
Execução Provisória da Pena

Panorama nos ordenamentos nacional e estrangeiro

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen1

Mônica Nicida Garcia2

Fábio Gusman3

I.  Panorama  Constitucional.  a.  O  princípio  da  presunção  da  inocência.  b.  Os  mandados 
constitucionais  expressos  de  criminalização  como  elementos  condicionantes  da  execução 
provisória.  II.  O Panorama supralegal  III.  O Panorama legal  e  administrativo.  IV. 
Panorama da  jurisprudência.  a.  No  STF.  b.  No  STJ.  V.  Aplicação  da  eficácia 
imediata das sentenças penais incriminadoras em alguns países.  a.  Inglaterra.  b. 
Estados  Unidos.  c.  Canadá.  d.  Alemanha.  e.  França.  f.  Portugal.  g.  Espanha.  h. 
Argentina. V. Conclusão

I) Panorama constitucional

a) O princípio da presunção da inocência

O  art.  5º,  inciso  LVII,  da  Constituição  da  República  garante  que 
“ninguém  será  considerado  culpado  até  o  trânsito  em  julgado  de  sentença  penal  
condenatória”, fazendo parte do corpo de diretrizes do devido processo material.

Mas tal garantia, como quase todos os direitos fundamentais, não é 
absoluta e admite derrogações em razão de outros  princípios e regras estabelecidos pela 
própria  Constituição.  Já  é  certo  nos  Tribunais  que  garantias  fundamentais  como  a 
privacidade  e  a  intimidade  (art.  5º,  inciso  X,  da  Constituição  Federal)  podem  ser 
afastadas,  já  que  mesmo  essas  garantias  cedem  com  autorização  judicial  para  que 
aconteça, por exemplo, a interceptação telefônica e a quebra de sigilo bancário previstos 
no próprio artigo 5º, inciso XII4.

1 Procuradora Regional da República da 3ª Região
2 Procuradora Regional da República da 3ª Região
3 Assessor da Chefia da Procuradoria Regional da República da 3ª Região
4 Como um exemplo, observa-se que recentemente o Supremo Tribunal Federal exarou decisão histórica 
na qual teve de confrontar princípios constitucionais de grande importância. Trata-se da Suspensão de 
Liminar 235-0/TO julgada em 08/07/2008 com decisão da lavra do presidente da Corte Ministro Gilmar 
Mendes, na qual estabeleceu-se o conflito do princípio da Separação de Poderes e o da Proteção Integral 
da Criança e do Adolescente, prevalecendo o último.



A  presunção  da  inocência  encontra,  por  seu  turno,  diversas 
circunstâncias nas quais é afastada. A primeira delas é a própria possibilidade de um 
indivíduo  ser  investigado  pela  autoridade  competente  em procedimento  próprio,  ser 
denunciado e figurar como réu em ação penal. Por outro lado, temos as modalidades de 
prisão  cautelar  que  privam  a  liberdade  quando  existem  indícios  de  autoria  e 
materialidade e se presentes, também, os outros requisitos do art. 312 do CPP5. Se é 
possível, por um lado, privar de liberdade aquele contra o qual, entre outros requisitos, 
pairam indícios de autoria, o expediente de proibição de execução provisória implica 
tratar mais severamente o preso em regime de prisão preventiva do que aquele contra o 
qual já houve decisão condenatória.6 Uma leitura extremada da presunção de inocência 
vedaria  a  possibilidade  de  qualquer  tipo  de  prisão  antes  do  trânsito  em julgado da 
condenação. Não se trata, portanto, de uma presunção absoluta, sendo derrogada pelas 
próprias provas produzidas num processo em que se observam o contraditório e a ampla 
defesa.

“Dessa  forma”,  diz  Mirabete7,  “ao  contrário  do  que  já  se  tem 
afirmado, não foram revogados pela norma constitucional citada os dispositivos legais  
que  permitem  a  prisão  provisória,  decorrentes  de  flagrante,  pronúncia,  sentença  
condenatória recorrível e decreto de custódia preventiva,  ou outros atos coercitivos  
(busca e apreensão, seqüestro, exame de insanidade mental etc.)”.

Quando da análise da recepção do artigo 594 do CPP pelo atual texto 
constitucional, alguns propuseram que a Constituição Federal, ao garantir a presunção 
de inocência, estaria determinando que o cumprimento de pena deveria ser efetivado 
apenas  após  o trânsito  em julgado da decisão  condenatória,  ou seja,  apenas  após  o 
julgamento  do  Recurso  Especial  ou  Extraordinário.  Desta  forma,  inconstitucional 
seriam o art.  594 do CPP e qualquer outro dispositivo que determinasse o início do 
cumprimento de pena antes de esgotados todos os recursos possíveis no ordenamento 
jurídico.

Este  argumento  é  afastado  pelo  fato  de  que  nenhuma  decisão 
condenatória  satisfaz  a  disposição  expressa  do  inciso  LVII  do  art.  5º,  ou  seja,  o 
“trânsito em julgado” em sentido absoluto, “diante da possibilidade de sua anulação ou 
de  rescisão  por  meio  de  habeas  corpus ou  de  revisão  criminal.  Daí  a  inevitável  
conclusão de que, em sentido amplo, a execução da penal é sempre provisória”8.

Por  outro  lado,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  também  já  se 
pronunciou a respeito dos graus que a expressão “trânsito em julgado” da Constituição 
5 Basta dizer que a Corte Interamerica de Direitos Humanos considera a prisão preventiva como “la 
medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito” (Caso “Instituto de Reeducación del 
Menor”  vs  Paraguay,  sentença  de  2  de  setembro  de  2004).  Mesmo assim,  é  absolutamente  pacífica 
constitucionalidade da prisão preventiva no Brasil.

6 A propósito da execução provisória o Conselho Nacional de Justiça expediu a resolução a resolução nº 
57  de 24/06/2008.
7 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo:Atlas, 18ª ed., 2007, pág. 22 e seguintes.
8 MÉDICI,  Sérgio  Oliveira  in Boletim  do  Instituto  Brasileiro  de  Ciências  Criminais,  ano  1,  nº  10, 
novembro de 1993.
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deve comportar. No julgamento do Habeas Corpus 2.611, a respeito da aplicabilidade 
das  normas  de  execução  penal  ao  preso  provisório,  asseverou-se  que  a  expressão 
“trânsito em julgado do art. 105 da Lei de Execuções Penais “refere-se, evidentemente,  
à ‘sentença transitada em julgado’, ou seja, ao ‘caso julgado’ e não à ‘coisa julgada’.  
Basta a existência do “caso julgado”, como aconteceu in casu. É a lição de Eduardo 
Espínola Filho”9.

Evidentemente  a  exigência  de  trânsito  em  julgado  deve  ser 
interpretada  de  acordo  com  outras  normas  constitucionais  e  admite  graus  de 
abrangência.  Interpretá-la de modo absoluto importaria  em que “ninguém mais seria 
preso”, mas não no sentido apelativo da expressão, mas sim no sentido técnico-jurídico, 
uma vez que nenhuma decisão é absolutamente imutável, pois existem as hipóteses de 
revisão criminal e mesmo de habeas corpus com caráter revisional, que são admitidos 
pela jurisprudência.

Vale ressaltar que os Tribunais acabaram por entender que o artigo 
594 do CPP, que ordena o recolhimento à prisão para o exercício do direito de recorrer 
deveria ser interpretado em conjunto com o artigo 312 do CPP, que prevê as condições 
e  requisitos  para a  decretação  da prisão  preventiva,  o  que significa  que aquele  que 
respondeu ao processo solto, poderá na sentença, se existentes os requisitos do artigo 
312, ser recolhido à prisão.

Como se vê, o princípio da presunção de inocência não é absoluto, de 
tal  forma que não é ele incompatível com prisão anterior ao trânsito em julgado da 
decisão condenatória.

b) Os mandados constitucionais expressos de criminalização como 
elementos condicionantes da execução provisória10

Contrariando a idéia de que os direitos fundamentais correspondem a 
limites à intervenção penal do Estado, temos o nascimento de um novo instituto nas 
Constituições, consistente nos mandados de criminalização.

Mandados expressos de criminalização são disposições constitucionais 
que impõem a criminalização  de certas  ações.  Não por  acaso,  esses mandados  vêm 
expressos no título de garantais fundamentais da Constituição Federal, o que permite a 
conclusão  de  que  a  criminalização  de  certas  condutas  pelo  legislador  infra-
constitucional representa um direito fundamental coletivo.

Diz  o  Procurador  Regional  da  República  Luiz  Carlos  dos  Santos 
Gonçalves que “não é possível analisar o extenso rol de garantias penais e processuais  
penais constantes na Constituição olvidando os comandos de criminalização, vez que 

9 STJ HC2611/RH, julgado em 27/06/1994, Rel. Ministro Adhemar Maciel. Íntegra: 
javascript:inteiro_teor('/SCON/servlet/BuscaAcordaos?
action=mostrar&num_registro=199400138512&dt_publicacao=29/08/1994')
10 Cf. GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados Expressos de Criminalização e a Proteção de 
Direitos Fundamentais na Constituição Brasileira de 1988. Belo Horizonte:Fórum, 2007. 
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estes  lhe  servem de  contrapartida.  Eles  impõem ao Estado deveres  de  proteção de  
direitos fundamentais mediante sanções penais”11.

Nesse esteio, as disposições contidas nos mandados de criminalização 
correspondem  a  uma  face  dos  direitos  fundamentais,  exigindo  a  mesma  proteção 
diferenciada oferecida aos demais preceitos dessa ordem.

Assim,  a  prática  de racismo (art.  5º,  XLII),  a  prática  de tortura,  o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos (art. 5º, XLIII), a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático de Direito (art. 5º XLIV) já são estabelecidos na 
Constituição por expressa disposição como crimes, não se permitindo, por decorrência 
lógica  do  princípio  da  supremacia,  omissão  do  legislador  a  esse  respeito.  Cabe  ao 
legislador tão somente tipificar tais condutas e suas sanções. A proteção pelo Direito 
Penal não pode ser afastada.

Por outro lado, a Constituição prevê também que determinados grupos 
ou indivíduos, como crianças e adolescentes,  terão prioridade absoluta,  o que leva à 
possibilidade de se concluir que as condenações por crimes que tenham como vítimas 
esses  indivíduos  também  devem  ser  tratadas  de  molde  a  lhes  garantir  a  máxima 
efetividade 12.

O fato de tais mandados de criminalização figurarem na Constituição 
indica a tutela de um direito fundamental subjacente de hierarquia semelhante àquele, 
por exemplo, que garante o princípio da presunção da inocência. A Constituição dispõe 
que é direito fundamental coletivo de toda a pessoa humana, sem distinguir um tutelado 
individual, a criminalização de certas práticas.

