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RESUMO 

 

A Presunção de Inocência é uma força valorativa, que abnega a culpa do paciente em 
lide, que discursa sobre a imputação a um determinado delito, ou transgressão 
cometido, de forma antecipada, a qual não cabe ao réu a comprovação de sua 
inocência, mas faz com que o Estado possa comprovar sua culpabilidade, observando 
os recursos de defesa possível até o fim do processo. Incluso desde a idade dos 
tempos romanos, sua chegada no Brasil fora estipulada pela imersão nas diretrizes 
constitucionais. Diante toda o contexto social e a história da sociedade, esse assunto 
vem sendo debatido com frequência ao longo do tempo, iniciando-se no período 
romano até sua chegada, de maneira expressa, nas forças normativas do país. 
Tipificado na Constituição Federal, no seu artigo 5°, inciso LVII, elencou-se uma 
segurança e estabilidade jurídica ao país, para com o momento da aplicação da 
penalidade. Com a ineficiência do judiciário na aplicação da execução da persecução 
penal, imposta pelo Estado, abriu preceito para recorrentes e distintas interpretações 
da entidade máxima judiciária com relação ao princípio exposto, para a correção das 
falhas que o poder judiciário possui, acarretando várias deliberações sobre o assunto, 
gerando inconstâncias jurídicas e, por fim, consequências que impactam três 
diferentes aspectos, o processo jurídico, ocasionando divergências no rito processual;  
sistema carcerário, pela superlotação que causará com a implementação da execução 
da sentença penal condenatória, de forma precedida; e a economia brasileira, 
impactos que ocorrerão em um país que está em uma situação de recessão. Por isto, 
ampliando o discurso instaurado, considera-se que o trabalho estabelece em dirimir 
sobre instabilidade que o Supremo Tribunal Federal desencadeou, em virtude do 
entendimento de um princípio constitucional, propõe-se arguir uma análise crítica 
sobre a última decisão instituída pelo, expressada pela relativização do valor, fixando 
a efetivação da sanção condenatória, a partir da segunda instância, estabelecer o 
posicionamento contrário a decisão final e, por fim, encontrar soluções para mitigar 
essa mutabilidade do princípio.       
 

Palavras-chave: Presunção de inocência. Diretrizes Constitucionais. Relativização. 
Distintas interpretações. Inconstância jurídica. Efetivação da sanção. Consequências.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADC –  AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

ARE –  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 

CF   –  CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CPP –  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

HC   –  HABEAS CORPUS 

OAB –  ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

ONU –  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PEN –  PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL  

STF –  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

STJ –  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TJ   –  TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 

  



 

SUMÁRIO 

  

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 8 

2 PRECEITOS HISTÓRICOS E A EVOLUÇÃO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA .............................................................................................................. 11 

2.1 HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO NA HISTÓRIA ........................................... 11 

2.2 NO BRASIL ......................................................................................................... 17 

3 CONCEITUAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ......................................... 20 

3.1 DIVERGÊNCIAS QUANTO A TERMINOLOGIA ................................................ 22 

3.2 DIMENSÕES DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA .............................................. 24 

4 PROBLEMATIZAÇÃO ACERCA DO TEMA ......................................................... 28 

4.1 HISTÓRICO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .............. 29 

4.2 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44 ..................... 43 

4.3 OPINIÕES DAS DIVERGÊNCIAS DO STF E SUAS CONSEQUÊNCIAS ......... 44 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 52 

 



8 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos assuntos mais abordados no ramo jurídico da atualidade e 

amplamente discutido nos centros acadêmicos, entre tutores e alunos, até mesmo 

pelo pleno da Corte Suprema do país, volta à tona o discurso da presunção de 

inocência e a antecipação do cumprimento da pena no Brasil, quando se refere a 

garantia do direito de liberdade.  

Fato esse, que acarretou argumentos com diferentes visões e opiniões 

acerca da matéria e, inclusive, criou-se uma ideia, que fatores externos possam 

manipular situações, que levam a colocar em descrédito uma decisão do corpo de 

magistrados do Supremo Tribunal Federal, terrível para uma instituição, cujo seu 

papel seria de promover a segurança jurídica necessária para um território.  

Circunstância que fora criada pela mesma entidade, devido a sua não 

imposição diante de matérias já discutidas. Apesar disso, outros julgamentos estão 

surgindo, e mais uma vez, mostrou-se uma nova mudança de como se proceder diante 

os acontecimentos, tendo em vista que já foi colocado em votação os acontecimentos, 

anteriormente, versados.   

Com isso, o princípio de presunção de inocência, sendo uma sistemática 

de proteção, com objetivo de que o indivíduo não fique alvedrio da força de punição 

do Estado, que, por consequência do cenário atual, esse preceito está perdendo força 

devido ao sentido da falta de punição, que erroneamente fora intitulada em cima desse 

ordenamento, que camuflou o real fator, que traz o não cumprimento da pena pelo 

indivíduo que comete crimes e transgressões, ocasionado pela própria forma como se 

conduz os ritos processuais, seus recursos exagerados e a burocratização de sistema 

de julgamento.  

Nos tempos atuais, em virtude de uma política de imediatismo e dos 

excessos, vive-se um período que a sociedade almeja soluções simples para casos 

complexos, visualizando rapidez processual, para litígio com riquezas de 

detalhamentos, assim como a falta de recursos, tanto material e pessoal, para a 

solução em tempo hábil dessas disputas e punição imediata para situações em 

demandas, que ainda não foram solucionados por completo.  

O fundamento dessa presunção de inocência vem sendo idealizado por 

uma propositura do processo penal liberal, que caracteriza como uma garantia que o 

indivíduo dispõe de ser considerado inocente, diante os fatos que incide sobre ele, 
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independente da hediondez do ocorrido, que a pessoa venha a ter praticado. Nada 

poderá colocar em xeque o tratamento da dignidade da pessoa humana. 

 Por conseguinte, a entidade máxima da nação vem na busca incessante 

pela eficiência da aplicabilidade das leis, porém acarretando a instabilidade nos 

requisitos dos ideais de justiça, ultrapassando limites dos ditames constitucionais, 

direitos e garantias conquistadas ao longo de séculos.  

A temática da proposição que será demonstrada, visa discursar sobre as 

constantes alterações de entendimento da Corte Suprema do país em relação ao 

princípio da presunção de inocência e a efetivação, de maneira prévia, da sanção 

aplicada a um imputado de uma transgressão, antes do findo esgotamento dos seus 

recursos de defesa, destacando sobre o que está disposto nas normativas que estão 

expressas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal vigente no Brasil 

e o idealismo da condenação justa, auferida pelo sentimento de justiça.  

A representação da problemática que será desenvolvida ao longo do 

trabalho, onde será destacado a oposições de pensamentos trazidas pelos Ministros, 

filósofos e escritores, a crítica resultante de tantas modificações das deliberações 

impostas pela organização jurídica, assim como, a explanação do atentado ao 

princípio da presunção de inocência com o decorrer das regulares transformações 

trazidas pela maior entidade jurídica da nação brasileira e, bem como, as 

consequências e desvantagens determinadas pela aplicação da execução antecipada 

da punição.  

Embora o tema retratado seja de discussão antiga, é muito abordado nos 

dias atuais, sendo considerado, ao mesmo tempo, moderno, esse tema nos apresenta 

que a não concepção unificada acerca do pensamento da tratativa pelo Supremo 

Tribunal Federal, designa para uma nova abertura na inovação opiniões e convicções 

sobre a matéria, sendo inserido em conferências, na análise de debates e discussões 

em salas de aula, o que se torna fascinante para o ramo jurídico na aplicação de novas 

virtudes a serem implantadas na sociedade, observando-se a formulação do 

estabelecimento da equidade.  

Entretanto, não se pode combater as falhas dos sistemas de procedimentos 

e mecanismos judiciais, cassando os elementos que estabelecem a inocência do 

imputado antes da sua efetiva condenação e comprovação de culpabilidade, 

esgotando todas as suas defesas disponíveis até o trânsito em julgado da condenação 

definitiva.  
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Preliminarmente, constitui-se revelar que o estudo é derivado de pesquisas 

bibliográficas, compreensão de todo o processo e funcionamento em outras nações, 

estabelecimento de parâmetros sobre tutela de dados estatísticos, análises do 

julgamento por partes integrantes do processo e o diagnóstico dos juristas do mundo 

acadêmico, através dos livros e artigos publicados. Com isso, pode-se arquitetar 

análises e debates sobre a deliberação por parte da Corte máxima, examinando a 

flexibilização da presunção de inocência em mitigar o desejo do ideal de condenação.  

