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1. RESUMO 

A presente pesquisa coloca em discussão a questão da possibilidade de um réu 

condenado criminalmente em duas instâncias iniciar o cumprimento de sua pena 

antes de exaurir todos os possíveis recursos. A Constituição Federal, em seu artigo 

5º, inc. LVII, garantiu que ninguém fosse preso até esgotadas todas as possibilidades 

de recurso, ou seja, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o chamado 

princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, desde a promulgação da 

Constituição Federal, prevaleceu o entendimento de que mesmo sem o trânsito em 

julgado, após condenação confirmada em segunda instância, poderá o réu dar início 

à sua reprimenda, tendo em vista não só a relativização do princípio da presunção de 

inocência (pois este já foi superado durante os dois julgamentos), como também a 

busca pela efetivação dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, segurança 

jurídica e princípio da igualdade. Seguindo tais ideais, pretende-se demonstrar a 

legalidade de tal posicionamento do Supremo Tribunal Federal, buscando respaldo 

nos critérios de pesos e medidas advindos dos princípios do Direito Brasileiro, 

abordando a necessidade da adequação da norma, comprovando-se, juridicamente, 

a partir de revisão bibliográfica e de julgados da Corte Superior, pelo método dedutivo, 

que tal entendimento não afronta a Constituição, mas sim torna-se medida essencial 

e eficaz para a segurança jurídica.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A discussão acerca da execução antecipada da pena não diz respeito apenas 

à esfera criminal, de modo diverso, atinge discussões que adentram o Direito 

Constitucional, refletindo inclusive na filosofia e sociologia, quando se põe em 

discussão os conceitos de culpa, presunção de inocência e justiça. As necessidades 

sociais e jurídicas fomentam a discussão acerca da mutação constitucional, de tal 

forma que atinge diretamente diversas questões jurídicas que são consideradas 

“intocáveis”, levando a interpretação de que de tempos em tempos é devida uma 

reavaliação do entendimento e aplicação de tais dispositivos legais, uma vez que a 

Constituição deve ser um reflexo de sua sociedade, logo, uma lei que não sofre tal 

mudança leva-nos a pensar que sua sociedade não apresenta evolução cultural e 

jurídica.  

O Ministro Marco Aurélio de Melo assim diz: “não se avança 

constitucionalmente fechando a lei das leis que é a Constituição”. 



          Reforçando a ideia de que a mudança de interpretação quanto à Lei magna não 

se trata de mera vaidade, e sim de necessidade jurídica, disposta a atender os 

diferentes interesses coletivos.  

 

3. OBJETIVOS 

Como objetivo geral pretende-se defender a possibilidade do início da 

execução da pena a partir de condenações penais em segunda instância, analisando 

as decisões proferidas pelos Ministros do STF nos julgados que debateram tal 

assunto.   

Com relação aos objetivos específicos, listam-se: a) verificar a legalidade da 

execução da pena antes do trânsito em julgado; b) demonstrar a necessidade social 

de uma interpretação diversa ao texto literal da lei c) verificar como países 

estrangeiros tratam a execução da pena antes do trânsito em julgado por meio do 

direito comparado; d) encontrar meios que reflitam a confiabilidade das decisões 

judiciais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e efetividade da tutela 

jurisdicional. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta iniciação será utilizado como fonte de pesquisa 

a Constituição Federal brasileira de 1988, o Código de Processo Penal, textos, obras 

doutrinárias e a jurisprudência dos Tribunais nacionais e internacionais, por meio de 

revisão bibliográfica, uma vez que, pela análise e interpretação dessas fontes 

materiais, doutrinárias e jurisprudenciais será possível obter uma melhor 

compreensão acerca do tema para se chegar a um consequente.  Realizando uma 

abordagem qualitativa com base no método dedutivo, que exige um aprofundamento 

de suas informações, compreendendo seus fenômenos e gerando, 

consequentemente, com base em premissas verídicas, a formação de posicionamento 

com fundamento jurídico a se observar a constitucionalidade da medida investigada.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A questão em estudo acontece no ápice da discussão acerca da presunção de 

inocência, com enfoque no julgamento do habeas corpus do ex-Presidente Lula (HC 

152752), onde novamente foi posto em debate no plenário do STF a possibilidade da 

execução provisória, sendo que o julgamento colegiado de algumas questões é 



essencial para a resolução de determinados conflitos jurídicos. Nesse sentido, nos 

ensina Guilherme de Souza Nucci (2008) que é fundamental a submissão ao corpo 

de juízes em grau recursal, estimulando a discussão de teses, a contraposição de 

ideias e o exercício do convencimento, sempre objetivando a realização da justiça e o 

aprimoramento do Direto. 

Após analisada a Jurisprudência dos Tribunais e todo material de apoio, será 

determinada a influência e o resguardo do início da execução da pena antes do 

trânsito em julgado, tendo como perspectiva a atual orientação jurisprudencial na 

aplicação da pena, no sentido de que não fere a presunção de inocência. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através de uma construção argumentativa pautada no estudo de artigos, leis, 

jurisprudências e doutrinas, embora a pesquisa esteja em curso, já é possível verificar 

a inevitabilidade do caráter normativo dos princípios constitucionais. No sentido de 

que a execução provisória da pena avança os limites jurídicos, tratando-se de medida 

que garante a efetividade de princípios coletivos, como por exemplo o princípio da 

igualdade e da persecução penal, destacando que permitida apenas a execução após 

trânsito em julgado, acarretará uma série de recursos meramente protelatórios apenas 

para que não se dê o início da pena e seja alcançada, consequentemente, a sua 

prescrição.   
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