Gonçalves13 sustenta,  inclusive,  que  alguns  mandados  de 
criminalização  constituem cláusulas  pétreas,  ou  seja,  representam o  âmago  de  todo 
nosso sistema constitucional e, se, suprimidas, terá sido minada a ordem constitucional 
de 1988.

A  questão  é  de  extrema  relevância  quando  se  trata  do  tema  da 
contraposição entre a presunção da inocência e possibilidade de execução provisória. 
Seguindo o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, é perfeitamente 
possível  observar  que  os  mandados  de  criminalização  têm  reflexos  nas  questões 
processuais penais relativas aos “crimes constitucionais”.

11 Op. cit. pág. 18 e 19
12 E neste sentido foi a decisão do STF ao julgar o Recurso Extraordinário nº 418376, que tratava de 
crime de estupro de criança  de nove anos,  que,  posteriormente,  teria  passado  a  conviver  em “união 
estável” com o autor do delito, cuja defesa pleiteou a extinção da punibilidade com base na antiga redação 
do artigo 107, inciso VII do Código Penal (revogado pela Lei  nº 11.106 de 28/03/2005), que  não foi  
reconhecida  por  absoluta  incapacidade  de  autodeterminação  da  vítima. Julgamento  encerrado  em 
09/02/2006 e acórdão publicado em DJU de 23/03/2007, página 00072.
13 Op. cit. pág. 193 e seguintes.
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A  contraposição  do  princípio  da  presunção  de  inocência  com  a 
execução  provisória  de  crimes  previstos  na  Constituição  passa  a  ter  relevância  de 
conflito  de  princípios  constitucionais  e  não  mais,  como  alguns  julgados  tendem  a 
fazer14, caráter de simples sobreposição do direito superior pelo inferior.

Por  um lado,  deve-se  relativizar  a  presunção  de  inocência  para  a 
própria realização da pretensão punitiva do Estado, conforme já analisado acima. Por 
outro, proibir a execução provisória de crimes abarcados pelos mandados expressos de 
criminalização, significaria, também uma inconstitucionalidade. Isso porque a proteção 
subdimensionada  ou insuficiente,  chamada no direito  alemão  de  Untermassverbot 15 

também constitui uma forma de afronta à Constituição.

Nesse  sentido  o  voto  do  Ministro  Gilmar  Mendes  no  já  citado 
julgamento  do  Recurso  Extraordinário  418.376-5:  “quanto  à  proibição  de  proteção 
insuficiente, a doutrina vem apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao 
contrário  do  garantismo  negativo  (que  se  consubstancia  na  proteção  contra  os  
excessos do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. A proibição  
de proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais de  
proteção, ou seja, na perspectiva do dever de proteção, que se consubstancia naqueles  

14 “HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA "EXECUÇÃO ANTECIPADA DA 
PENA". ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que "[o]  
recurso extraordinário não tem efeito suspensivo,  e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do  
traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença". A Lei de Execução  
Penal  condicionou  a  execução  da  pena  privativa  de  liberdade  ao  trânsito  em julgado da  sentença  
condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que "ninguém será  
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2. Daí 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. 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 HC 91.232-0/PE, julgado em 6/11/2007, 
Rel. Ministro Eros Grau.

15 GONÇALVES, L. C. S. Op. cit. págs. 56 e seguintes.
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casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir  
a proteção de um direito fundamental.”

Sendo  a  presunção  de  inocência  um  princípio,  integrante  de  uma 
Constituição aberta como é a de 1988, é certo que deve submeter-se às análises de sua 
aplicação feitas pelo julgador. O instrumento mais adequado para tal análise é outro 
princípio,  o da proporcionalidade,  que tem,  como já  vem admitindo a  doutrina,  um 
duplo viés a que se refere o Ministro Gilmar Mendes (a proteção positiva – exercida 
contra o Estado – e a proteção de omissões estatais). Diz Ingo Sarlet citado pelo próprio 
Ministro que: “a noção de proporcionalidade não se esgota na proibição do excesso, já  
que  abrange  (...),  um  dever  de  proteção  por  parte  do  Estado,  inclusive  quanto  a  
agressões contra agressões contra direitos fundamentais provenientes de terceiros, de  
tal  sorte  que  se  está  diante  de  dimensões  que  reclamam  maior  densificação,  
notadamente  do  que  diz  com  os  desdobramentos  da  assim  chamada  proibição  de  
insuficiência  no  campo  jurídico  penal  e,  por  conseguinte,  na  esfera  da  política  
criminal, onde encontramos um elenco significativo de exemplos a serem explorados.” 
(citação extraída de acórdão mencionado na nota 12)

Resta claro que a execução provisória expressa nos artigos 393, 594 e 
637 do CPP, e parágrafo 2º do art.  27 da Lei 8.038/90 não contraria os dispositivos 
constitucionais,  notadamente  quando  se  trata  de  crimes  previstos  nos  mandados 
expressos de criminalização da própria Constituição Federal.

II) O Panorama supralegal

A partir da década de 60 do século XX iniciou-se uma nova geração 
de direitos humanos que, coexistindo com as demais anteriores, se popularizou como “a 
terceira  geração”.  Os  direitos  trazidos  por  tal  tendência  mundial,  como  ensina 
Canotilho,  “pressupõem o dever de colaboração de todos os estados e não apenas o 
actuar activo de cada um e transportam uma dimensão colectiva justificadora de um 
outro nome dos direitos em causa: direito dos povos.” 16

Conforme assinalamos acima, os mandados de criminalização trazidos 
pela Constituição de um Estado representam autênticos direitos fundamentais coletivos 
porquanto garantem a toda a coletividade a persecução dos agentes destes crimes. Da 
mesma  maneira,  os  tratados  e  convenções  internacionais  pelos  quais  os  Estados 
signatários se comprometem a combater certas espécies de crimes.

A Constituição Federal de 1988, após a Emenda 45/2004, já ostenta a 
possibilidade  de  se  elevar  os  tratados  internacionais  que  versem  sobre  Direitos 
Humanos à condição de norma constitucional no sentido formal (além do material que 
indubitavelmente já o têm), tornando-os parte do Bloco de Constitucionalidade.

16 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra : Almedina, 7ª 
Ed., 2003, pág. 386 e seguintes.
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Com  efeito,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  absorveu  a 
internacionalização  dos  direitos  humanos  em  discussões  acerca  da  hierarquia  dos 
tratados celebrados antes da Emenda 45. Há posições segundo as quais a disposição 
destes  tratados  sobre  direitos  humanos  antes  de  2004  são  normas  com  status 
constitucional, como professa o Ministro Celso de Melo.17 Outros consideram o teor dos 
tratados com hierarquia “supralegal”.18

Especificamente quanto ao tema em questão, é certo que os tratados e 
convenções internacionais de direitos humanos excepcionam a regra de o réu responder 
processo  sempre  em  liberdade.  Assim  se  pronunciou  o  Ministro  Celso  de  Melo  a 
respeito do tratamento do tema pelo Pacto de São José da Costa Rica: “A Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos não assegura, de modo irrestrito, ao condenado, o  
direito de (sempre) recorrer em liberdade, pois o Pacto de São José da Costa Rica, em  
tema de proteção ao "status libertatis" do réu, estabelece, em seu Artigo 7º, nº 2, que  
‘Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições 
previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de 
acordo com elas promulgadas’, admitindo, desse modo, a possibilidade de cada sistema  
jurídico nacional instituir os casos em que se legitimará, ou não, a privação cautelar  
da liberdade de locomoção física do réu ou do condenado.”19

Assumindo que os tratados e convenções internacionais fazem parte 
do bloco de constitucionalidade, ou, como crêem outros, têm caráter supralegal, é de se 
observar que o Brasil é parte em diversos tratados em que se obriga ao combate a certos 
crimes que ultrapassam as fronteiras dos Estados. Dependendo do tratamento processual 
destes  crimes  de  grande  relevância,  a  ação  insuficiente  pode  significar 
inconstitucionalidade.

Com relação aos crimes relacionados à corrupção, temos a Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção ratificada pelo Brasil em 7/6/2005, aprovada 
pelo  Decreto  Legislativo  348 de  18/5/2005 e  promulgada  pelo  Decreto  nº  5687 de 
31/1/2006. A Convenção estabelece verdadeiras garantias fundamentais coletivas com 
intuito de proteger a população dos estados-parte contra os crimes de corrupção. Por 
esta  Convenção,  o  Brasil  se compromete,  por  exemplo,  a  avaliar  periodicamente  os 
instrumentos jurídicos a fim de determinar se são adequados para combater a corrupção 
(art. 5º). O tratado também prevê delitos relacionados à corrupção. Suas estipulações 
concernentes a tipificação de crimes são verdadeiros mandados de criminalização.  A 
importâncias  dessas  disposições  influenciam a  interpretação  de  todo o  ordenamento 
jurídico, sendo vedada a proteção insuficiente.

Da  mesma  forma,  a  Convenção  sobre  Corrupção  de  Funcionários 
Públicos em Transações Comerciais  Internacionais  da Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que foi ratificada pelo Brasil e entrou em vigor 
no ordenamento  jurídico  brasileiro  por  meio  do Decreto  3.678 de  30/11/2000.  Este 
17 STF, HC 87.585/TO, voto do Ministro Celso de Melo datado de 12/03/2008.
18 STF, HC 90751MC/SC, julgado em 08/03/2007, decisão monocrática no Ministro Gilmar Mendes.
19 HC 89754/BA
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instrumento  internacional  foi  responsável  pela  inserção,  pela  Lei  nº  10.467  de 
11/06/2002, no Código Penal do capítulo II-A dos artigos 337-B, 337-C e 337-D, que 
tratam dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, e 
na Lei 9613 de 03/03/1998 (que trata dos crimes de lavagem de ativos) do inciso  VII no 
artigo 1º para que aqueles crimes previstos no Código Penal sejam considerados crimes 
antecedentes daqueles de lavagem de ativos.

O  Brasil  também é  signatário  de  vários  tratados  que  prestigiam o 
direito  da vítima dos crimes.  O Estatuto  de Roma20,  por  exemplo,  além de tipificar 
crimes de genocídio (art. 6º), crimes contra a humanidade (art. 7º) e de guerra (art.8º), 
tem em alta conta o papel e os direitos da vítima dos crimes tratados. O art. 53, nº1, “c” 
dispõe que o Procurador deve ter em conta os “interesses das vítimas” ao considerar a 
abertura de um inquérito.  Sobre a instrução dos processos no Tribunal Internacional 
(art.  57),  o  Estatuto  refere-se  ao  “interesse  superior  das  vítimas”.  Além  desses 
dispositivos,  o  Estatuto  do  Tribunal  Penal  Internacional  traz  vários  dispositivos  a 
respeito da participação da vítima no processo e sobre garantir seus interesses, valores 
gerais que devem ser absorvidos pelo direito nacional.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica) garante que toda pessoa seja protegida por instrumentos jurídicos, de atos 
que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei, ou pela 
própria convenção. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já garantiu o direito da 
vítima  de  que  se  sancionem  os  eventuais  responsáveis  pelos  delitos  contra  elas 
praticados.21

Portanto,  a  execução  provisória  da  pena  é  também  uma  forma  de 
proteção da vítima ou de seus familiares especialmente em crimes contra a vida em que 
a vítima é uma criança ou adolescente como na pornografia infantil ou na exploração 
sexual de meninos e meninas.