A partir disso, para se entender um pouco sobre a última decisão do 

Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário entender como funciona o sistema 

processual  jurídico, suas metodologias no quesito de recursos de defesa, o contexto 

inserido na tomada de votação, a forma de aplicação do ordenamento, as 

consequências sofridas pelo  sistema carcerário brasileiro, haja vista que essas 

recorrentes alterações impostas pelo instituto jurídico máximo do Estado, as 

dificuldades enfrentadas pelo próprio judiciário de primeiras instâncias e a tentativa de 

eliminação da falsa sensação de tornar o fato não punível.  

Diante disso, a construção desse trabalho será tracejado na elaboração de 

uma sequência histórica desde o imaginário de uma hipótese de inocência, até o 

surgimento como princípio em nosso ordenamento supremo, na Constituição Federal 

de 1988. Posteriormente, iremos abordar o conceito de presunção de inocência sobre 

vários entendimentos, citações, teorias, de diferentes autores conceituados na 

literatura jurídica, suas regras e dimensões a respeito da matéria, sua importância na 

aplicação desse princípio, o histórico de decisões sobre o tema abarcado, aflorar as 

consequências trazidas por essa instabilidade causada e, por fim, determinar o seu 

objetivo enquanto papel garantidor dos direitos e garantias fundamentais no Estado 

brasileiro. Logo, será concluída com a compilação das análises de toda conjuntura 

sobre o episódio, a qual será relacionado uma possibilidade na busca por uma 

proposta racional em relação ao tema exposto. 

Apresentaremos a contestação que ocupa a entidade máxima do judiciário 

brasileiro atualmente, a qual nunca houve uma decisão cabal em relação ao tema, 

designar os riscos de influências externas na tomada de decisão, sendo elencado os 

efeitos que essa complicação traz para os diversos sistemas da sociedade.  
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2 PRECEITOS HISTÓRICOS E A EVOLUÇÃO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA 

 

O estado de inocência, vem abarcado por uma ampla elaboração e 

aprimoramento advinda de tempos remotos, nesse capítulo, abordaremos o 

surgimento da fundamentação desse princípio, observando desde a contextualização 

do período vigente, formas do sistema processual da época, a exploração com o 

preceito do advento da ideia da fonte da presunção de inocência até seu o surgimento, 

de modo, expresso na Constituição Federal do Brasil de 1988. 

 

2.1 HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO NA HISTÓRIA 

 

Para alguns autores, como Aury Lopes Júnior, “A presunção de inocência 

remota ao Direito romano (...)”1, foi um lapso temporal histórico fundamental, 

estabelecido com derrocada do Império Romano, segundo Marcus Vinicius Riberio2. 

O estudo que designou um compilado de diretrizes que gerenciou a sociedade romana 

naquele tempo, caracterizado por juristas que detinham instrução filosófica, mas que 

corroboravam com a aplicação mais empírica do regulamento. Os manuscritos do 

imperador Trajano nos mostram o pequeno indício do surgimento do anseio por esse 

princípio, quando Ferrajoli revela: 

 

“Remetendo-se ao escrito de Trajano “satius esse impunitum relinqui facinus 
nocentis, quam innocentem damnare1”, à máxima de Paulo “ei incubit 
probatio qui dicit non qui negat2” e aos brocardos medievais ‘affirmanti non 
neganti incucumbit probatio3” e “actore non probante reus absolvitur4”, pode-
se afirmar que o princípio da presunção de inocência teve sua origem no 
direito romano, através da regra do in dubio pro reo3 “ 
 

Contudo, essa aspiração pelo desejo do princípio fora duramente 

acometida na etapa do advento das inquisições, originado com a queda do império 

Romano, a qual fora transformado o modelo de processo jurídico, onde o papel do 

tribunal estaria ligado a apuração dos acontecimentos do litígio. Característica descrita 

por Lopes Júnior, quando revela o seguinte fato:  

                                                      
1 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.p.215 
2 VINICIUS RIBEIRO, Marcus. História do Direito. ?.ed. São Paulo : Montecristo, 2012.p.27 
3 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal. Editoria Trotta: Madrid, 
2006.p.576 
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“Basta recordar que na inquisição a dúvida gerada pela insuficiência de 
provas equivalia a uma semiprova, que comportava um juízo de 
semiculpabilidade e semicondenação a uma pena leve. era na verdade a 
presunção de culpabilidade”.4 
 

O contexto inserido nessa temporada, destinava-se a um período onde a 

ideologia de preceitos religiosos ficaram em evidência, a qual era precedido de fatores 

que como a sociedade de época compreendia sobre a idealização das punições 

advindas dos Deuses e seu o desejo de justiça era totalmente arbitrário, atrelada ao 

pensamento de retaliação unilateral severa. 

Por consequência, gerava um período desumano, cruel e brutal para os 

indivíduos que eram acusados por transgressões, sendo perseguidos e condenados 

por esses que descumpriam regulamentos que imperavam na época, sem qualquer 

chance de defesa, assim como cita Marcus Vinicius Ribeiro:  

 

“Ordens religiosas fortaleceram os mosteiros que resultaram na inquisição, 
que foi criada pela igreja católica para julgar todos aqueles que ameaçavam 
sua doutrina. os que a questionavam eram perseguidos e, aos condenados, 
aplicavam-se penas cruéis (inclusive a morte na fogueira em praça pública”5. 
 

Fato esse que desencadeou a origem de um novo modelo jurídico na 

orientação dos procedimentos, chamado de Sistema Inquisitório, mecanismo que 

coloca muito poder para atuação do Estado na forma de aplicar punições, colocando-

se em risco a garantia da liberdade do indivíduo, questões que facilitavam a 

arbitrariedade na imposição de decisões por parte do regime. Segundo a explicação 

de Lopes Júnior e Boff que nos alerta para a composição e reafirmando o nascimento 

do sistema nesse período: 

 

“No transcurso do século XIII foi instituído o tribunal da inquisição ou santo 
ofício, para reprimir a heresia e tudo que fosse contrário ou que pudesse criar 
dúvida acerca dos mandamentos da igreja católica. inicialmente, eram 
recrutados os fiéis mais íntegros para que, sob juramento, se 
comprometessem a comunicar as desordens e manifestações contrárias aos 
ditames eclesiásticos que tivessem conhecimento 6.  (...) 
“Recordaremos que a intolerância vai fundar a inquisição. A verdade absoluta 
é sempre intolerante, sob pena de perder seu caráter “absoluto”. a lógica 
inquisitorial está centrada na verdade absoluta e, nessa estrutura, a heresia 
era o maior perigo, pois atacava o núcleo fundamente do sistema. fora dele 

                                                      
4 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.p.215. 
5 VINICIUS RIBEIRO, Marcus. História do Direito. 1.ed. São Paulo :Montecristo, 2012.p.46. 
6 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.p.99 
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não havia salvação. isso autoriza o “combate a qualquer custo” da heresia e 
do herege, legitimado até mesmo a tortura e crueldade nela empregada.”7   
. 

Nesse período, trouxe-nos a evidência de uma transformação na 

organização de estilos de procedimentos jurídicos, na designação da apuração e 

incriminação de fatos perante o cidadão, princípio que foi fundamental para a abrupta 

alteração do sistema de trâmite de deliberação judicial acerca de uma transgressão, 

para reafirmar essa mudança de modelos da sistemática de acusação, segundo Nereu 

José Giacomolli, que demonstra o seguinte fato: 

 

“Na idade média, em uma estrutura de processo penal inquisitorial, não se 
partia da inocência do acusado, mas de sua culpabilidade nesse sistema, a 
inocência era declarada quando o acusado a demonstrasse (pugatio da 
acusação), bastando um simples indício à formação de um juízo 
condenatório.”8  
 

Com isso, as chances de defesa por parte do indivíduo foram, 

drasticamente, reduzidas frente ao poderio, a qual o Estado se impôs nesse 

determinado ambiente, influenciado por questões em que a sociedade da época mais 

acreditava. Período amargo para a presunção de inocência, que fora atacada em tal 

século. 

