio a deferir na prática 

o efeito suspensivo ao recurso extraordinário criminal,  

alçando o Brasil internacionalmente a "outro nível" no 

que toca os direitos fundamentais.  Assim, não ca be 

mais o início da execução provisória da pena f ixada 

pelos Tribunais de Apelação, enquanto submetido 

processo aos Tribunais excepcionais (STJ, STM, TSE, 

STF). Não se interrompe a prescrição.  

É dizer,  enquanto existir a possibilidade de recurso e 

consequentemente modif icação da decisão proferida, 

pela simples existência de graus de jurisdição, não se 

opera o fenômeno de sua certeza e imodif icabilidade, 

ou seja,  não transita em julgado (LICC, artigo 6º,  

parágrafo 3º) e não pode ser executada com expedição 

de decreto de recolhimento do réu, ainda que 

provisoriamente.  

                                                
22 Supremo teve esdrúxula modificação de jurisprudência. Consultor Jurídico, 12 de março de 2009. 
Disponível na internet em www.conjur.com.br. Acesso em 13-03-2009. 
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Após acompanhar os diversos comentários acerca da 

nova orientação, detenho-me sobre um ponto que passa 

desapercebido e cuja discussão ganha relevo: af inal,  

quando se opera o transito em julgado d a ação penal 

autorizativo do início da execução da pena?  

Pois bem, devemos balizar que toda atividade 

persecutória do Estado, porque afeta a liberdade do ser 

(âmbito do direito penal),  se insere dentro dos limites 

impostos pelas normas de regência dos dire itos 

humanos, inclusive a atividade judiciária,  sejam elas as  

estipuladas no ordenamento interno ou advindas dos 

tratados internacionais.  

Nesse particular,  ganha relevo o Pacto de São José 

acerca dos direitos humanos, o qual o Brasil é 

signatário,  com plena vigência interna desde 1992, 

cujo Tratado estabeleceu, ademais do sistema de 

garantias mínimas (ampla defesa, duplo grau de 

jurisdição, presunção de inocência,  e etc.),  um 

verdadeiro sistema judicial de proteção cujo 

representante máximo é a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, que passou a integrar o sistema 

Judiciário Brasileiro por força do Decreto 678/92, e 

ratif icado expressamente pela Emenda Constitucional 

45/2004, portanto,  o acesso a referido Tribunal possui 

status de garantia individual.  É mais uma esfera 

judicial de socorro do cidadão.  

De fato,  o Estado Brasileiro aceitou a jurisdição da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, forte no 

art.  62 da própria Convenção, donde se diz que 

expressamente que "Todo Estado-parte pode, no 

momento do depósito do seu instrumento de ratif icação 

desta Convenção ou de adesão a ela,  ou em qualquer 
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momento posterior,  declarar que reconhece como 

obrigatória,  de pleno direito e sem convenção especial,  

a competência da Corte em todos os casos relativos à 

interpretação ou aplicação desta Convenção".  

É de se frisar que a própria Convenção de Direitos 

Humanos tratou de explicitar o caráter obrigatório das 

decisões proferidas pela Corte (Artigo 68 –  1.  Os 

Estados-partes na Convenção comprometem-se a 

cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem 

partes) e ainda estabelecer mecanismos processuais de 

natureza cautelar para a defesa dos direitos humanos 

(artigo 63.1) em caso de gravidade e urgência.  

Conferiu caráter de título de crédito e executoriedade a 

suas sentenças,  declarando-se expressamente a 

irrecobilidade de suas decisões (artigo 67),  ou seja,  a 

Corte exerce poder de natureza estatal frente a cada 

um dos países aderentes,  perfazendo em uma instância 

judiciária para a defesa dos direitos humanos.  

E mais importante,  é que o Brasil se submete às Cortes 

Internacionais Penais com jurisdição plena, situando -

as acima do Supremo Tribunal Federal,  eis que previsto 

no próprio rol de garantias individuais no capítulo 

mais importante da Carta Constitucional (CF 88, artigo 

5,  parágrafo 4º: O Brasil se submete à jurisdição de 

Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 

manifestado adesão).  

São Tribunais protegidos por cláusula pétrea, não 

podendo sequer serem excluídos da estrutura 

jurisdicional brasileira.  Diga-se,  que o STF nos moldes 

atuais pode até ser extinto,  se assim entender o 

Congresso, basta-lhe modif icar suas competências,  
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haja vista ter se transformado em verdadeiro Tribunal 

de Apelação em matéria criminal.  

E em termos de aplicação de normas direito 

internacional,  o critério def inidor para considerar -se 

uma matéria de jurisdição doméstica ou internacional 

se baseia exatamente no caráter jurídico dos tratados,  

conforme acentua Eduardo Aréchaga em sua obra 

Derecho Internacional Público, FCU, pág. 500 onde 

"para determinar si una materia pertenece o no a la 

jurisdicción doméstica debe considerarse si ella ha sido  

objeto de regulación jurídica internacional por las 

partes en conf licto.  Si tal materia ha constituido el 

objeto de un tratado o está regulada por ot ras normas 

de Derecho Internacional general es que los Estados 

han dejado de considerarla de la jurisdicción 

doméstica." 

Agora, o Supremo af irmou que não cabe prisão 

enquanto não esgotados todos os recursos (presunção 

absoluta do princípio da inocência),  é  de se perguntar: 

como f ica a situação do réu que peticiona para a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, através de sua 

Comissão, buscando a anulação ou a absolvição contra 

um acórdão do STF que viole seus direitos 

fundamentais? Pode-se dar início a execução da pena 

antes do julgamento de seu recurso perante a Corte 

Internacional? 

E o que soa mais esquisito nessa esdrúxula modif icação 

de jurisprudência é que enquanto aguarda o julgamento 

de um recurso excepcional (Recurso extraordinário ao 

STF ou Recurso especial ao STJ),  onde não se permite 

reexaminar provas,  pode-se gerar o efeito de obstar o 

início da execução da pena e um recurso dirigido a um 
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Tribunal Internacional,  onde se pode reexaminar todas 

as provas ,  o réu deve se recolher a prisão até seu 

julgamento f inal.  

É o "princípio de inocência à brasileira",  feita com o 

tempero do jeitinho para valer,  mas nem tanto,  que só 

ajuda à impunidade.  

Conquanto não caiba adentrar nas razões de ordem 

política que levaram o Supremo a modif icar sua 

Jurisprudência,  certo é que o STF enfrentará a questão 

ou para não reconhecer a jurisdição internacional 

(violando os direitos individuais que tanto prima) ou 

para dizer que a presunção de inocência só vale até os 

limites do próprio STF, contradizendo -se ao que ele 

próprio ditou.. .‖  

 

 

 Evidentemente que, para isso,  sejam essas sanções  originais  ou 

substitutivas ,  deve-se observar e respeitar a Lei n
o
 7.210/84, a denominada 

Lei de Execução Penal.  

 

 Cabe lembrar que reiteradamente exige a LEP seja definit iva a 

condenação para a execução da reprimenda. Pode-se visualizar at ravés dos 

seguintes art igos:  

 

"Art.  105. Transitando em julgado a 

sentença  que aplicar pena privativa de 

liberdade, se o réu estiver ou vier a ser 

preso, o Juiz ordenará a expedição de guia 

de recolhimento para a execução .  