Todos estes instrumentos jurídicos devem servir como mitigadores da 
interpretação  absoluta  do  princípio  da  presunção  de  inocência,  conforme  ocorre  na 
quase totalidade dos países do mundo, conforme se verá em item próprio deste trabalho.

III) O Panorama legal e administrativo

Antes de 1973, a prisão por sentença penal condenatória era regulada 
pelo art. 393, I, do Código de Processo Penal. A Lei 5.941/73 ( a chamada Lei Fleury, 
assim denominada porque foi aplicada ao Delegado de Polícia Civil do Estado de São 
Paulo envolvido com a repressão durante a ditadura militar) fez com que o art. 594, 
agora modificado, tratasse a questão de modo quase que completo. Após 1973, portanto, 

20 Internalizado no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto 4.388 de setembro de 2002.
21 CORTE  INTERAMERICANA  DE  DERECHOS  HUMANOS,  CASO  MYRNA  MACK  CHANG  VS. 
GUATEMALA, SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 (item 209).
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passaram a existir (três) exigências para que não fosse efetuado o recolhimento à prisão 
do condenado para o regular trâmite de sua apelação.

Desta maneira, o réu poderia apelar em liberdade quando: a) se livra 
solto, segundo art. 321 do CPP; b) tenha prestado fiança, sendo o crime afiançável; c) 
for o condenado primário e de bons antecedentes.

O correto entendimento do art. 594 do CPP, então, prevê, como já dito 
anteriormente, a possibilidade de a pena ser cumprida desde o momento da prolação da 
decisão  condenatória,  quando  o  crime  for  inafiançável  e  o  réu  não  apresentar 
primariedade e bons antecedentes.

Conforme  se  exporá  a  seguir,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  se 
manifestou por várias vezes a respeito da perfeita recepção das disposições do art. 594 
do CPP na ordem constitucional de 88. O Superior Tribunal de Justiça chegou a editar a 
Súmula nº 9 enunciando que “a exigência de prisão provisória, para apelar, não ofende 
a garantia constitucional da presunção de inocência”.

Atualmente os Tribunais vêm entendendo que o art. 594 continua em 
vigor, embora sua aplicação prática deva ser conjugada com as disposições o art. 312 do 
Código de Processo. Desta maneira, no momento da prolação da decisão condenatória, 
pode o réu continuar recolhido à prisão, ou pode ser preso, se presentes os requisitos da 
prisão  preventiva,  principalmente  aquele  pertinente  à  garantia  da ordem pública,  da 
ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido, acórdão do 
STF no julgamento do Habeas Corpus 8443422 e 89754.

Corroborando a disposição antiga do art. 63723 do Código de Processo 
Penal,  em  1990,  a  Lei  8.038/1990  dispôs  que  o  Recurso  Especial  e  o  Recurso 
Extraordinário não garantem o efeito suspensivo do acórdão recorrido. Isso significa 
que,  mesmo aquele condenado que aguardou o julgamento de apelação criminal  em 
liberdade,  porque  presentes  todos  os  requisitos  do  art.  594,  deveria  iniciar  o 
cumprimento da pena.

Em 2006, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 19 
que, considerando expressamente a existência de “presos provisórios” e seus direitos de 
petição  sobre  direitos  pertinentes  à  execução  penal,  ordena  a  expedição  da  guia  de 
recolhimento provisório “quando da prolação da sentença ou acórdão condenatórios, 
ainda sujeitos a recurso sem efeitos suspensivo, devendo ser prontamente remetida ao 
Juizo da Execução Criminal.

Recentemente,  em  24  de  Junho  de  2008,  a  Resolução  nº  57  do 
Conselho Nacional de Justiça ratificou aquele entendimento,  dispondo que a guia de 
recolhimento  provisório  será  expedida  quando  da  prolação  da  sentença  ou  acórdão 

22 http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=84434&classe=HC
23 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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condenatório,  ressalvada  a  hipótese  de  possibilidade  de  interposição  de  recurso  do 
Ministério Público com efeito suspensivo. 

As  observações  aqui  feitas  valem  da  mesma  forma  para  as  penas 
restritivas de direitos e para as penas privativas de liberdade24.

IV) Panorama da jurisprudência

a) No STF

Na vigência de ordens constitucionais anteriores a 1988, o Supremo 
Tribunal Federal já decidia pela incompatibilidade do efeito suspensivo com o Recurso 
Extraordinário. Em caso memorável, o julgamento do  Habeas Corpus nº 5975725, no 
qual atuou como Subprocurador Geral da República o Professor Francisco de Assis 
Toledo, a ordem foi denegada sob o argumento de que “o Recurso Extraordinário não 
importa a suspensão dos efeitos da sentença condenatória”.

Após  1988,  o  Supremo  Tribunal  sustentou  o  posicionamento  de 
julgados  anteriores  e  interpretou  de  forma  restritiva  o  princípio  da  presunção  de 
inocência  que a nova Constituição  trazia.  Isso ocorreu nos julgamentos  dos  Habeas 
Corpus nº 67.85726, 67.96827, 68.03728 e 68.34229.

O  Habeas  Corpus nº  67.857,  cujo  relator  era  o  Ministro  Aldir 
Passarinho  Júnior,  foi  modelar  no  sentido  de  contrapor  diretamente  o  princípio  da 
presunção de inocência  com a possibilidade de execução provisória.  Diz o Ministro 
relator que “esse preceito fixado no inciso LVII do art. 5º da Constituição tem outros 
efeitos,  mas  não  aquele  de  só  se  recolher  à  prisão  quando  houver  sentença 
condenatória. Pode ter outros efeitos que a doutrina e a jurisprudência, ou mesmo leis  
ordinárias venham a definir, de logo, porém, se evidenciava a vedação de que haja 
prisão administrativa, posto que o art. 5º, no seu inciso LXI, só se refere a prisão por  
autoridade judiciária competente, fora os casos de flagrante, transgressão militar ou  

24 A forma e o momento da execução da pena restritiva de direitos mostram-se de suma importância, já 
que  mais  da  metade  das  penas  aplicadas  aos  condenados  por  “crimes  do  colarinho  branco”  da  Lei 
7.492/86 nos Trubunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça entre os anos de 1989 e 
2005 foi  convertida em restritivas de direito (cf.  MACHADO, Maíra Rocha  et  alii.  Relatório Final: 
Resultados Quantitativos e Qualitativos – Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais. 
Fundação Getúlio Vargas – Escola de Direito de São Paulo, 2008.
25 http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=59757&classe=HC
26 http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=67857&classe=RHC
27http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=70630&codigoClasse=349&numero=67968&siglaRecurso=&classe=HC
28http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=70129&codigoClasse=349&numero=67037&siglaRecurso=&classe=HC
29http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=70898&codigoClasse=349&numero=68342&siglaRecurso=&classe=HC
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crime militar.  Portanto,  os  preceitos  do Código de  Processo  Penal  que  prevêem a 
prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não foram revogados”.

A primeira decisão que gerou mais discussão a respeito do tema no 
Supremo  Tribunal  Federal  após  a  vigência  da  Constituição  de  1988  foi  o  Habeas 
Corpus  69.96430, julgado em 1992 e relatado pelo Ministro Ilmar Galvão. No caso, o 
paciente havia sido recolhido à prisão para cumprimento de pena sem que a decisão 
condenatória  houvesse transitado em julgado. A alegação do impetrante  trazia  como 
base justamente o princípio da presunção de inocência  do inciso LVII do art.  5º  da 
Constituição.  O Tribunal  Pleno denegou a ordem seguindo a jurisprudência  pacífica 
tanto  do  próprio  Supremo  Tribunal  como  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Foram 
vencidos, contudo, os Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence. A ementa ficou 
redigida da seguinte forma: 

“HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  RECOLHIDO  A  PRISÃO  ANTES  DO 
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  DECISÃO  CONDENATÓRIA.  
PRETENDIDO  DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.  PEDIDO  
SUBSIDIARIO  DE  PROGRESSAO  DE  REGIME.  Contra  decisão 
condenatória, proferida em única instância, por Tribunal estadual, cabe  
apenas recurso de índole extraordinária, sem efeito suspensivo, que não 
impede o cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STF.  De 
outra parte, não configura constrangimento ilegal a falta de progressão no  
regime  de  cumprimento  da  pena,  se  o  paciente  ainda  se  acha,  a  
requerimento próprio,  fora do sistema penitenciário,  em prisão especial,  
onde  se  torna  impossível,  por  absoluta  falta  de  meios,  a  realização  do 
exame  criminológico  que,  no  caso,  constitui  pressuposto  necessário  a  
concessão  do  beneficio  (art.112,  parágrafo  único,  c/c  art.  8.,  da  LEP).  
Pedido indeferido.”
HABEAS CORPUS – 69964, julgamento em 18/12/1992, Relator ILMAR 
GALVÃO, sem grifos no original

Em 1995, no julgamento do HC 72.36631 o Pretório Excelso julgou a 
constitucionalidade  do  art.  594 do  Código de Processo Penal.  Estabeleceu-se  que  a 
necessidade de recolher-se à prisão para apelar não feria o princípio da presunção de 
inocência. Disse na ocasião o Ministro Nery da Silveira, relator, depois de citar vasta 
jurisprudência de vários Tribunais, que “a matéria tem sido debatida no Plenário (HC 
68.726-1/130, dentre outros) e a orientação da Corte é no sentido da validade e da  
recepção do art. 594 do CPP, no sistema da Constituição de 1988. Ora, se este artigo é  
valido,  o  benefício  que  dele  decorre,  de  poder  apelar  em  liberdade,  há  de  ficar 
condicionado à satisfação dos requisitos postos em tal norma, isto é, o réu deve ter  
bons antecedentes e ser primário.”