Após essa fase, que caracterizou pela decadência do preceito de inocência, 

essa ideologia reapareceu, com mais força, no século XVIII, advindo da emergência 

do movimento iluminista na Europa, que decorreu no aumento dos valores e 

interesses do indivíduo sobre o poderio estatal, retomando a representação de um 

direito positivista, onde o pensamento político se doutrinou no Contratualismo. As 

citações de Marcus Vinicius Ribeiro revelam as características dessa etapa: 

“Devido a ela, esta fase também é conhecida como “contratualismo” tal 
doutrina possui uma concepção individualista da sociedade, ou seja: primeiro 
existe o indivíduo (que nasce livre, com suas carências e interesses) e depois 
a sociedade, sendo que ela foi criada para facilitar a existência humana”. 
desse modo, o contratualismo representou “verdadeira reviravolta” na história 
do pensamento político, na medida em que entendeu que o estado surgiu 
pela própria vontade dos indivíduos, exatamente para suprir suas carências 
e satisfazer suas necessidades. assim sendo, o estado deixou de ser 
considerado um fato natural, que existia independente da vontade humana, e 
passou a ser entendido como um “corpo artificial”, criado para facilitar a 
existência do ser humano”9 
 
 

                                                      
7 BOFF, Leonardo. Prefácio. Inquisição: um espírito que continua a existir. In: Directorium inquisitorum 
– Manual dos Inquisidores, Nicolau Eymerich. Brasília, Rosas dos Tempos, 1993.p.9 e ss. 
8 GIACOMOLLI, Nereu. O Devido Processo Penal. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014.p.90. 
9 VINICIUS RIBEIRO, Marcus. História do Direito. 1.ed. São Paulo :Montecristo, 2012.p.52 
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Em agosto de 1789, ergue-se, na França, a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão no seu artigo 9°, que comtemplou, de forma, contundente, a 

inserção da presunção de inocência nos textos normativos compondo o sistema 

processual de uma nação, expondo os direitos de liberdade que o ser humano possui 

frente ao Estado punitivo. De acordo com Lima, ele afirma:  

 

“Esse direito de não ser declarado culpado enquanto ainda há dúvida sobre 
se o cidadão é culpado ou inocente foi acolhido no art.9° da declaração dos 
direitos do homem e do cidadão em (1789)”.10 
 
 

Assim, como o autor Tourinho Filho, que mostra ênfase ao detalhar sobre 

as bases do princípio na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assim 

como o impacto dela causado na época que emergiu essa fundamentação do direito 

natural, com o desejo de eliminar as injustiças daquele tempo e impor garantias e 

direitos necessárias ao indivíduo, de uma forma geral, ao ser descrito em um 

ordenamento jurídico que foi de extremamente importante para aquele momento:  

 

“O princípio remonta ao art.9° da declaração dos direitos do homem e do 
cidadão proclamada em paris em 26-8-1789 e que, por sua vez, deita raízes 
no movimento filosófico-humanitário chamado “iluminismo”, ou século das 
luzes, que teve à frente, dentre outros, o marquês de Beccaria, Voltaire, 
Montesquieu, Rosseau. foi um movimento de ruptura com a mentalidade da 
época, em que, além das acusações secretas e das torturas, o acusado era 
tido como objeto do processo e não tinha nenhuma garantia.”11 
  

Para termos uma ideia de como foi elencado no regulamento, o artigo 9° 

que relata, taxativamente o conceito do princípio: 

“art. 9.º Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, 
se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua 
pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.”12 
 

Partindo do pressuposto desse texto normativo, pode-se realizar uma 

apreciação de diferentes frentes sobre o comportamento dessa norma, tanto no 

quesito da construção do processo penal liberal, a conjectura ao qual seria conduzida 

a aplicação desse fundamento, criado pelo próprio artigo, e, por fim, seu recaimento 

                                                      
10 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Impetrus, 2012.p.10. 
11 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 31.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.p.31 e 
32. 
12 ASSEMBLEIA NACIONAL FRANCESA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: 
aprovado em 26 de agosto de 1789. Disponível em: < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidad%C3
%A3o >. Acesso em 12 jan. 2019.       
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sobre o objetivo a qual é destinada essa ideia de inocência antes de se julgar em 

definitivo a culpabilidade no fato. Segundo o senhor Vegas Torres apud Aury Lopes 

Júnior, que nos revela a análise que conseguiu extrair da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, no seu artigo 9°: 

 

“a) É um princípio fundante, em torno do qual é construído todo o processo 
penal liberal, estabelecendo garantias para o imputado frente à atuação 
punitiva estatal. 
b) É um postulado que está diretamente relacionado ao tratamento do 
imputado durante o processo penal, segundo o qual deveria partir-se da ideia 
de que ele é inocente e, portanto, deve reduzir-se ao máximo as medidas que 
restrinjam seus direitos durante o processo (incluindo-se, é claro, a fase pré-
processual) 
c) Finalmente, a presunção de inocência é uma regra diretamente referida ao 
juízo do fato que a sentença penal faz. é sua incidência no âmbito probatório, 
vinculado à exigência de que a prova completa da culpabilidade do fato é uma 
carga da acusação, impondo-se a absolvição do imputado se a culpabilidade 
não ficar suficiente demonstrada.”13 
 

 
Infelizmente, mesmo com obrigação deliberada pela declaração, a 

presunção de inocência não durou por muito tempo, com a aparição de ideologia 

políticas que aniquilaram quaisquer chances de defesa perante o poder dessas 

organizações que emanaram doutrinas que divergiam o mundo, período que decorreu 

entre a Primeira Guerra Mundial (1914- 1918), e, até mesmo depois, a Segunda 

Guerra Mundial (1930-1945), destaca o autor Marcus Vinicius Ribeiro em sua obra: 

 
“Desde a primeira guerra mundial, e mais intensamente após a segunda, 
vários países se viram em regimes autoritários, com a consequente 
supressão de direitos fundamentais. com efeito, facismo e o comunismo, sob 
ideologias antagônicas, mas com métodos semelhante, impediram liberades 
individuais para garantir a supremacia dos detentores do poder”.14 
 
 

Até que em 1948, sob a tutela da Assembleia das Nações Unidas (ONU), 

entidade intergovernamental que estabelece a mútua colaboração entre os países que 

estão introduzidos, fundamentado na disseminação da harmonia entre os países e no 

resguardo das garantias do indivíduo, estabeleceu-se a deliberação para a criação da 

Declaração Universal de Direitos Humanos, a qual instaurou as aquisições de direitos, 

dentre elas o direito à presunção de inocência, especificado por Ribeiro, que informa 

no seu livro da seguinte forma: 

 

                                                      
13 VEGAS TORRES, Jaime. Presunción de Inocencia y Prueba em el Processo Penal.Madrid, La Ley, 
1993. P.35 e ss. OU AURY. 
14 VINICIUS RIBEIRO, Marcus. História do Direito. 1.ed. São Paulo :Montecristo, 2012.p.54. 
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“Com o fim da segunda guerra mundial foi criada a onu (organização das 
nações unidas) com o objetivo de zelar pela paz mundial, melhorar a relação 
entre as nações e defender os direitos humanos. na assembleia geral da onu, 
de 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a declaração dos direitos do 
homem. tal documento procurou garantir os direitos do indivíduo em face da 
opressão estatal, sendo que, em seu conteúdo, estão presentes várias 
conquistas do homem como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 
segurança, à plena igualdade, à presunção de inocência, ao lazer, à saúde, 
do acesso à justiça, entre outros.”15 
 

Para Ribeiro, essa pretensão da inocência está especificada no artigo 11 

dessa resolução, que foi consagrada pela assembleia dos países-membros, de acordo 

com a proclamação que nos diz que:  

 

“ARTIGO XI  
 
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser 

presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de 
acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias de defesa.”16 

 

Com esse acontecimento, deu-se início a oportunidade para que outras 

convenções também elevassem o quesito da presunção de inocência, ajudando para 

esse princípio se tornasse mais sólido, perante a orientação mundial na elaboração 

de regulamentos internos. De acordo com Lima, é possível distinguir as convenções 

que trilharam o mesmo caminho da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

“Dispositivos semelhantes são encontrados na convenção europeia para a 
proteção dos direitos humanos e das liberdade fundamentais (art.6.2), no 
pacto internacional de direitos civis e políticos (art.14.2) e na convenção 
americana sobre direitos humanos (dec.678/92 – art.8°, §2°): “toda pessoa 
acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não 
se comprove legalmente sua culpa”17. 
 

 

Na Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdade Fundamentais, no seu 

artigo 6°.2, é revelado que: 

 

“2- Qualquer pessoa acusada de uma infracção presume-se inocente 
enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada.”18 
 

                                                      
15 VINICIUS RIBEIRO, Marcus. História do Direito. 1.ed. São Paulo :Montecristo, 2012.p.55 
16   VINICIUS RIBEIRO, Marcus. História do Direito. 1.ed. São Paulo :Montecristo, 2012.p.57 
17   LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Impetrus, 
2012.p.10 
18 CONSELHO DA EUROPA. Convenção Europeia dos Direitos do Homem: vigorando dia 3 de 
setembro de 1953. Disponível em: < 
http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo1/cesdh.html#artigo_6>. Acesso em 12 jan. 2019.       
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No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 14.2, nos 

mostra que: 

“2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.”19 

 

2.2 NO BRASIL 

 

Após um dos períodos mais ditatoriais do Brasil, que sucedeu durante 20 

anos de (1964 – 1984), segundo Silva20, no direito constitucional positivado, a 

sociedade brasileira na busca de um novo episódio de expectativas, lutou para a 

produção de uma diretriz constituinte moderna, que se estabelecesse os direitos e 

garantias, a qual a população mais necessitava naquele tempo, que divergia das 

demais Constituições da época. Ainda, conforme Silva, a disposição das perspectivas 

que a população, em êxtase, objetivava para o estabelecimento das forças imperadas 

pela democracia: 