Art.  106. A guia de recolhimento, extraída 

pelo escrivão, que a rubricará em todas as 

folhas e a assinará com o Juiz,  será remetida 
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à autoridade administrativa incumbida da 

execução e conterá:  

(. . .)  

III -  o inteiro teor da denúncia e da sent ença 

condenatória,  bem como  certidão do trânsito 

em julgado;  

(. . .)  

Art.  107. Ninguém será recolhido, para 

cumprimento de pena privativa de liberdade, 

sem a guia expedida pela autoridade 

judiciária .  

Art.  147. Transitada em julgado a sentença 

que aplicou a pena restritiva de direitos ,  o 

Juiz da execução, de of ício 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  

Art.  164. Extraída certidão da sentença 

condenatória com trânsito em julgado ,  que 

valerá como título executivo judicial,  o 

Ministério Público requererá, em autos 

apartados,  a citação do condenado para, no 

prazo de 10 (dez) dias,  pagar o valor da 

multa ou nomear bens à penhora.  

Art.  171. Transitada em julgado a sentença  

que aplicar medida de segurança, será 

ordenada a expedição de guia para a 

execução.  

Art.  172. Ninguém será internado em Hospital 

de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou 
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submetido a tratamento ambulatorial,  para 

cumprimento de medida de segurança, sem a 

guia expedida pela autoridade judiciária."  

(destaques inexistentes no original)  

 

 

 Como se sabe, a inocorrência do t rânsito  em julgado (para acusação 

ou para defesa) não impede, contudo, que se permita ao Réu que inicie 

voluntariamente a execução provisória da pena a ele imposta em sentença 

penal condenatória,  ainda que exista recurso pendente a discut ir mencionada 

sentença.  

 

 A exigência de respeito  a direitos fundamentais nem sempre é bem 

recebida, como se no ta ao se analisarem as manifestações
23

 acerca da 

posição final que o Supremo Tribunal Federal deve adotar acerca desse 

tema, pois o  Pleno da Corte deverá logo finalizar um julgamento que 

sinalizará o entendimento final daquele Colegiado (que ora age como Co rte 

Const itucional,  ora como Suprema Corte) acerca do tema.  

 

 

"Todas as decisões emitidas por esta Corte 

causam repercussões"
24

.  

 

 

 Alguns doutrinadores entendem que o Duplo Grau de Jurisdição não é 

obrigatório,  ou seja,  que não está expressamente previsto na Const ituição 

da República Federat iva do Brasil,  promulgada em 1988, contudo tal 

                                                
23 O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mattos: "O que vai 
acontecer se o Supremo tomar essa decisão é que aquela pessoa que tiver um advogado razoável nunca vai 
cumprir pena no Brasil". No que é seguido pelo presidente da Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), Antonio Carlos Bigonha: "Vai ser uma Justiça dura com o pobre e tolerante com o rico". 
Ambas publicadas no jornal Estado de São Paulo. 
 
24 Bob Woodward Scott, Armstrong. Por detrás da Suprema Corte, Editora Saraiva, 2ª ed. 1995. 
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previsão é implícita nessa Carta  Magna
25

.  Entretanto,  o  Pacto de San José 

da Costa Rica (art igo 8.2) e o  Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Polít icos (art igo 14.5),  dos quais o  Brasil é signatário,  t razem essa 

garant ia
26

 aos acusados no processo penal.  

 

 E ademais,  o  Princípio da Presunção de Inocência ,  postulado 

universal de direito ,  referido na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (art igo XI.1) ,  de 10 de dezembro de 1948, está incorporado à 

ordem const itucional brasileira pela cláusula constante do art igos 1
o
,  incisos 

II e III ,  4
o
,  inciso II ,  5

o
,  inciso LVII ,  §§ 1

o
,  2

o
 e 3

o
,  CRFB/88, art igo 14.2 

do Pacto Internacional de Direitos Civis e Polít icos,  adotado na leg islação 

interna brasileira por força do Dec. 591, de 06.07.1992  e art igo 8.2 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica),  à qual o  Brasil aderiu por força do Dec. 678, de 06.10.1992 . Sobre o 

tema, o  já referido entendimento emanado do STF no RE 466.343, HC 

87.585 e ADPF 101.  

 

 Pert inente ainda atentar que  o não-recolhimento à prisão nos casos 

em que a lei exige (exigência dos art igos 585, 594 e 595
27

 do CPPB e 9º
28

 da 

Lei n
o
 9.034/95

29
,  no que não foram recepcionadas pela CRFB/88, segundo o 

STF, ao julgar em 11/02/2008 o HC/90279-DF e HC 88420, e confirmado 

pelo STJ, no Enunciado 347
30

 de sua Súmula :  “O conhecimento de recurso 

de apelação do réu independe de sua prisão” ).  

                                                
25 STF, HC 88420: “... Tal direito integra o sistema pátrio de direitos e garantias fundamentais, conforme 
decidido pelo Supremo na ADI 1675, pelo artigo 5o, LXVI da CRFB/88...”. 
 
26 ABREGÚ, Martin et al. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales  
/compilado por Martin Abregú e Chrsitian Courtis – 1ª Edição – Ciudad Autônoma de Buenos Aires: Del 
Puerto; Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, 2004, página 410. 
 
27 O art. 595, CPP foi finalmente reconhecido como não-recepcionado pela Carta Magna brasileira de 
1988, no julgamento pelo STF do RHC 83810/RJ, ocorrido em 05-03-2009. 
 
28 Art. 9º O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei. 
 
29 STF - TRIBUNAL PLENO – julgado em 18/12/2003 - MED. CAUT. EM RECLAMAÇÃO 2.391-5/PA. 
 
30 Enunciado 9 da Súmula do STJ (superada): 
A EXIGENCIA DA PRISÃO PROVISORIA, PARA APELAR, NÃO OFENDE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
PRESUNÇÃO DE INOCENCIA. 
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 A concessão do benefício da progressão de regime –  e também não 

impede expedição da Guia de Execução de Pena, o  que se comprova até 

pelo teor da recente Resolução n
o
 19, de 29 de agosto de 2006, do Augusto 

Conselho Nacional de Just iça -,  especialmente face ao teor do art igo 2
o
,  § 

único
31

 da Lei n
o
 7.210/84, como já reiteradamente decidido pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal,  o  qual determinou, finalmente,  edição de dois 

Enunciados em sua Súmula Não -Vinculante:  

 

 

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.  

 

717 -  Não impede a progressão de regime de 

execução da pena, f ixada em sentença não 

transitada em julgado, o fato de o réu se 

encontrar em prisão especial.  

 

 

 Ora,  não seria lógico que o Enunciado 716 da Súmula,  t ranscrita 

alhures,  versasse sobre recurso interposto pela Defesa.  É óbvio que se o 

único recurso existente a ser julgado e eventualmente reformar a decisão 

que se pretende cumprir,  fosse o manejado pela Defesa,  nã o haveria dúvida 

quanto a se aplicar –  na pior das hipóteses –  a pena já estabelecida,  pois 

                                                                                                                                             
 
31  Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, 
será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. 
   Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça 
Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 
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inexist iria a possibilidade de ocorrência de reformatio in pejus  com recurso 

exclusivo da defesa.  

