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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A execução imediata de pena aplicada pelo
Tribunal do Júri, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, evidencia o conflito entre o princípio
da presunção de inocência e a soberania dos veredictos, ambos elencados na Constituição Federal de
1988. Sancionada em 24 de dezembro de 2019, a Lei n° 13.964/19, proposta pelo Sérgio Fernando
Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do atual governo, ficou popularmente conhecida
como “Pacote Anticrime” ou “Lei Anticrime”, a qual gerou modificações que vão desde o Código
Penal e Código de Processo Penal até a Legislação Penal Extravagante, com o objetivo de estabelecer
medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa.
Ocorre que, antes de qualquer posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
a nova Lei 13.964/2019 autoriza expressamente a execução provisória de condenações proferidas em
primeiro grau pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
dispensando-se quaisquer aferições relacionadas à presença dos requisitos da prisão preventiva no
caso. Além disso, o tema é controverso no âmbito da jurisprudência, tendo em vista que o Supremo
Tribunal Federal mudou recentemente o seu entendimento sobre o início do cumprimento da pena,
decidindo que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado. Entretanto, o presidente da
Corte alertou que o julgamento realizado na oportunidade não deveria abranger as decisões tomadas
pelo Conselho de Sentença, sendo necessário uma nova discussão. Nessa situação, sobrevém o
seguinte problema de pesquisa: A (in)constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo
Tribunal do Júri frente a colisão dos princípios constitucionais da presunção de inocência e a
soberania dos veredictos no Brasil. Para possibilitar uma resposta a esse questionamento, a presente
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pesquisa objetiva identificar as problemáticas constitucionais e processuais penais da execução
imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri decorrentes do conflito normativo entre a presunção
de inocência e a soberania dos veredictos. Depois, a partir do estudo desenvolvido, avaliar a aplicação
do artigo 492, I, “e” do Código de Processo Penal, redação dada pela nova Lei 13.964/19 (Pacote
Anticrime) e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. MATERIAL E MÉTODOS: Para
a realização do presente trabalho será utilizado o método de pesquisa hipotético dedutivo. Também
será abordada a técnica exploratória e descritiva. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Baseado no
problema de pesquisa, foram elaboradas duas hipóteses, quais sejam: 1) A execução imediata de pena
aplicada pelo Tribunal do Júri revela-se constitucional, em razão do princípio constitucional da
soberania dos veredictos, cumprindo com o propósito pelo qual foi criada a nova Lei 13.964/19
(Pacote Anticrime); ou 2) A execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri revela-se
inconstitucional, pois fere o princípio constitucional da presunção de inocência, devendo ser revogado
o artigo 492, I, “e” do Código de Processo Penal, redação dada pela nova Lei 13.964/19 (Pacote
Anticrime). CONCLUSÃO: Dessa feita, percebe-se que há argumentos favoráveis e contrários ao
art. 492, I, e, do Código de Processo Penal. A corrente que defende tal medida fundamenta-se no
sentido de que, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, pois, ainda que haja apelação, os Tribunais não poderiam
substituir a decisão proferida pelo júri popular, podendo no máximo, determinar a realização de novo
Júri. Em contrapartida, aqueles que buscam a declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo,
declaram que tal medida ofende o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, segundo o art. 5°,
LVII, da Constituição Federal. Igualmente, o art. 313 e 283, ambos do Código de Processo Penal,
sustentam que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação
de cumprimento de pena” e “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude
de condenação criminal transitada em julgado.”
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