 
“Intensificara-se, quando, no início de 1984, as multidões ocorreram 
entusiásticas e ordeiras aos comícios em prol da eleição direta do presidente 
da república, interpretando o sentimento da nação, em busca do reequilíbrio 
da vida nacional, que só poderia, consubstanciar-se numa nova ordem 
constitucional que refizesse o pacto político-social.”21 
 

Cabe observar o pensamento do princípio de presunção de inocência e o 

momento da aplicação do cumprimento da pena, onde, tempos depois, teve-se 

questionamentos para o esclarecimento da constitucionalidade, também pode ter 

dado origem, foi na implementação do Código Penal Processual brasileiro, no seu 

caput: 

“art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência 
de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.”22 

 

                                                      
19 BRASIL. Decreto nº592. Promulgada em 5 de julho de 1992. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm >. Acesso em 14 jan. 2019 
20 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. Ed. São Paulo: Malheiros, 
2012.p.90 
21 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. Ed. São Paulo: Malheiros, 
2012.p.91 
22 Código de Processo Penal. Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: < 
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10655791/artigo-283-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-
1941>. Acesso em: 14 jan. 2019 
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Na Carta Constitucional de 1988, sob a égide da Constituição Federal, 

ainda vigente no país, revela-se que, de maneira exteriorizada, fora idealizado a 

estruturação do princípio da presunção de inocência positivada em um texto normativo 

na nação, descrita no seu artigo 5° do inciso LVII, a qual relata Renato brasileiro, 

segundo explana a própria constituição: 

 

“art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 
vida, a liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos 
seguintes: 
 
(...) 
 
LVII- Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória”23 
 

Apesar de ter sido ingressado um pouco tarde em nossa estruturação 

normativa, observando que esse preceito surgiu, de forma veemente, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em 1948, 40 anos antes da Constituição Federal 

retratada, o dispositivo se estabeleceu, de forma, contundente, indiscutível e perante 

vários doutrinadores, como nos mostra Aury Lopes e Renato brasileiro: 

 
“No brasil, a presunção de inocência está expressamente consagrada no 
art.5°, LVII, da constituição, sendo o princípio reitor do processo penal e, em 
última análise, podemos verificar a qualidade de um sistema processual 
através do seu nível de observância.”24 
 

Acrescentando a fala do escritor Renato Brasileiro, que nos apresenta em 

sua literatura, o seguinte fato: 

 
“No ordenamento pátrio, até a entrada em vigor da constituição de 1988, esse 
princípio somente existia de forma implícita, como decorrência da cláusula do 
devido processo legal. Com a constituição federal de 1988, o princípio da 
presunção de não culpabilidade passou a constar expressamente no INC.LVII 
do art.5° (..)”25 

 

Portanto, é importante salutar que o princípio, que surge como advento 

dessa Constituinte, designa que os fatos punitivos que antecipam à decisão definitiva 

de condenação transitada em julgado, deve-se ser resguardada de qualquer modelo 

de privação da garantia da liberdade humana, imposta pelo Poder Público. Contudo, 

                                                      
23 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 14 jan. 2019 
24 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.p.217. 
25 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Impetrus, 2012.p.11. 
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os Ministros da Corte Suprema do país, vem relativizando essa presunção de 

inocência ao longo de várias decisões, que será analisado em capítulo posteriores. 
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3 CONCEITUAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

A presunção de inocência, no seu caráter mais puro, é um mandamento 

estabelecido na orientação de introduzir o pensamento da ideia de liberdade, partindo 

da premissa em que todas pessoas, desde sua concepção, são consideradas 

inocentes diante de todo e qualquer fato criminoso, que seja instituído contra ela, 

independentemente de como tenha se desencadeado o episódio. De acordo como 

Damásio de Jesus descreve em seu livro, ela relata a seguinte conceito: 

 

“Dele decorre a exigência de que a pena não seja executada enquanto não 
transitar em julgado a sentença condenatória. Somente depois de a 
condenação tornar-se irrecorrível é que podem ser impostas medidas 
próprias da fase da execução.”26 
 
 

Para fomentar essa ideologia, que prega por princípio que emana de um 

direito natural, ordenamento que está intrínseco ao indivíduo, desde seu advento, 

revela-se uma garantia destinada ao sentimento de ausência de culpa, perante o 

acontecimento criminais que o cidadão possa ser qualificado. O redator Marcos 

Antônio de Barros caracteriza o que foi exemplificado: 

 

“O estado de inocência é um atributo inerente a toda pessoa. O ser humano 
traz consigo a indelével marca de inocência, desde o seu nascimento 
ninguém pode ser considerado culpado.”27 
 
 

Crime que possa ter sido cometido com monstruosidade, perversidade, da 

forma mais desumano, ou maléfico, a qual tenha cometido, até mesmo, para que tudo 

corrobore para que o indivíduo seja considerado culpado, entretanto se faz necessário 

a fixação do direito de liberdade, para que o ser humano possa se defender das 

acusações que são lhe imputadas, até aonde não caiba mais essas chances proteção 

contra ele, que só por fim, será desencadeando o cumprimento da sentença penal 

condenatória. Assim, como aponta Nucci em seu livro, o propósito desse regramento: 

“Tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova caberá 
acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu 
estado natural, razão pela qual, para quebrar a tal regra, torna-se 

                                                      
26 JESUS, Damásio de. Direito Penal: Parte Geral. 31. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.P.53 
27 BARROS, Marco Antonio de. Processo Penal: Da Investigação até a Sentença. 22. Ed. Paraná: 
Juruá, 2019.p.54. 
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indispensável que o estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao 
estado-juiz a culpa do réu”.28 
 

Embora esse texto normativo esteja, de forma expressa, em nossa 

Constituição Federal de 1988, há doutrinador que rechaça a ideia de que esse preceito 

seja representado, de maneira rigorosa, ao que se interpela na intepretação apenas 

por elementos textuais, pois denotará um sentido de que nenhum cidadão poderia ser 

responsável por nenhuma possibilidade de delito, nem podendo ser instaurado um 

procedimento antecipatório de julgamento, como revela Tourinho filho: 

 
“Aí está o princípio: enquanto não definitivamente condenado, presume-se o 
réu inocente. Claro que a expressão “presunção de inocência” não pode ser 
interpretada ao pé da letra, literalmente, do contrário os inquéritos e os 
processos não seriam toleráveis, visto não ser possível o inquérito ou 
processo em relação a uma pessoa inocente. Sendo o homem 
presumidamente inocente, sua prisão antes do trânsito em julgado da 
sentença condenatória implicaria antecipação da pena, e ninguém pode ser 
punido antecipadamente, antes de ser definitivamente condenado, a menos 
que a prisão seja indispensável a título de cautela.”29 
 

Muito embora o texto constitucional tenha vindo para eliminar com o caráter 

implícito deixado pela não positivação do princípio no ordenamento, fator que 

contribuiu para solidificação dessa fundamentação que se perdurou até os dias atuais, 

há autores que questionam quanto a sua terminologia inserida no ordenamento 

vigente, sob a discussão em que há linhas de metodologia acerca dessa sistemática.  

Por vezes, autores, como Távora e Alencar, que não ampliam a discussão 

desse vocabulário, mas que a intenção seria a não distinção entre os termos, criadas 

pela Carta Magna: 

“Vale destacar ainda que o princípio da presunção de inocência tem sido 
encarado como sinônimo de presunção de não culpabilidade. são expressões 
equivalentes. esta é a nossa posição. não podemos desmerecer, contudo, 
que em face da redação esboçada no inc. LVII Do art.5° da CF, ensaiou-se 
uma distinção entre presunção de inocência e presunção de não 
culpabilidade.”30 
 

Um dos parâmetros utilizados, noticia que o glossário aplicado nesse 

preceito se destina ao acontecimento que o ordenamento jurídico não enfatiza ao 

indivíduo, que esteja incorrendo em investigação criminal, a sua ausência de culpa 

                                                      
28 NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5. Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008.p.81 
29 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 
2009.p33 
30 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9. Ed. 2. 
Tiragem. Salvador: Podivm, 2014.p.62 
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garantida de imediato, ou seja, que sua inculpabilidade seja dada como certa. Para 

isso, a doutrina que defende esse ponto de vista, relata não se pode falar em uma 

presunção de inocência, mas uma condição a qual o ser humano emanaria uma 

possibilidade de ser insuspeito. Como defende o senhor Eugenio Pacelli em sua 

argumentação: 

 
“A nossa constituição, com efeito, não fala em nenhuma presunção de 
inocência, mas da afirmação dela, como valor normativo a ser considerado 
em todas as fases do processo penal, abrangendo, assim, tanto a fase 
investigatória (fase pré-processual) quanto à fase processual propriamente 
dita (ação penal).”31 
 