A partir desse julgamento paradigmático, o Supremo Tribunal Federal 
exarou inúmeras decisões no mesmo sentido. Veja-se: 
30 http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=69964&classe=HC
31http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=73718&codigoClasse=349&numero=72366&siglaRecurso=&classe=HC
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“Presunção de não culpabilidade. Execução penal provisória e presunção 
de não culpabilidade. A jurisprudência assente do Tribunal é no sentido de 
que a presunção constitucional de não culpabilidade - que o leva a vedar o 
lançamento  do  nome  do  réu  no  rol  dos  culpados  -  não  inibe,  porém,  a  
execução  penal  provisória  da  sentença  condenatória  sujeita  a  recursos  
despidos  de  efeito  suspensivo,  quais  o  especial  e  o  extraordinário:  
aplicação da orientação majoritária, com ressalva da firme convicção em 
contrário do relator.”
HABEAS  CORPUS  –  80535,  julgamento  em  12/12/2000,  Relator 
SEPÚLVEDA PERTENCE32

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A 
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO.  
FALTA DE JUSTA CAUSA. 
I - Em se tratando de ação penal instaurada diante da prática de crimes 
contra a ordem tributária, a existência de justa causa impõe o esgotamento 
da esfera administrativa. 
II - Não existe nulidade do processo penal quando, em hipótese de crime  
contra a ordem tributária, a condenação é amparada em crédito tributário  
definitivamente constituído. 
III  -  O recurso especial  e  o  recurso extraordinário não possuem efeitos  
suspensivo, razão pela qual não impedem a execução provisória da pena. 
IV - Ordem denegada.”
HABEAS  CORPUS  –  85616/AM,  julgamento  em   24/10/2006,  Relator 
RICARDO LEWANDOSKI33

“HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL. 
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.  
EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DA  PENA:  POSSIBILIDADE.  
PRECEDENTES. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.  
HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de  
ser possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, quando 
os recursos pendentes de julgamento não têm efeito suspensivo. 
2. Não configurada, na espécie, reformatio in pejus pelo Tribunal de Justiça 
do Paraná. A sentença de primeiro grau concedeu ao Paciente "o benefício  
de apelar" em liberdade, não tendo condicionado a expedição do mandado 
de prisão ao trânsito em julgado da decisão condenatória. 
3. Habeas corpus denegado.”
HABEAS  CORPUS  –  91675,  julgamento  em  04/09/2007,  Relatora 
CÁRMEM LÚCIA34

“Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Execução provisória da 
pena.  Pendência  de  julgamento  dos  Recursos  especial  e  extraordinário.  
Ofensa  ao  princípio  da  presunção  da  inocência:  não-ocorrência.  
Precedentes. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a pendência do recurso  
especial  ou  extraordinário  não  impede  a  execução  imediata  da  pena,  
considerando que eles não têm efeito suspensivo, são excepcionais, sem que  
isso implique em ofensa ao princípio da presunção da inocência. 

32http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=78430&codigoClasse=349&numero=80535&siglaRecurso=&classe=HC
33http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=391418&codigoClasse=349&numero=85616&siglaRecurso=&classe=HC
34http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=499432&codigoClasse=349&numero=91675&siglaRecurso=&classe=HC
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2. Habeas corpus indeferido.”
HABEAS CORPUS – 90645, julgamento em 11/09/2007, Relator MARCO 
AURÉLIO, Relator p/ Acórdão MENEZES DIREITO35

Ainda, no mesmo sentido, HC 7216836 (julgamento em 28/03/1995, 
Relator SEPÚLVEDA PERTENCE), HC 7172337 (julgamento em 14/03/1995, Relator 
ILMAR GALVÃO) e HC 7079838 (julgamento em 14/12/1993, Relator SEPÚLVEDA 
PERTENCE).

Em junho de 2008 a Segunda Turma julgou Habeas Corpus admitindo 
a possibilidade de execução provisória:

“DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA  DA  PENA.  REGIME  SEMI-ABERTO.  
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  INEXISTÊNCIA.  DENEGAÇÃO  DA 
ORDEM.  1.  Não  houve  alteração  das  razões  e  fatos  que  conduziram à 
permanência da custódia do paciente durante todo o processo. 2. Práticas  
delitivas  relacionadas  a  roubos  consumado  e  tentado,  com  emprego  de  
arma  de  fogo,  tendo  a  juíza  sentenciante  expressamente  mantido  o 
encarceramento  do  paciente  que  havia  ficado  preso  durante  toda  a  
instrução.  3.  Execução  provisória  da  pena  privativa  de  liberdade  em  
consonância com o comando contido na sentença. 4. Ausência de benefícios  
extra muros em razão de não ter implementado, à época da impetração, os  
requisitos da Lei de Execução Penal, especialmente o requisito temporal. 5.  
Ordem  denegada.”  HC  86651  /  DF  Relator(a):  Min.  ELLEN  GRACIE 
Julgamento: 10/06/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma39

Contrariamente  a  essa  posição  majoritária  e  antiga  no  STF,  há 
julgamentos que proíbem a execução da pena restritiva de liberdade antes do trânsito em 
julgado da decisão condenatória.40

Hoje,  o  panorama  das  decisões  do  Supremo  Tribunal  Federal  a 
respeito da execução da pena antes do trânsito em julgado é bastante dividido, em que 
pese a tradição de se admitir a possibilidade.

Como ilustração,  o próprio Ministro  Eros Grau,  autor do veemente 
voto transcrito neste trabalho na nota 14, crítico ferrenho da execução provisória da 
pena  privativa  de  liberdade,  proferira  voto  em  novembro  de  2004  a  favor  da 
possibilidade de execução provisória de pena restritiva de direitos.41 Foi, inclusive, voto 
vencido. É interessante notar que fundamentou seu voto citando seu trabalho “Ensaios e  

35http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=494640&codigoClasse=349&numero=90645&siglaRecurso=&classe=HC
36http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=73600&codigoClasse=349&numero=72168&siglaRecurso=&classe=HC
37http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=73289&codigoClasse=349&numero=71723&siglaRecurso=&classe=HC
38http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=72689&codigoClasse=349&numero=70798&siglaRecurso=&classe=HC
39http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?
id=535837&codigoClasse=349&numero=86651&siglaRecurso=&classe=HC
40 Nesse sentido HC85209; 83592
41 http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=84677&classe=HC
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discurso sobre a interpretação/aplicação do direito” dizendo que não se interpreta o 
direito  “em tiras,  em pedaços”.  Não obstante,  reconhece a execução provisória para 
pena restritiva de direitos, mas não a reconhece para a privativa de liberdade.

Disse o Ministro Eros Grau, nessa oportunidade, que “se a própria 
liberdade do réu pode ser logo atingida se não houver recursos com efeitos suspensivo,  
nada impede possa ele sofrer também limitações em alguns de seus direitos, uma vez  
que a sanção dessa natureza é menos gravosa do que a privativa de liberdade.”32

Coloque-se,  ainda,  que,  relativamente  à  questão  específica  da  pena 
restritiva de direitos há decisões que impedem a execução provisória com base não só 
no princípio da presunção da inocência, mas também no artigo 147 da Lei de Execuções 
Penais ( Lei nº 7210 de 11/06/1984).42

b) No STJ

Com alguma discordância, o entendimento absolutamente majoritário 
no Superior Tribunal de Justiça era no sentido da possibilidade da execução provisória 
quando do trâmite de Recursos Especial ou Extraordinário contra acórdão condenatório 
(ou processamento no tribunal de origem). Dizia a já mencionada súmula nº 9 daquele 
Tribunal que a exigência de prisão provisória para apelar não ofenderia o princípio da 
inocência. Após, editou-se a súmula 267 que afirmava que nada obstava o mandado de 
prisão se pendente recurso sem efeito suspensivo.

Com  a  acentuação  da  divisão  da  questão  no  Supremo  Tribunal 
Federal,  a nova tese da inadmissibilidade de execução provisória voltou a figurar no 
Superior Tribunal de Justiça, principalmente na 6ª Turma.

Em resumo, existe, atualmente, uma diferença de interpretação entre a 
5ª Turma e a 6ª Turma quanto à execução provisória da pena. Enquanto a 5ª Turma 
sustenta a necessidade de trânsito em julgado dos fatos, ou seja, primeira e segunda 
instâncias (ou somente uma no caso de ações originárias  dos Tribunais),  justamente 
porque em sede de recurso especial ou extraordinário não pode haver rediscussão dos 
fatos, a 6ª Turma invoca a inafastabilidade do trânsito em julgado em todas instâncias, 
inclusive STJ e STF. A 5ª Turma apenas afasta a possibilidade de execução provisória 
no caso de recebimento dos Recursos Especial e/ou Extraordinário no efeito suspensivo, 
o que não é a regra.

No âmbito da 5ª Turma discute-se, ainda, a viabilidade de expedição 
de mandado de prisão pelo próprio Tribunal, quando isto não é feito pela sentença. A 
questão é se isso fere ou não o princípio da vedação da  reformatio in pejus. Foram 
encontrados acórdãos nos dois sentidos: enquanto a decisão do HC 81943 (relatado pela 
Min.  Laurita  Vaz)  admite  essa conduta  do Tribunal,  a  decisão  no HC 76563 (cujo 
relator é o Min. Arnaldo Esteves) é contrária à expedição do mandado de prisão pelo 
42 Nesse sentido: HC88741; HC84859; HC85289
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Tribunal nos casos em que a sentença assegura o direito de aguardar em liberdade o 
trânsito em julgado do processo e não há, nesse ponto, recurso da acusação, pois isso 
configura  reformatio in pejus. Neste último caso, há o afastamento da súmula 267 do 
STJ, pois não será possível a execução provisória da pena, em virtude do disposto na 
sentença de primeiro grau. Vê-se que há, aqui, uma aproximação ao entendimento da 6ª 
Turma. 

A  6ª  Turma  considera  a  presunção  de  inocência  um  princípio 
inafastável,  devendo  incidir  até  mesmo  nas  questões  excepcionais  debatidas  nos 
Tribunais Superiores. Assim, esta Turma afasta a súmula 267 do STJ e classifica seu 
novo  entendimento  como  uma  evolução  na  interpretação  do  instituto  da  execução 
provisória da pena. Uma das decisões paradigmáticas foi aquela proferida no Agravo 
Regimental na Medida Cautelar 12493, pois verifica-se a repetição dos argumentos em 
outros  acórdãos.  Dessa  maneira,  segundo  este  entendimento,  a  prisão  do  acusado 
somente  ocorreria  quando revestida  de elementos  de cautelaridade,  ou então  com o 
trânsito em julgado em todas as instâncias, inclusive as excepcionais (STJ e STF).