 

 Portanto,  a edição desse Enunciado foi motivada pelas constantes  

indagações acerca de atos perpetrados por Juízes: negat iva de progressão de  

regime pelo simples fato de a Acusação ter recorrido, mesmo que o Réu já 

esteja cumprindo provisoriamente a pena imposta (seja por decisão 

voluntaria de cumprir desde logo sua prisão penal,  seja porque está 

cumprindo cogentemente prisão cautelar,  quando então seu tempo de prisão 

cautelar será detraído de seu tempo de cumprimento de prisão penal).  

 

 Uma possibilidade de direito  (a procedência do recurso interposto 

pela acusação) pode afrontar um direito  já certo (condições objet ivas e 

subjet ivas preenchidas para progressão do regime de cumprimento de pena)?  

 

 O que é mais razoável? O respeito ao direito  à liberdade ou o direito  

da acusação  de ver sua pretensão  de simples majoração  da pena apreciado e 

protegido? 

 

 

 “Para que se considere um direito ,  é 

necessário que na vigência de determinada 

norma jurídica se hajam cumpridos todos os 

fatos idôneos à sua produção, de modo a que 

haja ele passado, definit ivamente,  a integrar o  

patrimônio do t itular.  

Não bastam, para tanto,  simples expectat ivas,  

ou sejam, no preciso dizer do mestre 

RUGGIERO “as esperanças de aquisição de 

um direito fundadas na norma vigente e ainda 

não concretizadas em direito por falta de 

algum dos elementos objetivos reclamados 
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pela norma” (CRFBr. ed. Saraiva,  1935, t rad. 

Ary dos Santos,  V vol.  p.  174).  

 

 

 Ainda que haja recurso interposto pela Acusação, visando exasperar o  

quantum  da pena, ou meso seu regime inicial de cumprimento, poderá o Réu 

requerer o  início de execução provisória da pena; se est iver preso 

cautelarmente pedirá expedição de guia provisória de cumprimento de pena, 

pois a prisão cautelar dará lugar à prisão penal,  inclusive com ocorrência de 

detração do tempo encarcerado cautelarmente junto ao tempo de 

cumprimento da prisão penal.  Se est iver solto ,  pedirá de mesma forma a 

expedição da guia de execução provisória de pena, e iniciará o cumprimento 

de sua pena. Em ambas essas situações ora analisadas,  a pena a ser 

cumprida provisoriamente será a pena impost a na sentença (insista-se: com 

de decida detração do tempo encarcerado cautelarmente,  se for o  caso),  

independentemente do que está sendo pleiteado pela Acusação em seus 

recursos.  

 

 Na pior das hipóteses,  em sendo provido o recurso interposto pela 

acusação  –  possibilidade que isonomicamente também assiste à defesa - ,  e 

majorada a pena privat iva de liberdade aplicada ao Réu, possivelmente ele 

deverá retornar ao regime anterior até que possa pleitear novamente a 

progressão.  

 

 O periculum in mora  para a negat iva à concessão da progressão nesse 

viés é evidentemente inverso, pois ataca direitos do Réu, e não do Estado 

(Juiz ou Administ ração).  

  

 É patente a viabilidade da concessão, tal como já decidido pelo 

Egrégio Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo:  
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EXECUÇÃO PROVISÓRIA - Pendência de 

recurso da Acusação - Concessão de 

progressão de regime prisional -  

Possibilidade:  

- Em sede de Execução Provisória,  é possível 

a concessão de progressão de regime 

prisional,  ainda que pendente recurso da 

Acusação, uma vez que os institutos não são 

incompatíveis.  

Agravo em Execução n
o
 1.274.041/0 - Jacareí 

–  9
a
 Câmara - Relator: Aroldo Viotti -  

13/3/2002 - V.U. (Voto nº 7.146)  

 

 

 Inobstante,  tal permissividade reflete situação onde o próprio 

Acusado  requer o início do cumpr imento de pena, mesmo sem a ocorrência 

do t rânsito  em julgado, ou então quando o mesmo já se encontra 

encarcerado em alguma excepcionalidade dentre aquelas previstas nas 

medidas privat ivas de liberdade, da espécie cautelares.   

 

 Assim, resta claro que essa  possibilidade de execução provisória 

voluntária não tem qualquer influência sobre a questão de se submeter o  

Réu à execução provisória cogente,  pois situações dist intas,  mesmo porque 

o Acusado, em regra,  não deseja se submeter a execução provisória,  e não  

se encontra cautelarmente encarcerado (e nem poderia,  caso ausente 

qualquer dos elementos que ensejariam sua Prisão Prevent iva,  não sendo 

outro o motivo porque respondera todo o tempo em liberdade ao processo 

da Ação Penal em que fora condenado nessa sent ença ainda não t ransitada 

em julgado).  

 

 Não é despiciendo consignar que o entendimento vetusto presente nos 

Enunciados n
o
 09 e 267 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de 
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Just iça
32

 não é mais aplicado no país,  devendo certamente ser aplicado  cum 

grano salis,  a permit ir a execução provisória de pena unicamente com a 

aquiescência do Condenado:  

 

 

9 - A exigência da prisão provisória,  para apelar,  não 

ofende a garantia constitucional da presunção de 

inocência.  

267 - A interposição de recurso, sem efeito suspe nsivo, 

contra decisão condenatória não obsta a expedição de 

mandado de prisão.  

 

 

 Convém de mesma forma lembrar que a exigência presente na norma 

emanada dos textos dos art igos 318, 585 e 594 do CPPB que não foram 

recepcionadas pela CRFB/88, segundo o STF,  ao julgar em 11/02/2008 o 

HC/90279-DF e HC 88420, e confirmado pelo STJ, no Enunciado 347
33

 de 

sua Súmula :  “O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de 

sua prisão”.  

 

 Há, ainda, outras considerações que devem ser tecidas; em algumas 

decisões condenatórias se condicionou o início de cumprimento de pena ao 

t rânsito  em julgado da condenação e,  nisso, o  Parquet  (o  Ministério  

Público)
34

 pode ter concordado, tanto que não apelou da sentença ou 

                                                
32 Talvez em razão da vigência formal desse Enunciado, é que foi reconhecido há pouco tempo (em 04-
03-2008) no Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 90.572-SP, contrariando o voto 
da eminente Relatora (que concedida o pedido), que poderia haver execução provisória cogente de 
pena, em total afronta a preceitos há muito reconhecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em 
seus julgados.  
33 Enunciado 9 da Súmula do STJ (superada): 
A EXIGENCIA DA PRISÃO PROVISORIA, PARA APELAR, NÃO OFENDE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
PRESUNÇÃO DE INOCENCIA. 
 
34 REIS, Novély Vilanova Da Silva. Fale o MP: 

 
“...  O Código de Processo Civil de 1973 eliminou todos os latinismos da legislação processual 
anterior. Ficou estabelecida a obrigatoriedade do uso do vernáculo em todos os atos e termos do 
processo (art. 156). Não obstante, ainda se escreve: “Fale o Parquet Federal como custos legis”, 
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recorreu com relação a essa indicação do condicionamento ao t rânsito  em 

julgado para cumprimento da pena imposta.  Não poderia,  assim, na superior 

instância haver alteração da sentença nessa parte,  pois configuraria 

reformatio in pejus ,  como já decidido na Colenda Corte:  

 

 

"HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL 

PENAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA PARA O 

MINISTÉRIO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE 

CARTA DE SENTENÇA. ILEGALIDADE. 