 

3.1 DIVERGÊNCIAS QUANTO A TERMINOLOGIA 

 

Fortalecendo essa ideologia, acerca do reconhecimento da nomenclatura 

adequada sobre o preceito de inocência, há uma forte crítica a respeito desse 

chamamento, por parte do doutrinador Mirabete, que analisando os dizeres da diretriz 

nacional, dissemina que: 

 

“O que se entende hoje, como diz Florian, é que existe apenas uma tendência 
à presunção de inocência, ou mais precisamente, um estado de inocência, 
um estado jurídico no qual o acusado é inocente até que seja declarado 
culpado por uma sentença transitada em julgado”32 
 

Por sua vez, há escritos que remodelam a permanência no sentido da 

reafirmação dessa nomenclatura a ser mantida como uma presunção de inocência, 

alegando que sua antecipação de inocência é caracterizada até que o indivíduo seja 

acometido de um trâmite legal, a qual se manifeste a intenção da culpabilidade, que 

somente após a convicção da veracidade da culpa por parte do investigado, desde 

que esgotado todas as capacidades de defesa. Nesse diapasão, certifica o senhor 

Ferrajoli noticia sua posição acerca da tratativa: 

 

“(...) O princípio de submissão à jurisdição- exigindo, em sentido lato, que não 
haja culpa sem juízo (axioma a7), e, em sentido estrito, que não haja juízo 
sem que a acusação se sujeite à prova e à refutação (teses t63) - postula a 
presunção de inocência do imputado até a prova contrária decretada pela 
sentença definitiva de condenação.”33 

                                                      
31 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 383 
32 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 14. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.p.42 
33 FERRAJOLI apud CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e 
Constituição – Princípios Constitucionais do Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. Juris, 
2006, p. 156. 
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Apesar disso, há uma outra mentalidade teórica que externa, sendo uma 

das mais recentes, que esse preceito, preferencialmente, se chame de presunção 

não-culpabilidade, devido ao fato de se embasar, tal como está descrito no 

ordenamento jurídico nacional, que prevalece a Carta Magna no artigo que destaca o 

surgimento desse princípio, pois se constata que ela não pressupõe a inocência de 

um réu, pois ela denota que há uma distinção entre a asseveração da autoria e 

suposição da possibilidade de culpa existente, que perdura ao investigado da 

circunstância. Diante disso, Rangel, lista as três críticas e demonstra, de maneira 

justificada, seu pensamento acerca da presunção de inocência: 

 

“Primeiro, não adotamos a terminologia presunção de inocência, pois, se o 
réu não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória, também não pode ser presumidamente inocente. 
(...) 
Segundo a própria constituição federal, dentro do mesmo título dos direitos e 
garantias fundamentais, estabelece que ninguém será preso senão flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei. assim, deixa claro que prisão somente por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (ou flagrante 
delito). 
(...) 
Terceiro, porque entendemos que a visão correta que se deve dar à regra 
constitucional do art.5°, LVII, refere-se ao ônus da prova. pensamos que, à 
luz do sistema acusatório, bem como do princípio da ampla defesa, inseridos 
no texto constitucional, não é o réu que tem que provar sua inocência, mas 
sim o estado- administração (ministério púbico) que tem que provar sua 
culpa.”34 
 

Ressalta-se que, embora os autores entrem em discordância sobre a 

nomenclatura, denominação, ou vocabulário, pode-se afirmar, que entre eles, há a 

prevalência de que esse preceito da existência dessa matéria, que se projeta de uma 

importância colossal para o ordenamento brasileiro e na doutrina jurídica, sendo um 

dos pilares de sustentação do direito processual penal brasileiro.  

Esse princípio mostra força, pois ele agrega a outras princípios que estão 

inseridos no sistema processual penal do país, como princípio penal da intervenção 

mínima do Estado e o princípio da prevalência do interesse do réu, um dos autores 

que salienta esse sentido, sendo revelado por Nucci, em seu livro: 

 

“Integra-se ao princípio da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo), 
garantido que, em caso de dúvida, deve sempre prevalecer o estado de 
inocência absolvendo-se o acusado. reforça, ainda, o princípio penal da 

                                                      
34 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal.22.ed. São Paulo: Atlas, 2014.p 24,25,26. 



24 

intervenção mínima do estado na vida do cidadão, uma vez que a reprovação 
penal somente alcançará aquele que for efetivamente culpado. finalmente, 
impede que as pessoas sejam obrigadas a se auto acusar, consagrando o 
direito ao silêncio.”35 
 

Logo, observando toda discussão acerca da conceituação dessa matéria, 

é relevante designar, que a resolução garante o direito individual do cidadão, no 

tocante à liberdade, seja estabelecida através das intervenções positivistas, sendo 

descritas, em linhas gerais, nas diretrizes nacionais determinadas pela Magna Carta, 

juntamente pelos fundamentos jurídicos dos autores, anteriormente citados. 

 

3.2 DIMENSÕES DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

Os alcances da aplicação desse fundamento na sistemática dos ditames 

dos procedimentos penais são imprescindíveis, anteriormente a esse fato, pode-se 

transparecer questionamentos com relação a abrangência que a disciplina pode se 

lograda, assim como, o momento a qual ela pode ser empregada e seu regramentos. 

Para corroborar com esse pensamento George Sarmento, aponta sobre o preceito e 

o objetivo dessa circunstância: 

 

“A propósito da presunção de inocência, George Sarmento enfatiza a 
necessidade de “cristalizar a presunção de inocência como um direito 
fundamental multifacetário, que se manifesta como regra de julgamento, 
regra de processo e regra de tratamento. cria-se assim “um amplo espectro 
de garantias processuais que beneficiam o acusado durante as investigações 
e a tramitação da ação penal, porém, “sem impedir que o estado cumpra sua 
missão de investigar e punir criminosos, fazendo uso de todos os 
instrumentos de persecução penal previstos em lei”, assegurando o combate 
legítimo e efetivo da criminalidade.”36 
 

Ademais, adequa-se destacar, no que concerne a diretriz de julgamento, 

relacionado a influência que pode abarcar, denota-se que nesse patamar, que a 

diretriz para a resolução do liame do processo penal, deve-se observar que há uma 

diferenciação com relação ao compromisso que de apresentar a comprovação do que 

fora levantado contra o indivíduo que está relacionado ao cometimento de uma 

infração penal. Para Afrânio Silva Jardim, é demonstrado como seria o funcionamento 

desse regramento: 

                                                      
35 NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5. Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008.p.82 
36 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9. Ed. 2. 
Tiragem. Salvador: Podivm,2014. apud George. 
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“O ônus da prova, na ação penal condenatória, é todo da acusação e 
relaciona-se com todos os fatos constitutivos do poder-dever de punir do 
estado.”37 
 
 

Prontamente, compete a regra de processo, ou garantia, que enfoca mais 

no quesito da observação da operação no exercício da imputação de um fato para um 

determinado indivíduo, que terá a possibilidade incidir na prática de algum crime, 

desde que seja atribuído legitimidade da acusação impetrada ao provável 

transgressor, para explanar essa caracterização, o escritor Luiz Flávio Gomes 

propaga o seguinte pensamento: 

 

“Viola-se a presunção de inocência como regra de garantia quando, na 
atividade acusatória ou probatória, não se observa estritamente o 
ordenamento jurídico”.38 
 

Assim, não obstante, cabe salientar que na regra de tratamento, busca-se, 

com essa disposição, que o suspeito que incorre na possibilidade de ter desenvolvido 

um delito ou contravenção, que esteja diante de um trâmite processual, não seja 

submetido a qualquer tipo de castração de direito, com o intuito que o investigado não 

sofra preconceito por parte da sociedade, portanto deve ser respeitada ao máximo 

sua condições de inocente. Como relata o autor Nicolitt: 

 

“Esta dimensão atua sobre a exposição pública do imputado, sobre sua 
liberdade individual, funcionando, neste último caso, precisamente, como 
limite às restrições de liberdade do acusado antes do trânsito em julgado, 
evitando a antecipação da pena.”39 
 

Para a amplitude desse tema, é necessário apresentar que há 

particularidades onde essa prescrição pode ser elencada, o primeiro pretexto designa 

para que seja implantada no momento do rumo da persecução processual penal, outra 

direção que nos revela, que deve ser observada a aplicação desse direito natural, 

seria no instante da análise de evidências que apontam o autor do delito e, por fim, 

sua aplicabilidade seja apreciada no instante em que os fatos estejam no processo de 

autuação, designado pela fase Pré-processual. Sobre o tema, asseverou Capez em 

sua doutrina: 

                                                      
37 JARDIM, Afrânio Silva. Processo Penal, Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 
p.221. 
38 GOMES, Luiz Flávio. Estudos de Direito e Processo Penal, São Paulo:RT,1998,p.116. 
39 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 2009.P.58 
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“O princípio da presunção de inocência desdobra-se em três aspectos: a) o 
momento da instrução processual, como presunção legal relativa de não-
culpabilidade, invertendo-se o ônus da prova; b) no momento da avaliação da 
prova, valorando-a em favor do acusado quando houver dúvida; c) no curso 
do processo penal, como paradigma de tratamento do imputado, 
especialmente no que concerne à análise da necessidade da prisão 
processual.”40 
 

Sobre a utilização dessa ideologia na virtude, de como as regras de 

questionamentos que pode impor a abordagem frente ao sujeito investigado no 

processo penal, até que ponto o sentimento de status de inocência possa ser 

estabelecido dentro do processo, que denota uma abominação de medidas 

preventivas, e ao mesmo tempo fora das degradações que o procedimento judicial 

possa instaurar ao cidadão, que responde, sob a forma presumida de  inocência, aos 

trâmites legais que, por consequência repercutem negativamente sobre sua atuação 

do acusado diante o episódio. 