De  acordo  com  o  entendimento  da  possibilidade  da  execução 
provisória, colacionam-se os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 213, 214, C/C 
ART.  226,  INCISO  I  C/C  ART.  69,  TODOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  
EXECUÇÃO  DA  PENA  ANTES  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA 
CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO DEVOLUTIVO.
I  -  Contra  a  decisão  condenatória  confirmada  em  segundo  grau  de  
jurisdição,  cabem,  tão-somente,  em  princípio,  recursos  de  natureza  
extraordinária – apelos especial e extraordinário – sem efeito suspensivo  
(art.  27, § 2º da Lei nº 8.038/90),  razão pela qual se afigura legítima a 
execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da  
respectiva condenação.
II - Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela e. Primeira Turma  
do c. Pretório Excelso,  nos autos do HC nº 90.645/PE, Rel.  Min. Marco 
Aurélio,  Rel.  para  acórdão  Min.  Menezes  Direito,  DJU  de  14/11/2007,  
(noticiado no Informativo nº 479/STF).
Writ denegado. (HC nº 91.529/RO, Relator Ministro Félix Fischer, STJ, 5ª 
Turma, unânime, julgado em 18.12.2007, DJ 31.03.2008)

REDUÇÃO DA PENA COM FULCRO NO ART. 33, § 4o. DA NOVA LEI  
DE TÓXICOS (LEI 11.343/06). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO 
EXCLUSIVA  DA  DEFESA.  RECURSO  IMPROVIDO.  EXPEDIÇÃO  DO 
MANDADO DE PRISÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PACIENTE QUE 
RESPONDEU  SOLTO  AO  PROCESSO.  SÚMULA  267/STJ.  
PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E,  
NESSA PARTE, DENEGADO.
1. Quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 33, § 4o. da Lei  
11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), a questão não foi apreciada pelo Tribunal  
Paulista, até porque não suscitada no recurso de Apelação da defesa. Resta,  
assim,  inviabilizado  o  exame  da  matéria  por  esta  Corte,  sob  pena  de 
indevida supressão de instância.
2.  Inexiste  constrangimento  ilegal  por  parte  do  Tribunal  Estadual  na 
determinação de expedição de mandado de prisão, uma vez que eventuais  
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Recursos  Especial  e  Extraordinário  carecem  de  efeito  suspensivo,  
consoante se depreende do art.  27,  § 2o. da Lei  8.038/90, aplicando-se,  
nesses casos, a Súmula 267/STJ, segundo a qual a interposição de recurso,  
sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória, não obsta a expedição  
de mandado de prisão.
3.  Conheço  e  reverencio  a  orientação  jurisprudencial  que  afirma  a 
impossibilidade  de  execução  provisória  da  pena  antes  do  trânsito  em 
julgado  da  sentença  condenatória,  sobretudo  se  o  Juiz  concedeu  essa 
benesse ao réu, como na hipótese; entretanto, ao meu sentir, tal exegese,  
que se baseia, isoladamente, no princípio constitucional da presunção da  
inocência,  não  tem  o  alcance  que  se  pretende  dar,  e  não  pode  ser  
interpretada fora da lógica do ordenamento jurídico pátrio. Se o acesso às  
instâncias  extraordinárias  é  restrito,  não se  prestando à  revisão  pura e  
simples de provas, mas à apreciação de tese ou matéria jurídica, não há  
como  admitir  que,  sem  a  mínima  demonstração  dessa  plausibilidade  
jurídica, a condenação, confirmada em dois graus de jurisdição, possa ficar  
suspensa,  indefinidamente,  enquanto  a  parte  conseguir,  utilizando-se  da 
infindável  possibilidade  recursal,  postergar  o  trânsito  em  julgado  da  
condenação. 
4. Em situações excepcionais,  quando ficar evidenciada a viabilidade da 
pretensão exposta nos Recursos Excepcionais, o efeito suspensivo pode ser  
concedido por liminar em medida cautelar incidental  ou até em Habeas  
Corpus,  como  bem  lembrou,  recentemente,  o  eminente  Ministro  FELIX 
FISCHER, por ocasião do julgamento do HC 80.462/SP (j. em 07.02.08).
5. Parecer do MPF pelo não conhecimento do Habeas Corpus.
6. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.  (HC 85.803/ SP, 
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, unânime, julgado 
em 21.02.2008, DJe. 17.03.2008).

V) Aplicação da eficácia imediata das sentenças penais incriminadoras em alguns 
países

Vale lembrar, inicialmente, trecho do voto da Ministra Ellen Gracie 
quando  do  julgamento  do  HC 85886  de  06/09/2005.  Diz  a  Ministra  que  “em país 
nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma 
condenação fica suspensa, aguardando o referendo da Corte Suprema.”43 A análise da 
situação em alguns países parece corroborar a afirmação da Ministra.

a) Inglaterra

O direito inglês é arauto mundial dos direitos civis que resguardam o 
indivíduo do arbítrio estatal.

Pode-se  dizer  que  as  idéias  iniciais  do  princípio  da  presunção  de 
inocência em todo mundo surgiram na Inglaterra no corpo da Carta Magna de 121544. O 
capítulo 39º45 dizia que os julgamentos deveriam ocorrer "de harmonia com as leis do 
43http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=85886&classe=HC
44 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  Coimbra : 
Almedina, 7ª Ed., 2003.
45 “Chapter 39 “No free man shall be taken or imprisoned or disseised of his Freehold, or Liberties, or  
free Customs, or be outlawed, or exiled, or any other wise destroyed, nor will we go upon him nor send  
upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land”.
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país".  Eduardo  III,  em  leitura  posterior  da  Carta  em  1354  trocou  a  expressão  por 
"processo devido em direito", que quase 800 anos depois ainda persiste como referência 
do princípio em legislações de todo o mundo.

No século  XVII  já  se  reconhecia  nas  Ilhas  Britânicas  o  direito  do 
condenado de poder responder a seu processo em liberdade, sob prestação de fiança. 
Contudo, a possibilidade não era prevista para certos crimes considerados mais graves. 
O “Habeas Corpus Act 1679” dispunha que o Magistrado deveria libertar o acusado da 
prisão tomando uma garantia, a menos que o crime fosse insuscetível de fiança.46

Hoje, a legislação que trata da liberdade durante o trâmite de recursos 
contra a decisão condenatória é a Seção 81 do “Supreme Court Act 1981”. Por este 
diploma é garantida ao recorrente a liberdade mediante pagamento de fiança enquanto a 
Corte  examina  o  mérito  do  recurso.  Tal  direito,  contudo,  não  é  absoluto  e  não  é 
garantido em todos os casos.

A libertação pela fiança não é automática, e a instância inferior não a 
reconhece na sentença. O direito é concedido pelas Cortes nas quais foram interpostos 
os  recursos  e  é  julgado já  no exame de  mérito  recursal.  Vigora no direito  inglês  o 
princípio segundo o qual as sentenças condenatórias têm aplicabilidade imediata.47

Em 2003, o “Criminal Justice Act” inseriu modificações significativas no 
Processo Penal Britânico tratando de vários temas, incluindo os poderes da polícia, o sistema de 
recursos e o sistema do júri.

O  “Criminal  Justice  Act 2003”  representou  restrição  substancial  ao 
procedimento  de liberdade provisória,  abolindo a possibilidade de recursos  à “High Court” 
versando  sobre  o  mérito  da  possibilidade  de  liberação  do  condenado  sob  fiança48 até  o 
julgamento de todos os recursos, deixando a matéria quase que exclusivamente sob competência 
da “Crown Court”49.

Especificamente quanto à fiança, o “Act” de 2003 reformou o antigo 
“Bail  Act  1976”.  A partir  de 2003, o condenado a crimes relacionados  a drogas da 
“Classe A” (como a cocaína)50 perdia o direito de liberdade provisória sob fiança, ou 
seja, deveria aguardar preso o julgamento de seu recurso às Cortes superiores.

Hoje,  tem-se  que  a  regra  é  aguardar  o  julgamento  dos  recursos  já 
cumprindo a pena, a menos que a lei garanta a liberdade pela fiança.

46 “A Magistrate shall discharge prisoners from their Imprisonment taking their Recognizance, with one  
or more Surety or Sureties, in any Sum according to the Magistrate's discretion, unless it shall appear  
that the Party is committed for such Matter or offenses for which by law the Prisoner is not bailable"
47 “sentence of imprisonment takes effect immediately unless the person is released”
48 O mérito  pode ainda  ser  revisto  pela  “High Court”,  através  da  Revisão  Judicial,  mas somente se 
preenchidos seus rígidos requisitos.
49  A “Crown Court”, juntamente com a “High Court” e a “Court of Appeal” formam a Suprema Corte de 
Judicatura da Inglaterra e País de Gales (“Supreme Court of Judicature in England and Wales”).
50 O Direito Penal Britânico divide os crimes de droga segundo uma classificação das substâncias 
entorpecentes.

١

http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Appeal_of_England_and_Wales
http://en.wikipedia.org/wiki/England_and_Wales
http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_Judicature


Conforme se percebe, mesmo no país em que se originaram os direitos 
do cidadão contra os abusos do Estado, o princípio da presunção da inocência não é 
interpretado  de  forma  absoluta,  respeitando-se,  assim,  as  decisões  das  primeiras 
instâncias.

b) Estados Unidos

A idéia do devido processo legal nos Estados Unidos coincide com a 
própria formação constitucional no século XVIII. Antes da formação da confederação, a 
Constituição do Estado de Maryland de 11 de novembro de 1776 já incorporava do 
conteúdo da Magna Carta51 o due process.

O Estado de Nova Iorque, aderindo à Federação, pediu ao Congresso 
para  que  se  adicionasse  a  expressão  “due process”  à  Constituição  do novo Estado. 
Coube a James Madison a redação do dispositivo na Constituição Americana. O  due 
process passou a integrar a Quinta Emenda com outros direitos civis.

A  presunção  de  inocência  não  aparece  expressamente  no  texto 
constitucional  americano,  mas  é  vista  como corolário  da 5ª,  6ª  e  14ª  emendas.  Um 
exemplo da importância da garantia para os norte-americanos foi o célebre caso “Coffin 
versus Estados Unidos” em 1895. Na decisão final,  a Suprema Corte dispôs que “o 
princípio segundo o qual existe uma presunção de inocência em favor do acusado é,  
sem  dúvida,  legal,  axiomático  e  elementar  e  seu  reforço  provém  da  fundação  da  
administração de nossa lei criminal”.52

Mais  além,  o  Código  de  Processo  Penal  Americano  (Criminal  
Procedure Code), vigente em todos os Estrados, em seu artigo 16 dispõe que “se deve 

51 “XVII. That every freeman, for any injury done him in his person or property, ought to have remedy,  
by the course of the law of the land, and ought to have justice and right freely without sale, fully without  
any denial, and speedily without delay, according to the law of the land.”