ORDEM CONCEDIDA.  

1. A expedição de mandado de prisão, 

conquanto cabível à luz do disposto nos 

artigos 637 do Código de Processo Penal e 

27 ,  parágrafo 2º,  da Lei nº 8.038⁄90, que 

fazem desprovidos de efeito suspensivo os 

recursos especial e extraordinário,  

caracteriza,  in casu, rematado 

constrangimento ilegal,  em havendo 

transitado em julgado a sentença 

condenatória para o Estado-Acusação, na 

parte em que condicionou a expedição de 

mandado de prisão à coisa julgada.  

2. Decidindo assim, decidiu o Juízo da causa 

para as partes,  no exercício de sua 

                                                                                                                                             
“caução de rato”, “custas ex lege” e outros destemperos vernaculares como “peça vestibular”, 
“pretório excelso” etc. 
Para os que não sabem (inclusive eu) “a expressão parquet, muito usada com referência ao 
Ministério Público, provém da tradição francesa, assim como as expressões magistrature débout 
(magistratura de pé) e les gens du roi (as pessoas do rei). Os procuradores do rei (daí les gens du 
roi) , antes de adquirirem a condição de magistrados e de terem assento ao lado dos juízes, 
tiveram inicialmente seus assentos dispostos sobre o assoalho (parquet) da sala de audiências, 
em vez de os terem sobre o estrado, lado a lado com a chamada ‘magistratura sentada’. 
Conservam, entretanto, a denominação de parquet ou magistrature débout” (CRFB. Francisque 
Goyet, Le Ministère Public) ...” 
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competência,  em sede e ato processuais 

adequados, faltando legalidade à pretendida 

forma de correção de error in judicando, por 

isso que ofende o trânsito em julgado da 

sentença para o Ministério Público, na parte 

em que fez da imutabilidade do decisum 

condenatório condição da expedição de 

mandado de prisão.  

3. Habeas corpus concedido."  

(STJ - HC 18548 ⁄RJ; Fonte DJ 

DATA:25⁄02⁄2002 PG:00452. Relator o  

eminente Minist ro HAMILTON 

CARVALHIDO) .  

 

 

 Reverbere-se,  por oportuno, que a tese que ora se apresenta t rata de 

situação que exige o t rânsito  em julgado da sentença penal condenatória 

para defesa e acusação, e não unicamente para a acusação como 

equivocadamente alguns Juízes têm interpretado.  

 

―.. .  A partir do trabalho realizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da 

atividade das Varas de Execução Penal dos 

estados,  com a realização de mutirões 

carcerários para a correção de ilicitudes 

relativamente ao excesso de tempo no 

cumprimento de penas,  ou ainda no controle 

do tratamento dado aos presos provisórios,  

iniciou-se,  em alguns setores da sociedade, 

um debate sobre as conseqüências da soltura 

daqueles que se encontram irregularmente 

encarcerados.  
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Alguns adotam uma postura temerosa e 

sinceramente gostariam que essas pessoas 

não fossem soltas.  Certamente,  para o gosto 

popular médio, bandidos deveriam f icar atrás 

das grades.  

No entanto,  a referida discussão está fora de 

foco. A questão que subjaz a essa temática 

não consiste em saber se bandidos devem ou 

não permanecer nos presídios.  

É preciso entender que o aprisionamento de 

alguém, salvo nas hipóteses de prisão 

cautelar,  devidamente justif icada a 

necessidade em cada caso e dentro dos prazos 

legais,  só pode ocorrer após o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória.  Tal 

orientação, que se extrai limpidamente das 

normas jurídicas de regência,  f icou 

devidamente reforçada no julgamento do HC 

84078 pelo Supremo Tribunal Federal,  que 

f ixou a premissa segundo a qual a prisão 

antes do trânsito em julgado só pode ser 

admitida quando for ―absolutamente 

necessária‖.  

O cumprimento de penas,  portanto,  só pode 

ser admitido se em conformidade com as leis 

e a Constituição Federal,  nos exatos termos 

da sentença penal condenatória irrecorrível.  

Essa garantia criminal preventiva é uma 

conquista histórica da cidadania. Se o 

Sistema de Justiça é lento e moroso e não 

consegue julgar com a devida ef iciência e 

celeridade os processos criminais,  a reação 
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dos poderes constituídos não pode consistir 

na supressão dos direitos subjetivos 

constitucionalmente garantidos.  

A resposta à morosidade deve ser o trabalho 

constante e permanente no sentido da 

reestruturação e organização  adequada de 

nossa Justiça, mas nunca a renúncia às 

nossas conquistas históricas.     

Assim, as af irmações contra o incansável e 

permanente trabalho desenvolvido pelo 

Conselho Nacional de Justiça, ora sob a 

direção e inspiração de seu presidente,  

Ministro Gilmar Mendes,  pecam por pregar 

um regime de restrição das liberdades dos 

cidadãos, e,  assim, atentam contra o texto 

constitucional,  afrontando as normas legais 

que são, sabidamente,  nossas únicas 

salvaguardas contra a onipotência e a 

eventual prepotência do Estado.  

O temor e a liberdade nem sempre formam 

combinações sociais saudáveis.  Sobre esse 

particular,  existem vários exemplos históricos 

a lembrar,  mas vou me f ixar apenas em dois: 

o Nacional Socialismo na Alemanha e seus 

campos de concentração e a prisão de 

Guantánamo. Bem conhecemos os resultados 

vergonhosos de ambos os modelos.  

A atitude temerosa em relação às pessoas que 

hoje se encontram ilegalmente presas em 

nosso país representa,  portanto,  um perigoso 

atentado contra as liberdades públicas.  Essa 

lógica, cuja premissa maior é o medo, 
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mostra-se contraditória e irracional.  Por 

meio dela,  chega-se à conclusão de que o fato 

de alguém estar encarcerado, mesmo sem 

julgamento, provas,  direito de defesa etc,  já 

seria,  por si só,  um evento legitimador dessa 

privação da liberdade.  

Talvez algumas pessoas só venham a perceber 

que nosso direito à liberdade está preso a 

essas incongruências quando se encontrarem 

nessa mesma situação, vitimadas pela 

prepotência e pelo descaso de um sistema que 

não ouve, não fala e não quer ver.   

O direito fundamental à liberdade se perfaz 

em um molde conceitual contrafactual.  Só 

existe se exercido. Seu exercício só é possível 

a partir de articulações sociais que primem 

pela legitimidade do poder público e,  

portanto,  pelo respeito à Constituição e às 

Leis.  

Somente uma sociedade desperta e corajosa 

será capaz de por termo a essa série de 

desmandos e de abusos que comprometem e 

amesquinham nossos direitos fundamentais.  

