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RESUMO

O sistema que se adotava no art. 393 do Código de Processo Penal, dizia que o réu seria preso desde a sentença penal condenatória recorrível e, 
dessa forma, o réu iniciava o cumprimento de pena assim que era condenado em primeira instância, exceto no caso de crimes afiançáveis. Com o 
advento da Lei nº 5.941/73, passou-se então, a permitir que o réu primário e de bons antecedentes apelasse em liberdade. Mais tarde, 
promulgada a Constituição Federal de 1988, o art. 5º, inciso LVII, CF dispôs que: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória”. Assim, passou a ser necessário o trânsito em julgado da sentença para que se possa dar início à execução da pena. 
Em 2009 o STF ratificou esse entendimento no HC 84.0787/MG de relatoria do Ministro Eros Grau, com o posicionamento de ser necessário o 
trânsito em julgado da sentença condenatória para o início do cumprimento de pena, consubstanciado no princípio constitucional da Presunção 
de Inocência, também conhecido como princípio da não culpabilidade. Este princípio se originou na Declaração dos Direitos dos Homens e dos 
Cidadãos, em 1789, mas ganhou grande repercussão somente na Declaração de Direitos Humanos, em 1948. No Brasil, o princípio em comento 
foi expressamente contemplado na Constituição de 1988, bem como, no Pacto de São José da Costa Rica e dessa forma o Brasil atualmente conta 
com dois textos legais de valor constitucional que asseguram tal direito. O referido princípio integra o rol de garantias constitucionais e visa 
resguardar o direito do acusado de enquanto houver possibilidade de defesa não lhe seja cerceada a liberdade, ou seja, enquanto não transitar 
em julgado a sentença, o acusado será presumido inocente,  vedando punição antecipada e proibindo arbitrariedades estatais. Entretanto, a 
Suprema Corte Brasileira, em fevereiro de 2016, decidiu que os condenados, ainda que provisórios, deverão iniciar o cumprimento da pena após 
confirmação em segunda instância e antes do trânsito em julgado, porém tal decisão restringia-se somente ao caso concreto julgado naquela 
ocasião. Contudo, em nova análise do tema em outubro de 2016, o STF ratificou esse entendimento com a decisão julgada nos autos das Ações 
Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e 44 com efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, passando a relativizar o princípio 
constitucional da não culpabilidade, que como já dito consiste em garantia fundamental do cidadão. Arguiu a Suprema Corte que a decisão não 
viola o Princípio da Presunção de Inocência e que a demora no aguardo dos julgamentos dos recursos pode acarretar em prescrição e extinção de 
punibilidade, e por consequência, a impunidade do crime cometido. Também se considerou que o art. 637 do CPP e o art. 27, § 2º da Lei 8.038/90 
estabelecem que os recursos especiais e extraordinários não possuem efeito suspensivo, portanto, não haveria violação ao princípio da presunção 
de inocência, pois mesmo diante da interposição do recurso os efeitos da sentença seriam produzidos. Vale ressaltar que os recursos interpostos 
contra decisão de segundo grau ao STJ e STF não discutem fatos e provas, apenas matérias de direito. Por tudo analisado, entende-se que o 
cumprimento de pena antes do trânsito em julgado representa a quebra de um princípio fundamental que norteia o sistema constitucional 
brasileiro, trazendo grande insegurança jurídica haja vista serem direitos fundamentais de todos os cidadãos, mormente quando trata de 
cerceamento de liberdade. O recomendável seria zelar pela celeridade nos julgamentos evitando assim a industria da prescrição, entretanto a 
decisão representa um “jeitinho” para evitar a extinção da punibilidade por outra via, que diante da ineficácia do Judiciário para julgar em prazo 
razoável, ponderou pela quebra de um principio fundamental no afã de fazer valer a qualquer custo o ius puniendi. Este trabalho utilizou-se de 
pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica.
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