52 “The principle that there is a presumption of innocence in favor of the accused is the undoubted law,  
axiomatic  and  elementary,  and  its  enforcement  lies  at  the  foundation  of  the  administration  of  our  
criminal  law.  (…)  Concluding,  then,  that  the  presumption  of  innocence  is  evidence  in  favor  of  the  
accused, introduced by the law in his behalf, let us consider what is 'reasonable doubt.' It is, of necessity,  
the condition of mind produced by the proof resulting from the evidence in the cause. It is the result of the  
proof, not the proof itself, whereas the presumption of innocence is one of the instruments of proof, going 
to bring about the proof from which reasonable doubt arises; thus one is a cause, the other an effect. To  
say that the one is the equivalent of the other is therefore to say that legal evidence can be excluded from  
the jury, and that such exclusion may be cured by instructing them correctly in regard to the method by  
which they are required to reach their conclusion upon the proof actually before them; in other words,  
that the exclusion of an important element of proof can be justified by correctly instructing as to the proof  
admitted. The evolution of the principle of the presumption of innocence, and its resultant, the doctrine of  
reasonable doubt,  make  more apparent the correctness  of  these  views,  and indicate the necessity  of  
enforcing the one in order that the other may continue to exist.” Coffin v. United States,  156 U.S. 432 
(1895) (http://supreme.justia.com/us/156/432/case.html)
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presumir  inocente  o  acusado  até  que  o  oposto  seja  estabelecido  em  um  veredicto 
efetivo.”

Conclui-se que os direitos civis – entre eles, o direito à presunção da 
inocência, que compõe o devido processo legal – estão na raiz da sociedade americana, 
que os cultivam desde os primórdios das fundações constitucionais.

Contudo,  não  é  contra-senso  o  fato  de  que  as  decisões  penais 
condenatórias  são  executadas  imediatamente  seguindo  o  mandamento  expresso  do 
Código  dos  Estados  Unidos  (US Code).  A subseção  sobre  os  efeitos  da  sentença53 

dispõe que uma decisão condenatória constitui julgamento final para todos propósitos, 
com raras exceções.

De fato, o próprio US Code prevê formas de se aguardar em liberdade 
enquanto da tramitação do recurso através da fiança (Bail appeal) ou da suspensão da 
pena  durante  o  processo  (held  in  abeyance  while  appeal),  mas  os  institutos  são 
limitados e dificultados pelos inúmeros requisitos a serem preenchidos.

Segundo  Relatório  Oficial  da  Embaixada  dos  Estados  Unidos  da 
América em resposta a consulta da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público  Federal,  “nos  Estados  Unidos  há  um grande  respeito  pelo  que  se  poderia 
comparar  no  sistema brasileiro  com o  ‘juízo  de  primeiro  grau’,  com cumprimento  
imediato das decisões proferidas pelos juizes.” Prossegue informando que “o sistema 
legal norte-americano não se ofende com a imediata execução da pena imposta ainda  
que pendente sua revisão”.

Segundo a Embaixada, “a regra do  devido processo legal, tão cara 
também ao sistema legal brasileiro, lá é tida por satisfeita já na entrega jurisdicional  
de ‘primeiro grau’, não havendo necessidade de prosseguimento de julgamento por  
instâncias diferentes.”

c) Canadá

Seguindo a tradição britânica, o Canadá não tem Constituição escrita. 
Um dos  elementos  que  compõe  o  “código  constitucional”  canadense  é  a  Carta  de 
Direitos e Liberdades que dispõe na seção 11, “d” que qualquer pessoa acusada de uma 
ofensa tem o direito de ser presumida inocente até a prova da culpa de acordo com a lei 

53 US Code,  Subsetion b,  Section 3582, Subchapter  D,  Chapter  227,  Part  II,  Title  18: “b)  Effect  of  
Finality of Judgment.--Notwithstanding the fact that a sentence to imprisonment can subsequently be--  
(1) modified pursuant to the provisions of subsection (c); (2) corrected pursuant to the provisions of rule  
35 of the Federal Rules of Criminal Procedure and section 3742; or (3) appealed and modified, if outside 
the guideline range, pursuant to the provisions of section 3742; a judgment of conviction that includes  
such a sentence constitutes a final judgment for all other purposes.”
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em um julgamento público e justo por um tribunal independente e imparcial.54 A idéia é 
cara para a Suprema Corte do país que trata o princípio como a “linha de ouro” que tece 
a teia do processo criminal.55

Mesmo assim, a força da presunção da inocência não impede o início 
do cumprimento da sentença logo depois de exarada a sentença. O Código Criminal 
dispõe  que uma corte  deve,  o  mais  rápido  possível  depois  que  o autor  do  fato  for 
considerado culpado, conduzir os procedimentos para que as sentença seja imposta.56

Na Suprema Corte,  o  julgamento  do caso R.  v.  Pearson,  [1992] 3 
S.C.R.  665,  consignou  que  a  presunção  da  inocência  não  significa,  “é  claro”,  a 
impossibilidade de prisão antes de um acusado antes que seja estabelecida a culpa além 
de alguma dúvida.

Após  a  sentença  de  primeiro  grau,  a  pena  é  automaticamente 
executada, tendo como exceção a possibilidade de fiança que deve preencher requisitos 
rígidos previstos no Criminal Code, válido em todo o território Canadense.

d) Alemanha

Na Alemanha,  o  princípio  da  presunção da  inocência  tem extrema 
relevância. O período pós-nazismo e a herança das regras liberais da antiga República 
Federal  Alemã  incutiram  no  pensamento  jurídico  um  grande  e  efetivo  respeito  às 
liberdades civis e os direitos do cidadão frente ao Estado.

Não obstante a relevância da presunção da inocência, diante de uma 
sentença  penal  condenatória,  o  Código  de  Processo  Alemão  (Strafprozessordnung) 
prevê efeito suspensivo apenas para alguns recursos. Assim, têm efeito suspensivo a 
apelação  (§316  StPO) e  a  revisão  (§343  StPO).  Todavia  não  obstam  a  execução 
imediata a interposição do pedido de restauração da situação anterior (§47 StPO), da 
reclamação (§307 StPO), e da revisão criminal (§360 StPO).

Não  há  dúvida,  porém,  e  o  Tribunal  Constitucional  assim  tem 
decidido,  que  nenhum  recurso  aos  Tribunais  Superiores  tem  efeito  suspensivo.  Os 
alemães entendem que eficácia (Rechtskraft) é uma qualidade que as decisões judiciais 
possuem  quando  nenhum  controle  judicial  é  mais  permitido,  exceto  os  recurso 
especiais,  como  o  recurso  extraordinário  (Verfassungsbeschwerde)57.  As  decisões 

54 Section Eleven of the Canadian Charter of Rights and Freedoms: “11. Any person charged with an  
offence has the right (d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public  
hearing by an independent and impartial tribunal”;
55 The presumption of innocence has been described as the "golden thread" woven throughout the web of  
the criminal law (Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462 (H.L.), at p. 481)

56 Section 720: “A court shall, as soon as practicable after an offender has been found guilty, conduct  
proceedings to determine the appropriate sentence to be imposed.”
57 “Rechtskraft ist im juristischen Sprachgebrauch ein Institut, das allein gerichtlichen Entscheidungen  
vorbehalten  ist.  Es  macht  erkennbar,  dass  jede  weitere  gerichtliche  Kontrolle  mit  Ausnahme 
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eficazes, mesmo aquelas contra as quais tramitam recursos especiais, são aquelas que 
existem nos aspectos pessoal, objetivo e temporal com efeito de obrigação em relação às 
conseqüências jurídicas.

e) França

A  Constituição  Francesa  de  1958  adotou  como  carta  de  direitos 
fundamentais  a Declaração  dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, um dos 
paradigmas  de  toda  positivação  de  direitos  fundamentais  da  história  do  mundo  pós 
revolução francesa.

A  Declaração  assegura  no  art.  9º  que  todas  as  pessoas  são 
consideradas inocentes até que sejam declaradas culpadas.

Apesar disso, o Código de Processo Penal Francês,  que vem sendo 
reformado, traz no art. 465 as hipóteses em que o Tribunal pode expedir o mandado de 
prisão, mesmo pendente outros recursos (no caso, o recurso de cassação).58

Interessante mencionar que a Lei relativa ao tratamento da recidiva em 
certas infrações penais, como os crimes sexuais torna o tratamento ao condenado mais 
gravoso após a decisão condenatória. A situação chegou a gerar consulta ao Conselho 
Constitucional  que  entendeu  que  as  disposições  da  lei  estavam  de  acordo  com  a 
Constituição e com o princípio da inocência.59

f) Portugal

außerordentlicher Rechtsbehelfe  wie der Verfassungsbeschwerde unstatthaft  ist  (formelle  Rechtskraft)  
und  in  persönlicher,  sachlicher  sowie  zeitlicher  Hinsicht  eine  Bindungswirkung  hinsichtlich  der  
festgestellten  Rechtsfolge  besteht  (materielle  Rechtskraft,  vgl.  Grunsky,  Grundlagen  des  
Verfahrensrechts, 2. Aufl., 1974, S. 484 f.).”

BVerfG, 2 BvF 1/00 vom 8.2.2001, Absatz-Nr. 116
(http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs20010208_2bvf000100.html)

58 Article 465 Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou  
d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est  
au moins d'une année [*durée minimale*] d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision  
spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner  
mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le  
tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement. Le 
mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la  
peine d'emprisonnement  à moins d'une année.  Toutefois,  le tribunal,  sur opposition,  ou la cour,  sur  
appel, a la faculté par décision spéciale et motivée,  de donner mainlevée de ces mandats. En toutes  
circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le  
pourvoi en cassation. Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement  
rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

59 Conseil Constitucionnel, Décision nº 2005-527DC du 8 décembre 2005
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O Princípio da Presunção da Inocência está insculpido na Constituição 
Portuguesa de 1976 dentre os Direitos, Liberdades e Garantias Pessoais. Estabelece o nº 
2 do art. 32 que “todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da  
sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as  
garantias de defesa.”

A  garantia  dessa  presunção,  contudo,  não  é  óbice  ao  Princípio  da 
“Execução Imediata” que vigora no direito português. Diz Maia Gonçalves que “radica 
esse  princípio  na  necessidade  de  assegurar  a  exemplaridade  da  condenação,  
satisfazendo-se, assim, os fins de prevenção especial e geral das penas e porque seria 
desumano retardar o cumprimento, pois isso poderia até, em alguns casos, implicar  
uma penalização suplementar. Este princípio, embora não expressamente formulado no 
Código,  contém nele vários afloramentos,  maxime nos arts.  469º e  485º,  nº 4 e no 
instituto da contumácia e pode admitir restrições radicadas em razões humanitárias”60

O  Código  de  Processo  Penal  estabelece  em  seu  art.  408  o  efeito 
suspensivo dos recursos, contudo, já é certo na jurisprudência que esta suspensão dos 
efeitos não se aplica ao Tribunal Constitucional. Nesse sentido decidiu o Tribunal da 
Relação de Lisboa que: “I  – o art.  408 do CPP refere-se a recursos ordinários da  
ordem jurídica comum com o regime previsto no mesmo diploma, não se aplicando o  
respectivo efeito suspensivo aos recursos para o Tribunal Constitucional. II – Assim,  
após a prolação pelo STJ [Supremo Tribunal de Justiça] de acórdão condenatório em 
pena de prisão, o arguido preso preventivamente passará à situação de cumprimento  
de pena, ainda que haja sido interposto recurso para o Tribunal Constitucional”61

O  Tribunal  Constitucional  Português  interpreta  o  Princípio  da 
Presunção de Inocência com restrições. Admite que o mandamento constitucional que 
garante esse direito remeteu à legislação ordinária a forma de exercê-lo. As decisões 
desta mais alta corte portuguesa dispõem que tratar a presunção de inocência de forma 
absoluta  corresponderia  a  impedir  a  execução  de  qualquer  medida  privativa  de 
liberdade, mesmo as cautelares.