 Para ilustrar essa reflexão de que o dimensionamento da presunção de 

inocência pode ser dada sob a forma de duas vertentes, mostra-se relevante a 

apresentação da discussão pelo autor Lopes, que registrou: 

 

“Em suma: a presunção impõe um verdadeiro dever de tratamento (na 
medida em que exige que o réu seja tratado como inocente), que atua em 
duas dimensões: interna ao processo e exterior a ele.”41 
 

Em um primeiro momento, denota-se que a predominação interna deve ser 

impetrado ao recriminador que o estabelecimento a quem cabe comprovar o fato que 

tenha a probabilidade de imputar ao suspeito uma possível transgressão ou fato 

criminoso punível com restrição de liberdade, caso não seja comprovado o fato, por 

ter gerado dúvidas sobre a situação, o agente não deve ter seu livramento cassado, 

tendo em vista, que não se pode acriminar alguém, na justificativa que não se pode 

inculpar o réu, sem o fim do processo. 

 
“Na dimensão interna, é um dever de tratamento imposto- primeiramente- ao 
juiz, determinado que a carga da prova seja inteiramente do acusador (pois, 
se o réu é inocente, não precisa provar nada) e que a dúvida conduza 
inexoravelmente à absolvição; ainda na dimensão interna, implica severas 
restrições ao (ab)uso das prisões cautelares (como prender alguém que não 
foi definitivamente condenado? )”42 
 

                                                      
40 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 16. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.P.39 
41 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.P.220. 
42 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.p.220 
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Por outro lado, há de se observar que o transcurso judicial, por si só, já 

causa um grande transtorno ao suspeito, no quesito a imagem do suspeito, que 

mesmo antes da abertura fase inquisitorial, já sofre uma taxação perante a sociedade 

como condenado, fazendo com que a presunção de inocência se torne ineficaz, como 

retrata em face aos tratamento imposto para coibir consequências externas ao 

processo, segundo Lopes, ele relata para essa aspecto extrínseco: 

 

“Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção 
contra a publicidade abusiva e estigmatização (precoce) do réu. significa dizer 
que a presunção de inocência (e também as garantias constitucionais da 
imagem, dignidade e privacidade) deve ser utilizada como verdadeiros limites 
democráticos à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do 
próprio processo judicial. o bizarro espetáculo montado pelo julgamento 
midiático deve ser coibido pela eficácia da presunção de inocência.”43 
 

Com isso, os estudos sobre as dimensões da presunção de inocência são 

de extrema importância para o estudo da problemática que impera nos nossos 

tribunais, esse paradigma é fundamental para analisar as diretrizes entoadas no 

ordenamento nacional, observando que o direito à liberdade, sendo como um dos 

direitos fundamentais na Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.p.220 
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4 PROBLEMATIZAÇÃO ACERCA DO TEMA 

 

Apesar do princípio da presunção de inocência ser discutido em séculos 

passados, acerca da sua origem como um direito natural que fora positivado, 

ultimamente no Brasil, esse conteúdo está sendo abordado novamente, que é o 

alicerce do processo penal de uma democracia, mas de uma forma diferente, em 

termos da aplicação deste princípio. 

Antes de enaltecer a explanação sobre a problemática, faz-se elencar 

certos tipos de medidas que restringem o direito de liberdade, que um indivíduo possa 

sofrer em nosso sistema processual brasileiro, uma das sanções que o cidadão possa 

sofrer está relacionada a castração da liberdade, conhecido como prisão, nela, 

desenvolveu-se a ideia de um domínio, por parte do Estado, em estabelecer a 

contenção do público. Como define o autor Renato Brasileiro em sua obra, além de 

criticar a aplicação dela no cotidiano jurídico: 

 

“A palavra “prisão” origina-se do latim prensione, que vem de prehensione 
(prehensio, onis), que significa “prender”. Nossa legislação não a utiliza de 
modo preciso. De fato, o termo “prisão” é encontrado indicando a pena 
privativa de liberdade (detenção, reclusão, prisão simples), a captura em 
decorrência de mandado judicial ou flagrante delito, ou, ainda, a custódia, 
consistente no recolhimento de alguém ao cárcere, e, por fim, o próprio 
estabelecimento em que o preso fica segregado (CF, art.5°, inc. LXVI; CPP, 
art.288 caput).”44 
 

Por conseguinte, discussão que se decorreu frente aos Ministros da 

Suprema Corte do país, revelou-se na possibilidade de execução provisória da pena, 

fazendo com o que Estado possa dirimir o uso da força para restringir a liberdade da 

pessoa humana, antes do esgotamento de todas as chances de defesa do acusado.  

A relativização, ou flexibilização de um direito tem como um papel 

primordial a transformação de uma premissa postulada, em uma verdade que pode 

ter uma diversidade de interpretações. Com a presunção de inocência, uma normativa 

considerada absoluta, que é inerente a qualquer pessoa humana, para se tornar uma 

diretriz contestável, causando uma desestabilidade da segurança jurídica para o 

cidadão. Dessa maneira, atrelado ao fato do histórico de recorrentes mudanças de 

interpretação da Entidade Máxima Judiciária sobre o princípio no transcorrer dos anos, 

                                                      
44 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2012.p.1168. 
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pode-se observar os objetivos de encontrar o imaginário da sanção perfeita, os 

impactos que poderá ocasionar com essas constantes alterações de decisão e os 

riscos de interferências nas tomadas de deliberações acerca do tema.  

Neste capítulo, poderá ser observado a relação dos compilados de 

veredictos que foram deliberados pelo STF ao longo dos anos, destacando alguns 

posicionamentos dos ministros em cada procedimento judicial discutido, 

posteriormente, em decorrência do último HC despachado, será feito um comentário 

sobre as Ações Declaratórias de Constitucionalidade impetradas acerca do tema, por 

fim, será arguido o posicionamento de alguns autores sobre o último posicionamento 

do Supremo Tribunal Federal, bem como os fatos que acarretaram com sua 

deliberação. 

 

4.1 HISTÓRICO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 Entretanto, antes de se comentar sobre o conteúdo, faz-se necessário 

discorrer sobre os julgamentos que fizeram com que a proposição do início da 

execução provisória da pena fosse discutida no pleno do Supremo Tribunal Federal. 

A partir da origem explícita em nosso ordenamento, as bases das decisões sobre a 

execução eram estabelecidas pela Constituição Federal no 1988, no seu artigo 5°, no 

inciso LVII, anteriormente citado, que defendia o estabelecimento da presunção de 

inocência, sendo o indivíduo considerado inocente até o trânsito em julgado, ou seja, 

para a castração da liberdade do suspeito, fazia-se indispensável exterminar todos os 

recursos de defesa permitidos.  