Nosso tempo é de luta e de trabalho. Não há 

tempo a perder . . .‖
35

 

 

 

 A Primeira Turma do Excelso STF esposa o mesmo entendimento, 

razão por que t raz-se o seguinte precedente:  

 

                                                
35 CIARLINI, Álvaro. Os Direitos Fundamentais De Liberdade Presos à “Lógica Do Temor”, in Boletim 
Mensal De Doutrina E Jurisprudência do Conselho nacional de Justiça – no 02/2009. 
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"(. . .)  HABEAS-CORPUS DE OFÍCIO - 

VIOLÊNCIA A COISA JULGADA - REFORMA 

PREJUDICIAL A RECORRENTE. Havendo o 

Juízo condicionado a expedição do mandado 

de prisão ao trânsito em julgado do 

provimento condenatório,  conf igura 

constrangimento ilegal modif icação 

procedida quando do julgamento de recurso 

interposto pela defesa para que a medida seja 

implementada de imediato."  

(STF - HC 73.054⁄SP, Relator o  eminente 

Minist ro Marco Aurélio ,  DJ de 24.11.1995, 

pág. 40389) 

 

 

 A Sexta Turma do Colendo Superior também já expendeu, por 

unanimidade, a mesma orientação, ainda que em caso de apelação, a saber:  

 

 

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. 

APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. 

VEDAÇÃO. CPP, ART. 617.  

- Se no dispositivo da sentença condenatória 

o Juiz determinou que o mandado de prisão 

somente fosse expedido  após o trânsito  em 

julgado, sem recurso da acusação, não 

poderia a instância  recursal ordinária 

determinar o recolhimento do réu no 

julgamento  do apelo da defesa.  
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- O art.  617, do CPP, na sua parte f inal,  

contém preceito que veda, em recurso 

exclusivo da defesa,   o agravamento da 

situação imposta ao réu, na linha   dos 

princípios que consagram a vedação do 

reformatio in pejus  e o tantum devolutum 

quantum apelatum.  

- Habeas-corpus concedido."  

(HC 12.363⁄MG, Relator o  Minist ro Vicente 

Leal,  DJ de 19.03.2001, pág. 141).  

 

 

 Ainda que o Tribunal de 2
o
 Grau em 2

a
 Instância não esteja vinculado 

ao juízo de Primeira Instância,  não está autorizado a reformá -lo,  em 

qualquer de seus disposit ivos,  sem motivada fundamentação (art igo 93, IX, 

CRFB), conforme robustas diret rizes doutrinárias,  da qual se destaca a lição 

de Mirabete:  

 

―Embora o art.  617 se ref ira apenas à 

agravação da pena, o princípio que impede a 

reformatio in pejus em recurso exclusivo da 

defesa veda também que na apelação se 

imponha qualquer outro gravame contra o 

réu, como por exemplo, a cassação do sursis 

concedido na sentença, a imposição de 

regime de pena mais gravoso etc.‖  

(MIRABETE, Julio  Fabrinni.  Processo Penal .  

São Paulo: Atlas,  2000, p.  665)  

 

 

 Pelo exposto,  t ransitando em julgado a sentença para a acusação, não 

pode o Egrégio Tribunal (e menos ainda o Juiz de 1
a
 Instância,  sponte 
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propria),  em recurso exclusivo da defesa,  piorar a situação do Réu para,  

sem qualquer fundamento de cautela,  autorizar o  imediato cumprimento da 

pena imposta,  devendo por isso determinar o imediato cumprimento da 

sentença tal como prolatada: somente poderá ocorrer a execução da pena 

após o t rânsito  em julgado dessa decisão, o  que não ocorreu até o momento 

suposto.  

 

 E ainda que não t ivesse sido consignado na sentença condenatória (ou 

Acórdão condenatório,  que t rata de Ação Penal –  1
o
 Grau em 2

a
 Instância -  

ou de reforma de sentença absolutória,  situação diversa de mero Acórdão 

confirmatório da sentença condenatória) tal referência,  de mesma forma 

seria inconst itucional e ilegal a execução provisória enquanto não t ransitada 

em julgado a decisão condenatória,  sem que o Réu concorde com essa 

vergastada providência de pretensão executória.  

 

 Para finalizar,  apresentam-se alguns t rechos de Ementas de Acórdãos 

emanados do Egrégio Tribunal de Just iça do Estado de Goiás,  o  qual 

interpreta dessa mesma forma, ao entender não ser admissível a execução 

provisória cogente,  com a seguinte redação:  

 

―.. .  o ato que determinar o início da 

execução da pena e sua instrumentalização 

são garantias,  em que se requerem 

pressupostos.  O maior deles é definitividade 

do trânsito em julgado da condenação.‖  

(TJGO –  1
a
 Câmara Criminal -  HC 

167.183/217 - relator o eminente 

Desembargador Byron Seabra Guimarães –  

Julgado em 03-02-2000) 
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―.. .não há que se falar em expedição 

provisória no campo penal e o recolhimento 

anterior ao trânsi to em julgado.. .‖  

(TJGO –  1
a
 Câmara Criminal -  HC 17945-

0/217 - relator o eminente Desembargador 

Joaquim Henrique de Sá –  Julgado em 13-03-

2001) 

 

"HABEAS CORPUS". SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. RECURSO PENDENTE 

DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO 

IMEDIATA DA PENA. AFRONTA AO 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-

CULPABILIDADE. A EXECUÇÃO DA 

SENTENÇA ENQUANTO PENDENTE 

RECURSO DA DEFESA, PORTANTO 

ANTES DE SEU TRANSITO EM JULGADO, 

VULNERA O PRINCIPIO DA NÃO-

CULPABILIDADE, INSCULPIDO NO 

INCISO LVII DO ART. 5,  DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

PRINCIPALMENTE QUANDO O RÉU, 

ANTE A INEXISTÊNCIA DE FATOS 

CONCRETOS QUE EVIDENCIASSEM A 

NECESSIDADE DE SUA CUSTODIA 

PREVENTIVA, RESPONDEU AO 

PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM 

CONCEDIDA .   

(TJGO –  2
a
 Câmara Criminal -  HC 

200703738172 –  redator para Acórdão o 
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eminente Juiz Fábio Cristóvão de Campos 

Faria –  Julgado em 13-11-2007)  

 

―HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 

COMUNIDADE E PRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

SATISFAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA 

SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE.  

1--A INVOCAÇÃO DA SUMULA N. 267, DO 

STJ, PARA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, 

DEVE SER FEITA COM O CUIDADO DE 

SE OBSERVAR O TIPO DE SANÇÃO 

IMPOSTA E O MODO DE SEU 

CUMPRIMENTO. 

2-CLARO E O DISPOSTO NO ARTIGO 147, 

DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, 

SEGUNDO O QUAL "TRANSITADA EM 

JULGADO A SENTENÇA QUE APLICOU A 

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, O JUIZ 

DA EXECUÇÃO, DE OFICIO OU A 

REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO 

PUBLICO, PROMOVERA A EXECUÇÃO...",  

EM EXPRESSO CONDICIONAMENTO DE 

QUE DEVE SER OBSERVADO 

PRIMORDIALMENTE O TRANSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA.  