Confira-se:

“(...)Da  literalidade  de  tal  preceito  resulta  que  o  Diploma  Básico  não  
impõe, quanto àquela excepção ao direito à liberdade e segurança, que o  
acto  judicial  determinativo  da  privação  da  liberdade  tenha  de  assumir  
característica  de  definitividade,  pelo  que  se  há  de  concluir  que,  neste  
particular, o legislador constituinte remeteu para a normação ordinária a 
questão da imediata exequibilidade das sentenças judiciais condenatórias  
impositoras  de  pena  de  prisão  ou  da  aplicação  de  uma  medida  de  
segurança.

60 GONÇALVES, Manuel Lopes Maia. Código de Processo Penal. Anotado e Comentado. 
Coimbra:Almedina, 2001, 12ª ed., pág.867.
61 Acórdão da Relação de Lisboa de 26 de outubro de 1999, Coletânea de Jurisprudência XXIV, tomo 4, 
pág. 160.
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Por  outro  lado,  a  presunção  de  inocência  que  é  constitucionalmente  
definida pelo nº 2 do artigo 32º até ao trânsito em julgado da sentença de  
condenação, não pode ser chamada à colação para efeitos de daí se extrair  
a  impossibilidade  de  execução  da pena de  prisão determinada por  uma  
sentença que se considere como provisoriamente transitada em julgado. E  
provisoriamente,  note-se,  pois  que  está  unicamente  sujeita  à  condição  
resolutiva de alteração da decisão tomada em sede recursória, decisão essa 
que  confirmou as  questões  de  facto  ou de  direito  que  levaram ao juízo  
constante da sentença  impositora de  pena  de  prisão e  que,  por  motivos  
ligados  a  uma  actuação,  considerada  pelo  tribunal  de  recurso  como 
manifestamente  obstativa  ao  cumprimento  do  julgado  por  este  tribunal,  
levou  o  mesmo  a  extrair  traslado  e  a  determinar  que  o  processo  fosse  
remetido ao tribunal recorrido, a fim de aí prosseguirem seus termos.

Sustentar-se que a presunção de inocência inserta no nº 2 do artigo 32º da 
Constituição acarreta, inelutavelmente, a impossibilidade de ser executada a 
decisão  judicial  antes  do  respectivo  trânsito,  implicaria,  no  limite,  que 
seriam contrárias a tal preceito disposições legais de onde resultasse verbi 
gratia,  que era possível a execução de uma medida de coacção de prisão 
preventiva, determinada obviamente por acto judicial, enquanto este se não 
tornasse firme na ordem jurídica. Não foi, seguramente, com esse propósito 
que o legislador constituinte, arvorou a garantia da presunção de inocência. 
(...)” Acórdão do Tribunal Constitucional Português nº 547/04 no processo 
679/2004, 3ª Seção, Relator Conselheiro Bravo Serra, data do julgamento: 
21/07/2004.

g) Espanha

A presunção da inocência está expressa na Constituição Espanhola de 
1978 no n.º 2 do art. 24, no título de direitos e deveres fundamentais.62

A Espanha é outro dos países em que, muito embora seja a presunção 
de inocência um direito constitucionalmente garantido, vigora o princípio da efetividade 
das decisões condenatórias.  Seguindo este princípio,  se o acusado foi condenado em 
processo em que lhe foi oferecido contraditório e ampla defesa, em que foram cotejadas 
todas  as  provas,  observado está  o  princípio  da  presunção da  inocência.  A sentença 
condenatória é, deste modo, plenamente executável, mesmo que outros recursos estejam 
em trâmite.

Assim  já  se  pronunciou  o  Tribunal  Constitucional  espanhol:  “sin 
merma  del  equivocado  enfoque  en  que  se  mueve  el  recurrente  -constreñido  a  la  
presunción de inocencia-, la efectividad de las sanciones, no entra en colisión con la  
presunción  de  inocencia;  la  propia  legitimidad  de  la  potestad  sancionatoria,  y  la 
sujeción a un procedimiento contradictorio, abierto al juego de la prueba según las  

62 Artículo 24 (...) 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la  
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un  
proceso público sin  dilaciones  indebidas y  con todas las  garantías,  a  utilizar  los medios  de prueba 
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción  
de inocencia. (...)”
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pertinentes reglas al respecto, excluye toda idea en confrontación con la presunción de  
inocencia.”63

Ressalte-se,  ainda  que  o  artigo  983,  do  Código  de  Processo  Penal 
Espanhol admite até mesmo a possibilidade da continuação da prisão daquele que foi 
absolvido em instância inferior e contra o qual tramita recurso com efeito suspensivo 
em instância superior.64

h) Argentina

O ordenamento jurídico argentino também contempla o princípio da 
presunção da inocência, como se extrai das disposições do artigo 18, da Constituição 
Nacional (Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 
anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por 
la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino 
en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de 
los  derechos.  El  domicilio  es  inviolable,  como  también  la  correspondencia  epistolar  y  los  papeles 
privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento 
y ocupación.  Quedan  abolidos  para  siempre la  pena de  muerte  por  causas  políticas,  toda  especie  de 
tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo 
de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más 
allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.).

Isto não impede, porém, que a execução penal possa ser iniciada antes 
do trânsito em julgado da decisão condenatória. De fato, o Código de Processo Penal 
federal  que a pena privativa de liberdade seja cumprida de imediato,  nos termos do 
artigo 494. A execução imediata da sentença é, aliás, expressamente prevista no artigo 
495 do CPP, e que esclarece que essa execução só poderá ser diferida quando tiver de 
ser executada contra mulher grávida ou que tenha filho menor de 6 meses no momento 
da sentença, ou se o condenado estiver gravemente enfermo e a execução puder colocar 
em risco sua vida:

Pena privativa de la libertad

Art. 494. - Cuando el condenado a pena privativa de la libertad no estuviere preso, se  
ordenará su captura, salvo que aquélla no exceda de seis (6) meses y no exista 
sospecha de fuga. En este caso, se le notificará para que se constituya detenido dentro 
de los cinco (5) días. 

Si el condenado estuviere preso, o cuando se constituyere detenido, se ordenará su 
alojamiento en la cárcel penitenciaria correspondiente, a cuya dirección se le  
comunicará el cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia.

Suspensión

63 Tribunal Constitucional de España. Sentencia en Recurso de Amparo 66/1984. Fecha de Aprobación 
6/6/84. No mesmo sentido, a Sentencia en Recurso de Amparo 220/91. Fecha de aprobación 15/07/1991.
64 “Artículo 983. Todo procesado absuelto por la sentencia será puesto em libetad inmediatamente, a  
menos que el ejercicio de un recurso que produzca efectos suspensivos o la existencia de otros motivos  
legales hagan necesario el aplazamiento de la excarcelación, lo cual se ordenará por auto motivado.”
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Art. 495. - La ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el  
tribunal de juicio solamente en los siguientes casos:

1°) Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis 
(6) meses al momento de la sentencia. 

2°) Si el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere  
en peligro su vida, según el dictamen de peritos designados de oficio.

Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente.

VI) CONCLUSÃO

A execução provisória  não significa  o  fim de direitos  processuais 
inerentes  ao individuo.  Conforme se demonstrou,  a  quase totalidade  da comunidade 
internacional – incluindo países que criaram a própria idéia de direitos fundamentais – 
interpreta a presunção da inocência de modo a compatibilizá-la com a necessidade de 
efetividade estatal  na resposta ao crime. Regimes totalitários revogadores de direitos 
fundamentais são acusados de corromper todo o devido processo substantivo, e, assim, 
sustentam o controle do Judiciário. O processo justo aplicado desde o início da acusação 
em primeira e segunda instâncias, com observância do valor equânime da prova, com a 
garantia  do contraditório  e da ampla  defesa e até  mesmo com efeito  suspensivo de 
alguns recursos garante a observância do princípio da presunção da inocência.

Não  se  trata  aqui,  propriamente,  da  clássica  contraposição  da 
pretensão  punitiva  do  Estado  e  dos  direitos  e  garantias  individuais.  O  correto 
entendimento  da presunção da inocência  é perfeitamente compatível  com a resposta 
estatal ao crime, como o é na Inglaterra e nos Estados Unidos.

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  presunção  da  inocência 
também não é absoluta,  bastando lembrar  que um dos requisitos para a privação de 
liberdade de forma preventiva é o indício suficiente da autoria (art. 312 do Código de 
Processo  Penal).  Não  se  cogita  aqui,  presentes  outros  requisitos,  de  ofensa  à  da 
presunção de inocência. Do mesmo modo, seguindo-se o raciocínio de tornar absoluta a 
presunção da inocência,  ninguém poderia figurar como investigado em um inquérito 
policial, ou ninguém poderia cumprir pena até que o último recurso da revisão criminal 
fosse julgado.

Interpretar de forma absoluta a garantia da presunção da inocência, 
para  não  permitir  o  início  da  execução  antes  do  trânsito  em  julgado  da  decisão 
condenatória,  significa aniquilar  o escopo das prevenções geral  e especial  da norma 
penal incriminadora, particularmente quando se trate dos chamados crimes do colarinho 
branco  e  em  detrimento  da  administração  pública,  cujos  acusados  têm  acesso 
privilegiado à Justiça, como é notório.
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A demora no trâmite judicial aliada aos prazos prescricionais curtos 
pode tornar inócua grande parte das ações estatais de combate a crimes financeiros e 
econômicos,  o que significa,  talvez,  um incentivo  ao desenvolvimento  deste  tipo de 
“negócio”,  além  de  significar  proteção  insuficiente  àqueles  crimes  já  previstos  na 
Constituição,  como  os  mandados  de  criminalização  trazidos  no  bojo  da  Carta  da 
República de 1988 e aqueles trazidos por tratados internacionais, malferindo, ainda, o 
direito à segurança previsto no próprio caput do artigo 5º.

Mais ainda,  negar efetividade às decisões condenatórias proferidas 
por  Juízes  e  Tribunais  significa  um enfraquecimento  do  próprio  sistema  judiciário, 
concentrando indevidamente essa carga de poder decisório nos Tribunais Superiores e, 
em  especial,  no  Supremo  Tribunal  Federal,  o  que  não  é  previsto  na  Constituição 
Federal.