Pode –se ser feita uma observação para os julgamentos daquelas que 

transcorrem na área do curso penal, pois no ano de 1976, considerando que não era 

expresso na Constituição da época sobre a presunção, houve uma pequena aparição 

de uma diretriz na área eleitoral, a qual a Corte Suprema do país, teve uma 

participação direta nessa lide de cumprimento da execução da pena, mesmo antes do 

desmoronamento das possibilidades de defesa do candidato que corria o risco de 

sofrer com a inelegibilidade antes do trânsito em julgado, fazendo com que a Lei 

Complementar 5/70 , que fora declarada inconstitucional, anteriormente, por 

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, mas que o Supremo Tribunal Federal 

declarou que a normativa era legítima, de acordo com a resolução do Recurso 

Extraordinário 86.297/SP, que revelou: 
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“INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1., I, N, DA LEI COMPLEMENTAR 
N. 5/1970. E VALIDO, POR NÃO SER INCONSTITUCIONAL, AINDA QUE 
EM PARTE, AQUELE PRECEITO. EXEGESE DOS ARTS. 151, II E IV, E 149, 
PAR.2., C, DA CONSTITUIÇÃO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PROVIDO. VOTOS VENCIDOS. 
(STF - RE: 86297 SP, Relator: THOMPSON FLORES, Data de Julgamento: 
17/11/1976, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 26-11-1976 PP-10206 
EMENT VOL-01044-03 PP-00579 RTJ VOL-00079-02 PP-00671)”45 
 
 

Entretanto, ao designar sobre fatores ligados aos procedimentos que 

envolvem a especialidade da área do processo penal, esses desacordos sobre o 

parecer da flexibilização da presunção de inocência, originou-se com o julgamento do 

Habeas Corpus 82.490/RN, lide que discutia sobre o efetivo cumprimento de pena, de 

forma antecipada, de um réu, que foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

 De acordo com os acontecimentos, o imputado foi condenado por ter sido 

considerado mandante de um crime de homicídio, a resolução do remédio 

constitucional, foi definido pela seguinte ementa, que segundo o Ministro Sepúlveda 

despachou pelo indeferimento do pedido de liminar, fazendo com que o imputado 

incorra no cumprimento da punição pudesse ser adotada de maneira provisória, 

mesmo que o indivíduo possa se utilizar dos recursos para sua defesa em julgamentos 

posteriores, não ofenderia o princípio ora estudado, segundo relata a ementa:  

 

“EMENTA: Presunção de não culpabilidade. I. 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. II. Jurisprudência e coerência: legitimidade da observância da 
jurisprudência sedimentada, não obstante a convicção pessoal em contrário 
do juiz. A crítica ao relator que aplica a jurisprudência do Tribunal, com 
ressalva de sua firme convicção pessoal em contrário trai a confusão 
recorrente entre os tribunais e as academias: é próprio das últimas a 
eternização das controvérsias; a Justiça, contudo, é um serviço público, em 
favor de cuja eficiência - sobretudo em tempos de congestionamento, como 
o que vivemos -, a convicção vencida tem muitas vezes de ceder a vez ao 
imperativo de poupar o pouco tempo disponível para as questões ainda à 
espera de solução. 
 

                                                      
45 ______. Supremo Tribunal Federal. STF - RE: 86.297 SP, Relator: 
Min. THOMPSON FLORES, Data de Julgamento: 17/11/1976, Primeira Turma, 
Data de Publicação: 26/ 11/ 1976.  
Disponível em <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/888615/recurso-extraordinario-re-86297-sp 
>. Acesso em: 27 jan. 2019.    
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(HC 82490, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, 
julgado em 29/10/2002, DJ 29-11-2002 PP-00022 EMENT VOL-02093-02 
PP-00263)”.46 
 

Fato esse, que corroborou para que houvesse a divergência implantada 

pela própria Entidade Máxima do Judiciário brasileiro, em rota de colisão com a 

instrução indicada pela Carta Magna de 1988, que deflagra pela imposição da 

consolidação em trânsito em julgado para o complemento do início da aplicação do 

cumprimento da pena firmada pela deliberação final da disputa.  

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela arguição da 

relativização de um direito natural, formalizando a antecipação da efetivação do 

cumprimento da sanção, podemos conceber que no dia 05 de fevereiro de 2009, o 

corpo de magistrados do Supremo Tribunal Federal em julgamento do HC 84.078/MG, 

pelo Relator Ministro Eros Grau, remédio constitucional que discorria sobre um 

indivíduo que fora sentenciado, pelo Tribunal de seu Estado, pela tentativa de 

homicídio qualificado, devendo ser cumprida, de forma antecipada, em regime 

inicialmente fechado, a efetivação da realização da punição, determinou-se, que, por 

7 votos a 4, o adiantamento da execução da pena antes da conclusão final do 

processo seria inconstitucional, em virtude da desobediência do princípio da 

presunção de inocência instituída pela normativa constitucional, segundo relata a 

deliberação da ementa: 

 
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA 
“EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA”. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, 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 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. 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 

                                                      
46 ______. Supremo Tribunal Federal. STF - HC: 82.490 RN, Relator: 
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 29/10/2002, Primeira Turma, 
Data de Publicação: 29 / 11/ 2002.  
Disponível em < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79070 >. 
Acesso em: 27 jan. 2019      
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direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição 
dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição exemplar, 
sem qualquer contemplação, nos “crimes hediondos” exprimem muito bem o 
sentimento que EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva: “Na 
realidade, quem está desejando punir demais, no fundo, no fundo, está 
querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio delinquente”. 6. 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 
subsequentes 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. 7. No RE 482.006, relator o 
Ministro Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de preceito 
de lei estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores 
públicos afastados de suas funções por responderem a processo penal em 
razão da suposta prática de crime funcional [art. 2º da Lei n. 2.364/61, que 
deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o 
preceito implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do art. 5º da 
Constituição do Brasil. Isso porque --- disse o relator --- “a se admitir a 
redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia 
validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido 
precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, 
nada importando que haja previsão de devolução das diferenças, em caso de 
absolvição”. Daí porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no 
sentido do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de 
1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação de 
qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. 
A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em 
nome da garantia da propriedade não a deve negar quando se trate da 
garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as 
elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes 
subalternas. 8. 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 (art. 1º, III, da Constituição do 
Brasil). 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.”47 

 

  Diante o fato, discutiu-se sobre essa deliberação da ação judicial 

qualificada ao proeminente Tribunal, que desloca a reflexão a respeito de vários 

questionamentos envolvendo o imputado, uma delas, está encaminhada ao fato, de 

que se o penalizado ingressa com os diversos tipos de recursos disponíveis no ramo 

jurídico, como ordinário, extraordinário, ou recurso especial, pode-se manter em 

                                                      
47 ______. Supremo Tribunal Federal. STF - HC: 84.078 MG, Relator: 
Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 05/02/2009, Tribunal Pleno, 
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liberdade desse indivíduo e, assim como, os despachos em julgamentos de  primeira 

e segunda instância podem ser aplicados, previamente, as consolidações das 

penalidades atribuídas ao acusado que é responsável pela transgressão ou crime 

praticado. 

Com o total de votos acerca da disputa, 7 ministros foram favoráveis a 

concepção da concessão da liminar, demonstrando serem oportunos à ideias, de que 

o indivíduo não deve ter sua repreensão executada, antes de consumação de todas 

as chances, que nele se resguarda as diretrizes constitucionais, de defesa, da mesma 

maneira que, a presunção de inocência, denotada pelo artigo 5° da carta 

constitucional, deve ter sua apreciação acariciada e mantida pelos tribunais do país, 

convictos de que a violação da presunção de inocência, tornando-se perigoso para a 

isonomia da aplicabilidade do direito . 

 Cabe-se destacar, que os Ministros adeptos a esse pensamento foram: os 

Excelentíssimos Senhores Eros Grau (Relator), Celso de Mello, Ricardo 

Lewandowski, Carlos Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Gilmar Medes.  

Embora os ministros sejam congruentes com o resultado do habeas corpus, 

eles conseguem respaldar seus votos, em certos momentos, com justificativas 

semelhantes, como a citação do artigo constitucional, que abrange o precedente 

dessa disciplina, mas em outras situações, eles testificam suas considerações, com 

diferentes linhas de raciocínio a respeito da matéria discutida.  

Admite-se salientar, que as argumentações utilizada na votação de cada 

ministro possuem pontos, que são importantíssimos destacar para a ampliação da 

discussão sobre o tema proposto, como na justificativa do voto do Relator, o senhor 

Eros Grau, que a situação que o indivíduo se encontra, mesmo que se tenha um forte 

indício de culpabilidade, esse cidadão ainda detém garantias que são resguardadas 

pela carta magna, e que a inclusão antecipada na estigmatização de um imputado 

pela prática do delito, acarreta na deturpação da imagem daquele cidadão, esse 

pensamento é certificado, quando ele denota a seguinte alegação:  

 

“Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direito. 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 
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infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada 
em julgado a condenação de cada qual.”48 

 

Não obstante, o excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, constatou 

uma advertência relevante onde deve ser destacado, com relação ao fato de que a 

presunção de inocência não deveria ter sua cota minimizada com o decorrer dos 

julgamentos subsequentes, que possam atribuir a imputabilidade ao réu em instâncias 

iniciais, mas buscar enaltecer a prerrogativa que o indivíduo possui frente aos termos 

constitucional vigentes até a conclusão do processo. Pode-se perceber isso, quando 

o ministro menciona em seu voto: 

 

“Acho importante acentuar, que a presunção de inocência não se esvazia 
progressivamente, à medida que se sucedem os graus de jurisdição. Isso, 
significa, portanto, que, mesmo confirmada a condenação por um tribunal 
de segunda instância, ainda assim subsistirá, em favor do sentenciado, 
esse direito fundamental, que só deixará de prevalecer- repita-se- com 
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como claramente 
estabelece, em texto inequívoco, a Constituição da República.”49 
 