3-O BOM SENSO DEVE PREVALECER, E 

MAIS QUE ISSO, A DISPOSIÇÃO 
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CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 

QUE "NINGUÉM SERÁ CONSIDERADO 

CULPADO ATE O TRANSITO EM 

JULGADO DE SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA" (ARTIGO 5
o
,  INCISO 

LVII).  ORDEM CONCEDIDA.‖  

(TJGO –  1
a
 Câmara Criminal –  HC 

200704510477  –  relator o eminente 

Desembargador Huygens Bandeira De Melo  –  

Julgado em 29-11-2007).  

 

"HABEAS CORPUS". . . .  AUSÊNCIA DE 

TRANSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO 

IMEDIATA DA PENA. AFRONTA AO 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO -

CULPABILIDADE. UMA VEZ JULGADO O 

RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO 

PELO PACIENTE, A CORTE DE JUSTIÇA 

EXAURE SUA JURISDIÇÃO, SENDO-LHE 

VEDADO O EXAME DE QUESTÃO NÃO 

SUSCITADA, PORQUE PRECLUSA.  

A EXECUÇÃO DA SENTENÇA ENQUANTO 

PENDENTE RECURSO DA DEFESA 

(AGRAVO DA DECISÃO QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL), 

PORTANTO ANTES DE SEU TRANSITO 

EM JULGADO, VULNERA O PRINCIPIO 

DA NÃO - CULPABILIDADE, INSCULPIDO 

NO INCISO LVII DO ART. 5,  DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

PRINCIPALMENTE QUANDO O RÉU, 

ANTE A INEXISTÊNCIA DE FATOS 
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CONCRETOS QUE EVIDENCIASSEM A 

NECESSIDADE DE SUA CUSTÓDIA 

PREVENTIVA, RESPONDEU A MAIOR 

PARTE DO PROCESSO EM LIBERDADE. 

ORDEM NÃO CONHECIDA QUANTO AO 

PRIMEIRO FUNDAMENTO E CONCEDIDA 

QUANTO AO SEGUNDO.‖  

(TJGO –  2
a
 Câmara Criminal -  HC 

200704683312 –  relator o eminente 

Desembargador Aluízio Ataídes De Sousa –  

Julgado em 20-12-2007)  

 

 

 Esse reconhecimento quanto à impossibilidade de execução provisória 

de pena é o motivo principal da modificação do art igo 117, IV
36

,  do Código 

Penal Brasileiro,  que passou a ter nas decisões confirmatórias da sentença 

penal condenatória uma causa interrupt iva do fluxo do prazo prescricional,  

eis ciente dessa impossibilidade quanto à execução provisória,  a Def esa 

ut ilizava vários recursos visando retardar o  t rânsito  em julgado da decisão 

condenatória,  e em decorrência disso, em várias situações ocorria ext inção 

da punibilidade pela prescrição da pretensão punit iva antes do t rânsito  em 

julgado dessa decisão condenatória (sendo certo que antes dessa 

modificação legislat iva,  últ ima causa interrupt iva do fluxo do prazo 

prescricional era a primeira decisão –  Acórdão ou sentença –  condenatória,  

pois não haveria o início do cumprimento da pena, também uma causa 

interrupt iva da prescrição
37

,  diante da impossibilidade dessa execução 

provisória cogente,  analisada sucintamente nesse texto).  

                                                
36 Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:  
... 
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 
11.596, de 2007). 
 
37  
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; 
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 Assim, em razão de modificação ocorrida no art igo 117, IV do CPB 

(pela lei n
o
 11.596/07, sugerida ao Congresso Nacional pelo Judiciári o 

diante da necessidade de se reconhecer a impossibilidade de execução 

provisória de pena sem anuência do condenado, que deveria se 

harmonizar com a necessidade de efetividade das decisões judiciais,  

evitada com o manejo de inúmeros recursos que faziam com  a 

prescrição alcançasse a pretensão punitiva –  Embargos Declaratórios na 

1
a
 Instância, Recurso de Apelação ou em Sentido Estrito,  Embargos 

Infringentes ou Embargos de Nulidade caso a decisão Colegiada em 2
a
 

Instância seja não-unânime, Embargos Declaratórios,  Recurso Especial 

ou Extraordinário,  Agravo de Instrumento contra Despacho 

Denegatório de Seguimento a Recurso Especial ou Extraordinário,  

Agravo Regimental no STJ ou STF, Embargos de Declaração no STJ ou 

STF, Embargos de Divergência no STJ ou STF, Recu rso Extraordinário 

no STJ, Agravo de Instrumento contra Despacho Denegatório pelo 

Presidente do STJ de Seguimento a Recurso Extraordinário no STJ, 

Agravo Regimental no STF, Embargos de Declaração no STF, Embargos 

de Divergência no STF)
38

,  as decisões que também confirmam a 

                                                
38 DELMANTO, Fabio Machado de A.; RASSI, João Daniel; D’ELIA, Fabio Suardi. Lei nº 11.596/07: 
alterações ao art. 117 do código penal. Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 15, n. 182, p.7, jan. 2008.  
 
Em sentido contrário, afirmando que o artigo 117, IV (com nova redação pela lei no 11.596/07) não traz 
novas causas de interrupção do fluxo do prazo prescricional: NETTO, Alamiro Velludo Salvador e 
Luciano Anderson de Souza. Novo marco de interrupção da prescrição penal: uma necessária leitura 
garantista. Boletim IBCCRIM nº 189 - Agosto/2008: 
 

“... A presente alteração legislativa, assim, pretende legalizar estes entendimentos, tendo em vista 
que, a partir de sua edição, desnecessários serão os apelos a argumentos pouco convincentes ou 
mesmo ao elenco de precedentes que seguiram o mesmo traçado. Em outras palavras, a legislação 
sedimentou um entendimento que já existia, substituindo tão-somente o alvitre casuístico dos 
julgadores pela abstração e suposta racionalidade da lei. Neste cenário, a pergunta que 
verdadeiramente deve ser feita é: além da consolidação da jurisprudência de então, alterou a 
nova lei algum outro aspecto? A resposta indica um sentido negativo. 
O erro do entendimento jurisprudencial majoritário anterior, consistente no vilipêndio da regra 
de que norma restritiva interpreta-se restritivamente não pode prevalecer em outros aspectos 
diante da novel legislação. Explica-se: não é porque a postura repressora foi legitimada pela lei 
editada que se abrirá o leque de iniqüidades. Tal observação é necessária porque uma leitura 
superficial do dispositivo poderia transmitir a falsa impressão de que se o agente foi condenado 
em primeira instância (tendo sido prolatada uma sentença), em caso de manutenção da 
reprimenda em segundo grau (por meio de um acórdão), permitir-se-ia novo marco interruptivo. 
Ledo engano, por variadas razões. 
Em primeiro lugar, frisa-se, jamais se deve olvidar que regra restritiva de direitos, como in casu, 
interpreta-se de modo estrito(MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de 
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condenação se tornaram causas interrupt ivas do fluxo do prazo 

prescricional,  o  que impede a ocorrência de prescrição superveniente diante 

da ut ilização de vários recursos pela defesa,  impossibilitando a execução 

provisória da pena imposta na condenação recorrida ( tema principal deste 

curso).   