Muito  embora  o tipo penal  praticado não tenha (ou não deva ter) 
relação jurídica direta com a possibilidade ou não da execução provisória, é interessante 
notar que, segundo estatísticas do Ministério Público Federal65, no período entre 1º de 
janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2004, a quase totalidade dos réus que respondiam 
processo  por  tráfico  internacional  e  aguardavam o  trâmite  de  Recurso  de  Apelação 
estava presa. O oposto era verificado quando o réu era acusado de apropriação indébita 
previdenciária ou crime contra a ordem tributária.

Conclui-se, então, que a execução provisória no Brasil é, de forma 
geral, aceita sem ferir o princípio constitucional da presunção da inocência, como se 
observa,  aliás,  na  maioria  dos  países,  e  como  vinham  decidindo  nossos  Tribunais 
Superiores desde o início da vigência da Constituição de 1988. É instituto de extrema 
relevância no escopo de prevenção geral e especial, cuja negação significaria abstenção 
do  Estado  na  persecução  penal  e  inobservância,  em alguns  casos,  de  mandados  de 
criminalização dispostos diretamente na Constituição Federal.

E por fim, para que se possa ter um diagnóstico sobre os casos em 
que a execução provisória é aceita sem maiores problemas, segue quadro de análise de 
processos do Supremo Tribunal Federal no qual o cabimento do instituto foi analisado.

Anexo de julgamentos do STF acerca da execução provisória da pena

Data de 
julgament
o

Ação/Nº do 
Processo

Crime 
principal

Assunto Votos pela 
possibilidade 
de execução 
provisória

Votos 
contrários à 
execução 
provisória

10/05/1990 HC 68037/RJ Crimes 
relacionados 

Possibilidade 
da execução 

Vencedor
Rel. Min. Aldir 

65 FRISCHEISEN, Luiza Cristina e MOSCOGLIATO, Marcelo. Estatística de Qualidade no Ministério  
Público Federal. Brasília:ESMPU, 2008, págs. 33 e seguintes.
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ao jogo do 
bicho (réu 
Castor de 
Andrade)

provisória 
antes do 
trânsito em 
julgado da 
sentença 
condenatória

Passarinho
V.U.

19/06/1990 RHC 67857/SP Roubo Possibilidade 
da execução 
provisória 
antes do 
trânsito em 
julgado da 
sentença 
condenatória

Vencedor
Rel. Min. Aldir 
Passarinho

Min. Marco 
Aurélio

12/03/1991 HC 68342/SP Roubo Possibilidade 
da execução 
provisória 
antes do 
trânsito em 
julgado da 
sentença 
condenatória

Vencedor
Rel. Min. 
Moreira Alves
V.U.

07/04/1992 HC 69263/SP Tráfico de 
Drogas

Constitucionali
dade do art. 
594 do CPP

Vencedor
Rel. Min. 
Carlos Velloso

Min. Marco 
Aurélio

18/12/1992 HC 69964/RJ Não 
mencionado 
no acórdão

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Ilmar Galvão

Min. Pertence

Min. Marco 
Aurélio

14/12/1993 HC 70798/SP Quadrilha 
armada 
“Cúpula do 
jogo do 
bicho”

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Pertence.

V.U.

22/03/1994 HC 70351/RJ Homicídio 
qualificado

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Brossard

Min. Marco 
Aurélio

04/10/1994 HC 71443/RJ Homicídio Recurso 
extraordinário 
e especial sem 

Vencedor
Min. Francisco 
Rezek

Min. Marco 
Aurélio
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efeito 
suspensivo

21/02/1995 HC 72169/RJ Supressão de 
documento 
(ré Juíza de 
Direito)

Admissibilidade 
da fiança 
(crime 
afiançável) 
pendente 
Recurso 
Especial e 
extraordinário 

Min. Sidney 
Sanches

Vencedor
Rel. Min. 
Pertence

03/03/1995 HC 72077/RS Homicídio Constitucionali
dade do art. 
594 do CPP

Vencedor
Min. Marício 
Correa

Rel. Min. 
Marco Aurélio

14/03/1995 HC 71723/SP Estupro Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Min. Ilmar 
Galvão

V.U.

28/03/1995 HC 72168/RS Concussão Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Pertence

V.U.

26/04/1995 HC 72061/RJ Roubo Possibilidade 
da execução 
provisória 
antes do 
trânsito em 
julgado da 
sentença 
condenatória

Vencedor
Rel. Min. 
Carlos Velloso

V.U.

13/09/1995 HC 72366/SP Lesão 
corporal

Constitucionali
dade do art. 
594 do CPP

Vencedor
Rel. Min. Néri 
da Silveira

Min. Pertence

Min. Marco 
Aurélio

18/12/1995 HC 73151/RJ Crime 
Ambiental

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Moreira Alves

06/03/1996 Pet-AgR 
1079/DF 

Falsa 
Identidade

Impossibilidade 
de execução da 
pena de multa 
antes do 

Vencedor
Rel. Min. 
Pertence
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trânsito em 
julgado

18/06/1996 HC 74054/PI Estupro Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Maurício 
Corrêa

V.U.

03/09/1996 HC 73930/RJ Homicídio Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Ministro 
Maurício 
Corrêa

V.U.

01/04/1997 HC 74852/SP Atentado 
Violento ao 
Pudor

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Maurício 
Corrêa

Min. Marco 
Aurélio

30/06/1997 HC 74983/RS Estupro Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Carlos Velloso

22/02/2000 HC 79972/SP Tráfico de 
drogas

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Nelson Jobim

Min. Marco 
Aurélio

06/06/2000 HC 80174/SP Roubo 
qualificado

Constitucionali
dade do art. 
594 do CPP

Vencedor
Rel. Min. 
Maurício Corrêa

Min. Marco 
Aurélio

12/12/2000 HC 80535/SC Falsa perícia

Coação no 
curso do 
processo

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Pertence

V.U.

18/12/2001 HC 81340/RO Perigo para 
vida ou saúde 
de outrem

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Maurício Corrêa
V.U.

29/04/2003 Pt. 2861/RS Deixar de 
recolher 

Recurso 
extraordinário 

Vencedor
Min. Ellen 

٢



contribuição 
previdenciári
a

e especial sem 
efeito 
suspensivo

Gracie

V.U.

10/02/2004 HC 83592/RJ Extorsão Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória

Vencedor
Rel. Min. 
Joaquim 
Barbosa

V.U.

16/03/2004 HC-QO 83173 Tráfico de 
Drogas

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória

Vencedor
Rel. Min. 
Pertence

V.U.

13/04/2004 HC 83978/RS Defraudação 
de Penhor

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo não 
obstam a 
execução da 
pena privativa 
de direitos

Vencedor
Rel. Min 
Carlos Velloso

Min. Gilmar 
Mendes

24/08/2004 Rcl 2690/RJ Estelionato Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória 
quando há 
direito à fiança

Vencedor
Min. Rel. 
Ellen Gracie

V.U.

14/09/2004 HC 84235/SP Crime contra 
a ordem 
tributária

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Min. Rel. Ellen 
Gracie

V.U.

٣



14/09/2004 HC 84336/RS Fraude em 
procedimento 
licitatório

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Min. Rel. Ellen 
Gracie

V.U.

19/10/2004 HC 84802/SP Redução a 
condição 
análoga de 
escravo

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória

Min. Carlos 
Brito

Vencedor
Rel. Min. Marco 
Aurélio

19/10/2004 HC 84771/RS Fraude em 
procedimento 
licitatório

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Min. Rel. Ellen 
Gracie

V.U.

19/10/2004 RHC 84846/RS Estelionato Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min Carlos 
Velloso

23/11/2004 HC 84.677/RS Apropriação 
indébita 
previdenciári
a

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória da 
Pena Restritiva 
de Direitos

Min. Eros Grau Vencedor
Rel. Min. 
Cezar Peluso

23/11/2004 HC 85024/RJ Crime contra 
a ordem 
tributária

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. Ellen 
Gracie

07/12/2004 HC 84741/RS Gestão 
fraudulenta

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 

Min. Eros Grau Vencedor
Rel. Min. 
Pertence

٣



execução 
provisória da 
Pena Restritiva 
de Direitos

14/12/2004 HC 84859/RS Não 
mencionado 
no acórdão

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória da 
Pena Restritiva 
de Direitos

Vencedor
Rel. Min. Celso 
de Mello
V.U.

22/02/2005 HC 85289 não 
mencionado 
no acórdão

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória da 
Pena Restritiva 
de Direitos

Vencedor
Rel. Min. 
Pertence
V.U.

06/09/2005 HC 85886 Tráfico de 
drogas

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. Ellen 
Gracie

04/10/2005 AI-AgR 539291/
RS

Crime contra 
a ordem 
tributária

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min Carlos 
Velloso
V.U.

17/11/2005 HC 85209/SC Homicídio 
qualificado

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória

Vencedor
Min. Marco 
Aurélio

V.U.

29/11/2005 HC 86628/PR Tráfico de 
Dorgas

Recurso 
extraordinário 

Vencedor

٣



e especial sem 
efeito 
suspensivo

Rel. Min. 
Joaquim 
Barbosa

14/02/2006 HC 85860/PR Evasão de 
divisas

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória da 
Pena Restritiva 
de Direitos

Min. Helen 
Gracie

Vencedor
Rel. Min. 
Joaquim 
Barbosa

23/05/2006 HC 88741/PR não 
mencionado 
no acórdão

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória da 
Pena Restritiva 
de Direitos

Vencedor
Rel. Min. Eros 
Grau

V.U.

23/05/2006 HC 88413/MG Disparo de 
arma de fogo

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória da 
Pena Restritiva 
de Direitos

Vencedor
Cesar Peluzo

V.U.

24/10/2006 HC 85616/AM Crime contra 
a ordem 
tributária

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Lewandowki
V.U.

07/11/2006 HC 88276/RS Homicídio Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 

Vencedor
Min. Marco 
Aurélio

V.U.

٣



execução 
provisória

12/06/2007 HC 91.183/SP Atentado 
violento ao 
pudor

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo 
obstam a 
execução 
provisória

Vencedor
Rel. Min. 
Lewandowki
V.U.

04/09/2007 HC 91675/PR Atentado 
violento ao 
pudo

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Min. Rel. 
Cármen Lúcia

Min. Marco 
Aurélio

11/09/2007 HC 90645/PE Não 
mencionado 
no acórdão

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Rel. Min. 
Menezes 
Direito

Min. Marco 
Aurélio

27/11/2007 HC 92872/MG Homicídio 
qualificado

Recurso 
extraordinário 
e especial sem 
efeito 
suspensivo

Vencedor
Min. Rel. 
Cármen Lúcia
V.U.

11/03/2008 HC 91468/SP Atentado ao 
pudor com 
violência 
presumida

Vedação da 
execução 
provisória 
antes do 
trânsito em 
julgado do 
acórdão

Vencedor
Rel. Min. 
Lewandowki

٣
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