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RESUMO

Ao analisar o pedido do Habeas Corpus nº 126.292, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou novo entendimento acerca da possibilidade da 
execução provisória da pena no Brasil, autorizando o cumprimento da sentença condenatória após o julgamento da apelação. A decisão ensejou 
uma acirrada polêmica sobre o tema, tendo em vista que antes o STF condicionava a execução da pena ao trânsito em julgado da sentença 
criminal condenatória, embora ressalvasse a possibilidade de prisão preventiva. A revisão na jurisprudência da Suprema Corte força a importantes 
reflexões, principalmente no que tange à ruptura com o consagrado no texto constitucional de 1988: não há mais respeito ao princípio da 
presunção da inocência no sistema processual penal brasileiro? Diante dessa problemática central, desenvolveu-se um estudo com enfoque 
bibliográfico e jurisprudencial, analisando-se, conforme dados dedutivos e leituras de cunho crítico, se o STF se equivocou ao permitir a execução 
provisória da pena e quais os principais efeitos do julgado. A exemplo de outros instrumentos internacionais, a CRFB/88, no bojo do art. 5º, LVII, 
de modo explícito, declara que ninguém poderá ser considerado culpado até que haja o trânsito da sentença penal condenatória. Assim, 
enquanto pendente recurso de defesa, paira em favor do réu a presunção de sua não culpabilidade. Ocorre que, conforme ministros e demais 
juristas favoráveis à decisão, a mudança sobre o tema foi necessária, especialmente para reduzir a morosidade da justiça brasileira. Com a 
previsão de tantos recursos a serem manejados pelo réu, não raras vezes de cunho protelatório, o sentimento social de justiça não é atendido. Os 
processos não alcançam um desfecho breve e as instituições do judiciário acabam por perder prestígio e autoridade. Ademais, a atual posição do 
STF acompanharia os demais países do mundo, pois não há exemplos de que, observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma 
condenação fique suspensa, aguardando confirmação da Suprema Corte. Decerto, enfrenta-se uma grave lentidão na resposta dada pelo Estado 
ao crime, fato que atinge tanto as investigações em âmbito policial como no processo judicial. O trânsito da sentença penal condenatória é uma 
realidade distante, muitas vezes afastada com a superveniência da prescrição da pretensão punitiva. A ordem jurídica é desrespeitada, bens 
jurídicos tutelados são lesionados, a sociedade torna-se refém da crescente criminalidade e, no final, o agente acaba não recebendo qualquer 
reprimenda, reforçando a arraigada ideia de que “no Brasil, o crime compensa”. Porém, em meio ao caos, não se pode negar os valores 
assumidos pelo Constituinte de 1988 e esvaziar um sistema de garantias que se consolidou em nossa democracia tão recentemente, depois de 
tanto esforço e lutas. Apoiar-se à necessidade de se dar uma resposta à sociedade talvez não pareça ser fundamento mais robusto. Afinal, critica-
se um direito penal emergencial, que cede à pressão popular e não detém precioso estudo sobre o criminoso, o crime, suas consequências e as 
medidas realmente efetivas para controlar a marginalidade. Inverte-se a lógica do Estado de intervenção mínima. Verifica-se que permitir o 
cumprimento de penas antecipadamente não minimiza a violência, tampouco cria soluções para o agravamento da superlotação em presídios no 
país. As decisões condenatórias provavelmente não poderão ser concretizadas, já que não há atualmente vagas para comportar toda a população 
carcerária. Por outro lado, são inadmissíveis as situações em que o réu for preso após acórdão condenatório e obtiver a absolvição nas instâncias 
superiores. Em regra, não teria o inocente direito à indenização. Tais questões demonstram parte dos reflexos da decisão proferida no HC 126292 
e seus questionáveis argumentos de justificação. O problema da efetividade do processo penal brasileiro não se soluciona com a execução 
provisória da pena, mas passa pela revisão da legislação vigente e investimentos estruturais.
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