 

 Tão logo t ransite em julgado a sentença condenatória,  será executada 

a pena imposta se não t iver ocorrido a prescrição (e essa dificilmente terá 

ocorrido, com essa nova causa interrupt iva inserida no  art igo 117, IV do 

CPB). Excepcionalmente,  poderá ocorrer prisão antes do t rânsito  em 

julgado da sentença penal condenatória (que aplicou pena privat iva de 

liberdade),  mas somente quando o próprio acusado desejar iniciar desde 

logo iniciar o  cumprimento de  sua pena imposta na condenação ainda não 

t ransitada em julgado
39

 ou quando est iver presente algum elemento que 

                                                                                                                                             
Janeiro: Forense, 2007, p. 263). Na hipótese, o preceito legislativo limita o espectro de liberdade 
do indivíduo, tendo em vista que alarga o lapso temporal autorizador da repressão penal. Nesse 
influxo, deve ser aferido com reservas e do modo mais literal possível. 
E assim é que o sentido da norma, aliando duas hipóteses (sentença e acórdão condenatórios 
recorríveis) pela conjunção alternativa ou,aponta que tal se concretizará em situações únicas que 
se excluem (em um caso ou outro). Do contrário, a dicção legal deveria utilizar-se de conjunção 
aditiva ou frisar as hipóteses com uma expressão, e.g., bem como. Poderia, ainda, estipular um 
novo inciso no artigo, com claro significado de enumeração, o que tampouco foi feito. 
Por fim, a análise histórica jurisprudencial — vista acima — confirma a convergência do 
entendimento legal consoante tal lastro na concretude social no tempo, não podendo o secular 
instituto da prescrição(A perda do sentido da repressão criminal, ensejando-se a extinção da pena 
pelo decurso do tempo, já fora explicitada no século XVI por Deciano. CRFB. SCHAFFSTEIN, 
Federico. La Ciencia Europea del Derecho Penal en la Epoca del Humanismo. Trad. Jose Maria 
Rodriguez Devesa. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1957, p. 116) transformar-se em uma 
bula. 
O que se demonstra, desse modo, é que a lei estabelece como marco interruptivo da prescrição a 
primeira condenação judicial do sujeito inculpado, seja em primeiro grau de jurisdição, seja em 
segundo (vale dizer, nos casos de competência originária dos tribunais). 
Interpretação diversa fere nosso ordenamento jurídico(Pois a metodologia empregada é a 
interpretativa conforme a Constituição. Nesse sentido, v. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 
Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 371-372.), o qual, é sempre bom repetir, 
tem um comprometimento ideológico com as liberdades públicas(Sobre o rico tema, por todos, 
veja-se a obra de REALE, Miguel. O Estado Democrático de Direito e o Conflito das Ideologias. São 
Paulo: Saraiva, 2005), agasalhando em sua plenitude o Estado Democrático de Direito ...” 

 
39 Cabe lembrar que reiteradamente exige a LEP seja definitiva a condenação para a execução cogente da 
reprimenda. Pode-se visualizar através dos seguintes artigos: 
 

"Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de 
liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de 
guia de recolhimento para a execução. 
Art. 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em 
todas as folhas e a assinará com o Juiz, será remetida à autoridade 
administrativa incumbida da execução e conterá: 
(...) 
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enseja a Prisão Prevent iva,  eis dispõe a norma do art igo 5
o
,  LVII,  CRFB/88 

(que por sua vez não recepcionou o art igo 637
40

 do Código de Processo 

Penal Brasileiro nem o art igo o art igo 27, § 2
o
,  da Lei n

o
 8.038⁄90

41
),  in 

                                                                                                                                             
III - o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão 
do trânsito em julgado; 
(...) 
Art. 107. Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de 
liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. 
Art. 147. 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 
Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, 
que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em 
autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, 
pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. 
Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, 
será ordenada a expedição de guia para a execução. 
Art. 172. Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de 
medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária." 
(destaques inexistentes no original) 
 

Como se sabe, a inocorrência do trânsito em julgado (para acusação ou para defesa) não impede a 
concessão do benefício da progressão de regime – e também não impede expedição da Guia de Execução 
de Pena, o que se comprova até pelo teor da recente Resolução no 19, de 29 de agosto de 2006, do 
Augusto Conselho Nacional de Justiça (com redação dada pela Resolução no 57/CNJ): 
 

Art.1º - A guia de recolhimento provisório será expedida quando da prolação 
da sentença ou acórdão condenatório, ressalvada a hipótese de possibilidade 
de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério 
Público, devendo ser prontamente remetida ao Juízo da Execução Criminal. 
 

E especialmente face ao teor do artigo 2o, § único da Lei no 7.210/84: 
 

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em 
todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na 
conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. 
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao 
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a 
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 
 

É como já reiteradamente decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual determinou, 
finalmente, edição de dois Enunciados em sua Súmula Não-Vinculante: 
 

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. 
 
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. 

 
40 Art. 637.  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. 
 
41 § 2º Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo. 
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verbis que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória .".  

 

 Merece menção nessa análise,  ainda, corrente que vem defendendo o 

endurecimento do Direito  Penal pátrio ,  chegando até mesmo a sugerir  a 

abolição da prescrição ret roat iva.  Esses que o fazem certamente são levados 

por motivos pontuais e momentâneos,  mas devem ter o  cuidado de analisar 

sistemat icamente os motivos da existência desse Inst ituto.  Sobre o tema, 

leciona Damásio de Jesus
42

:  

 

―.. .  Para os partidários do f im da prescrição 

retroativa, aboli -la parece a panacéia que 

sanará todos os males e alçará o Brasil,  ipso 

facto,  a campeão mundial da aplicação de 

uma Justiça justa,  rápida e ef iciente.  De 

modo simplif icado, raciocinam assim: ou o 

cidadão é inocente ou é culpado. Se inocente,  

não tem nada a temer da Justiça e,  portanto,  

não se benef iciará da possibilidade de uma 

prescrição, ainda mais retroativa. Se 

culpado, requer o interesse da sociedade que 

ele seja condenado a qualquer tempo e sem 

qualquer contemplação. Assim, o instituto da 

prescrição retroativa somente benef icia o 

culpado e favorece a impunidade.  

Sinto decepcioná-los,  mas as coisas não são 

tão simples assim.  

Na realidade, deve-se ter em conta que a 

prescrição retroativa é uma defesa do 

cidadão contra a morosidade do Estado em 

                                                
42 JESUS, Damásio de. Prescrição retroativa – a favor ou contra?. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio 
de Jesus, jan. 2008. Disponível em: <www.damasio.com.br>. 
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julgá-lo e puni-lo.  Com a prescrição, perde-

se,  pelo decurso de tempo, o jus puniendi  do 

Estado, o direito que o Estado tem de punir o 

fato criminoso a bem do interesse social.  

Entende-se que, pela demora e pela inércia,  o 

próprio Estado precisa reconhecer que 

desapareceu o interesse social na punição 

daquele delito,  sepultado pelo esquecimento 

geral.  Por isso,  ele tem um prazo para julgar 

e punir,  sob pena de, não o fazendo a seu 

tempo, perder o próprio d ireito de fazê-lo.  

Esse é o fundamento da prescrição, inclusive 

o da prescrição retroativa.  

. . .  

Nunca me canso de repetir: não será 

aumentando o número e o rigor das leis 

penais que se desestimulará a prática do 

crime. O que pode inibir o criminoso é a 

certeza de que sua ação será punida. E, pelas 

razões que apontei acima, a abolição da 

prescrição retroativa somente tornará mais 

tardia e incerta a punição do crime.. .‖  

 

 Consigne-se também exist ir  opinião publicada
43

 no sent ido de que essa 

nova causa interrupt iva não passou a exist ir  com a modificação do texto do 

art igo 117, IV do CPP, pois a nova redação apenas esclareceu que a causa 

interrupt iva se dará tanto em sentença penal condenatória primeva quanto 

em Acórdão condenatório original (seja em Ação Penal Originária,  seja em 

                                                                                                                                             
 
43 “... Pouco importa, para fins de interpretação do novel dispositivo, que a pretensão do legislador tenha 
sido outra. O que importa é o que ficou aprovado no texto da lei, conforme o devido processo legal 
legislativo. O princípio da legalidade surge, nesse ponto, como freio insuperável para que confira ao 
novo inc. IV interpretação diversa ...” - Fabio Machado de A. Delmanto, João Daniel Rassi e Fábio Suardi 
D´Elia. Lei nº 11.596/07: alterações ao art. 117 do código penal in Boletim IBCCRIM nº 182 - Janeiro / 
2008. 
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provimento a Recurso interposto pela Acusação contra decisão absolutória,  

surgindo aí um Acórdão com teor condenatório),  mas não t raz o condão de 

interromper o fluxo do prazo prescricional todas as vezes em que for essa 

decisão confirmada nos julgamentos dos (inúmeros) recursos posteriormente 

interpostos.  

 

Quem exagera o argumento prejudica a causa 

- Friedrich Hegel 

 

 Contudo, se a mens legis era conciliar a impossibilidade da execução 

provisória com a efet ividade da aplicação da Lei Penal (evitando a 

prescrição provocada pelas várias manobras da defesa),  então essa posição 

acima referida (em que pese ser a mais benéfica ao Acusado) não parece a 

correta,  ou seja,  a intenção do legislador (que não ficou bem redigida no 

texto elaborado, é verdade) é que cada Acórdão que confirma a decisão 

condenatória tem indiscut ivelmente o condão (desde a vigência da lei que 

modificou o art igo 117, IV do CPB) de interromper o fluxo do prazo 

prescricional.  Sem dúvida, ainda deverá haver melhor e mais abaliz ada 

análise,  a ser realizada pelos Tribunais Superiores acerca desse tema 

(especialmente quanto ao marco temporal de vigência dessa nova regra –  se 

seria aplicável aos processos já em andamento antes da modificação 

legislat iva),  inclusive para se posiciona r sobre,  e.g. ,  Ação com pedido de 

Mandado de Segurança ou de Habeas Corpus  impetrada contra um Acórdão 

condenatório,  onde se argui uma coação existente no mérito  do julgamento 

então realizado (ato coat ivo),  pois se esse Habeas Corpus  ou Mandado de 

Segurança for negado (confirmando tacitamente aquela decisão 

condenatória),  poderá ser reconhecido haver uma causa interrupt iva,  em que 

pese não se t ratarem de recursos as Ações de Mandado de Segurança e 

Habeas Corpus .  

 

 Por essas razões,  é que se evidencia o reco nhecimento da 

impossibilidade da execução provisória da pena sem a aquiescência do Réu. 
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Já,  de outra feita,  sendo essa solicitada pelo mesmo, poderá ele ser 

beneficiado com a análise judicial de cabimento da progressão de regime de 

cumprimento da pena, submetida às condições ordinárias previstas na Lei de 

Execução Penal e Código Penal Brasileiro,  incluindo a detração de eventual 

pena já cumprida pelo interessado sob circunstância de eventual 

encarceramento cautelar.  

 

 

―Mantenha seus pensamentos positivos  

Porque seus pensamentos tornam-se palavras.   

Mantenha suas palavras positivas  

Porque suas palavras tornam-se hábitos.   

Mantenha seus hábitos positivos  

Porque seus hábitos tornam-se valores.   

Mantenha seus valores positivos  

Porque seus valores tornam-se seu destino‖.  

Mahatma Ghandi 

 

 

―Toda a natureza é um anelo de serviço.  

Serve a nuvem, serve o vento,  serve o sulco.  

Onde houver uma árvore para plantar,  

planta-a tu.  

Onde houver um erro para corrigir,  corrige -o 

tu.  Onde houver uma tarefa que todos 

recusam, aceita-a tu.  

Sê quem a tira pedra do caminho, o ódio dos 

corações e as dif iculdades dos problemas.  

Há a alegria de ser sincero e de ser justo.  

Há, porém, mais que isso,  a formosura, a 

imensa alegria de servir.  
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Como seria triste o mundo se tudo já 

estivesse feito,  se não houvesse uma roseira 

para plantar,  uma iniciativa para tomar.  

Não te seduzam as obras fáceis.  É belo fazer 

tudo que os outros se recusam executar.  

Não cometas,  porém, o erro de pensar que só 

tem merecimento executar as grandes obras.  

Há pequenos préstimos que são bons serviços:  

enfeitar uma mesa, arrumar uns livros,  

pentear uma criança.  

Aquele é quem critica,  este é quem destrói.  Sê 

tu quem serve.  

O servir não é próprio de seres inferiores.  

Deus, que nos dá o fruto e a luz,  serve; 

poderia chamar-se: O Servidor.  

E tem seus olhos f ixos em nossas mãos e nos 

pergunta todos os dias: Serviste hoje? A 

quem? À árvore,  ao teu amigo, à tua mãe?‖  

Gabriela Mistral 

 

 

“Saber Viver  

Não sei. . .  Se a vida é curta  

Ou longa demais pra nós,   

Mas sei que nada do que vivemos  

Tem sent ido, se não tocamos o coração das 

pessoas.   

 

Muitas vezes basta ser:  

Colo que acolhe,  

Braço que envolve,  

Palavra que conforta,   
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Silêncio que respeita,   

Alegria que contagia,   

Lágrima que corre,   

Olhar que acaricia,   

Desejo que sacia,   

Amor que promove.  

 

E isso não é coisa de outro mundo,  

É o que dá sent ido à vida.   

É o que faz com que ela  

Não seja nem curta,   

Nem longa demais,   

Mas que seja intensa,   

Verdadeira,  pura. . .  Enquanto durar.  

Feliz aquele que t ransfere o que sabe e 

aprende o que ensina.”  

Cora Coralina 

 

“Na primeira noite eles se aproximam 

e colhem uma flor de nosso jardim 

e não dizemos nada.  

Na segunda noite já não se escondem,  

matam nosso cão e não dizemos nada.  

Até que um dia o mais frágil deles  

entra sozinho em nossa casa,  

rouba-nos a lua e 

conhecendo o nosso medo  

arranca-nos a voz da garganta.  

E porque não dissemos nada  

Já não podemos dizer nada.”  

Vladimir Maiakóvski  
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EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N
o
 RHC 89.550/SP 

PERANTE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
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ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N
o
 

30.889-6/217 (200800003653) PERANTE O TRIBUNAL DE JU STIÇA 

DO ESTADO DE GOIÁS 
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VOTO DO RELATOR, MINISTRO EROS GRAU, PROFERIDO NO 

JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N
o
 84.078/MG PERANTE O 

PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
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