Por fim, o senhor ministro Gilmar Mendes, conseguiu abordar a 

argumentação da lide sob um ponto de vista perspicaz, ao justificar a aplicação do 

princípio da presunção, ele consegue demonstrar o entendimento através da 

implementação de um outro princípio, encontrado nas jurisdições brasileira, que seria 

o uso da proporcionalidade, como um fator restringente de termos que afetam, de 

forma negativa, a garantia de um direito fundamental, aliciando três pilares de 

sustentação do estabelecimento dessa premissa, que seriam a adequação, 

necessidade e proporcionalidade. Primeiro, entende-se pela busca do objetivo que se 

quer conceber; segundo, seria a averiguação de um caminho menos evasivo, mas 

que corresponda a um método, também, produtivo; terceiro, o estabelecimento de um 

equilíbrio entre a aplicação de uma fundamentação garantidora constitucional e a 
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contenção punitiva da penalidade imposta pela possível condenação. Destaca-se a 

atuação do ministro, quando ele descreve em sua redação: 

 

“São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a 
adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como 
sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (“A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal”, in Direitos Fundamentais e Controle da 
Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2. ed., São Paulo, 
Celso Bastos Editor: IBDC, 1999, p.72), há de perquirir-se, na aplicação do 
princípio da proporcionalidade, se, em face do conflito entre dois bens 
constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, 
apto para produzir o resultado desejado), necessário ( isto é, insubstituível 
por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido 
estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de 
restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto).”50 

 

Apesar de uma massiva quantidade de votos para a concessão desse 

remédio constitucional, seria imprescindível mencionar, que ocorreu uma discordância 

sobre a deliberação para aqueles que consideraram inadequada o cumprimento do 

princípio do estado de inocência para o HC em questão. Estes representantes 

negaram o consentimento da implementação dessa ação judicial, com justificativas 

semelhantes na argumentação da lide, como na explanação da questão da forma de 

utilização, deturpada, dos recursos disponíveis na legislação brasileira, com o 

comportamento de prolatar decisões dos tribunais, muitas vezes com o objetivo da 

prescrição do crime e a especificação da súmula 267 do STJ, que a interposição de 

recurso sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição 

de mandado de prisão51, a qual se fez acreditar, que seria possível a execução 

antecipada de sentença condenatória penal. 

Os ministros que foram vencidos sobre a decisão do deferimento da liminar 

impetrada foram os ministros: Menezes Direito, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e 

Ellen Gracie. 

Vale salientar algumas especificidades abraçadas pelo ministro Joaquim 

Barbosa, defensor da ideologia do cumprimento da sentença de forma antecipada, ao 
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demonstrar, que ao se prevalecer da ideia de aplicação da pena somente após findo 

o processo judicial por completo, deixa predominar a inspiração da impunidade ao 

acusado que tenha cometido o crime, enfatizando e, de certa maneira, criticando a 

faceta da existência de vários recursos defensivos existentes na jurisdição da nossa 

República, que demonstraria a falha no sistema judiciário e o descaso em torno do 

mártir e que a manifestação de que esse estado de inocência não deve ser observado 

como um caráter irrestrito, externado pela outras formas de medidas de contenção do 

imputado. Pode-se designar o pensamento, quando ele afirma:     

 

“Adotar a tese de que somente com o trânsito em julgado da condenação 
poderia haver execução causará verdadeiro estado de impunidade – 
considerando a sobrecarga já consolidada do Poder Judiciário, e em especial 
dessa Suprema corte -, especialmente para aquele sentenciado que disponha 
a seu favor de defensor cujo fim precípuo seja utilizar-se do maior número 
possível e imaginável de recursos ( e nisto o nosso ordenamento é rico), 
de molde a estender eternamente o trânsito em julgado do provimento 
condenatório, situação que em não poucos casos acaba por impor o 
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, frustrando o 
direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O respeito à vítima e também 
à própria atuação e trabalho do Poder Judiciário, que findaria por ser nula no 
fim das contas. 
Veja-se que não se trata de relegar à inoperância o princípio da 
presunção de inocência do acusado, mas se estará a velar pelo 
cumprimento provisório de provimento condenatório, já exaustivamente 
decidido nas instâncias ordinárias. Volto frisar, as instâncias competentes 
para exames dos fatos. Ora, o princípio do estado de inocência não é absoluto 
e incontrastável em nosso ordenamento jurídico; foi com base na sua 
ponderação que, por exemplo, esta Corte sempre entendeu e continua 
entendendo legítimos os institutos da prisão preventiva e da prisão 
temporária.”52 
 

A senhora ministra Ellen Gracie teve uma reflexão divergente aos demais, 

ela salientou por um entendimento de que após a deliberação mantida de uma disputa 

judicial por um tribunal, após respeitada as frentes de defesa disponíveis, o princípio 

não pode ser considerado um grau superior a decisão apreciada, portanto, ao ser 

discorrido o processo judicial, o preceito de inocência poderá, cabalmente, ser 

modificado pela instauração de designar o julgamento da culpa. É competente a 

fixação desse discernimento, na ocasião em que ela demonstra na sua justificativa 

nos seguintes termos:  
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“De fato, esse princípio de direito processual penal traduziu-se na regra, há 
muito observada, de caber à parte acusadora a prova da responsabilidade 
penal do acusado. Todavia, a sentença condenatória que seja mantida pelo 
tribunal após o devido contraditório e a ampla defesa não deixa a salvo tal 
presunção. Porque presunção é a mera predeterminação do sujeito a aceitar 
uma hipótese, enquanto ela não seja invalidada por provas. Por isso mesmo, 
mera presunção não se sobrepõe a juízo, porque o juízo é formado após a 
dilação probatória, na qual precisa estribar-se para alcançar uma conclusão 
condenatória. Logo, a presunção de inocência é substituída, a partir da 
sentença confirmada, por um juízo de culpabilidade, embora não definitivo, já 
que à revisão.”53  

 

Por ordem cronológica aos fatos, no ano de 2016, mais especificamente, 

em fevereiro, a presunção de inocência e execução antecipada de sentença penal 

condenatória passava, novamente, por mais um centro de debates jurisdicionais na 

Suprema corte federal, onde os ministros do Supremo arguiram sobre mais um novo 

processo judicial, que dirimia sobre um outro remédio constitucional, mas que 

abordaria sobre a mesma matéria, já discutida pelos membros, anteriormente.  

A situação em questão seria o HC 126.292 oriundo do estado de São Paulo, 

nela se discutia sobre o caso que, segundo o portal do STF, um ajudante-geral 

condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de roubo qualificado. 

Depois da condenação em primeiro grau, a defesa recorreu ao TJ-SP, que negou 

provimento ao recurso e determinou a expedição de mandado de prisão.54 Diante o 

exposto, esse acontecimento beneficiou a defesa de requer junto ao Supremo, a 

tramitação sobre resolução da lide, pois foi de encontro a jurisprudência estabelecida 

na decisão do habeas corpus de 2009. 

Correspondente a esse acontecimento, o STF, realizou o julgamento do HC 

126292, sob a relatoria do excelentíssimo senhor ministro Teori Zavascki, que a 

deliberação desencadeou o retorno da efetivação do cumprimento da condenação 

penal, de maneira antecedente a imponderação do esgotamento de todas as chances 

de defesa do acusado, robustecendo o idealismo que de a presunção de inocência 

não seria violado, constatando que o cumprimento da penalidade, de forma prévia, 

poderia ser aplicado, sem deturpar do pensamento do estado de inocência, que por 
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consequência, não compactuou com a implementação da ação judicial, modificando 

o pensamento, contribuindo para o não deferimento do habeas corpus. 

 Segundo é relatado na ementa acerca da matéria implementada na 

discussão: 

“EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   HABEAS CORPUS.   PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO   DE   INOCÊNCIA (CF, ART.   5º, 
LVII).   SENTENÇA   PENAL   CONDENATÓRIA   CONFIRMADA   
PORTRIBUNAL   DE   SEGUNDO   GRAU   DE   JURISDIÇÃO.   
EXECUÇÃOPROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1.  A execução provisória de 
acórdão penal condenatório proferido em   grau   de   apelação, ainda   que   
sujeito   a   recurso   especial   ou extraordinário, não compromete o princípio 
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII 
da Constituição Federal. 2.Habeas corpus denegado.”55 

 

Com o desenrolar do litígio, a maioria dos representantes do Supremo 

interpelou pelo indeferimento do pedido de defesa do imputado, através dos ministros 

Luiz Fux, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso e Gilmar 

Mendes. Grande parte dos defensores da negação do pedido do acusado, tiveram, 

relativa, semelhança na argumentação dos votos. 

Pode-se registrar na interposição do discurso, esteve pauta na observância 

da relatividade do princípio, designando pela não caracterização absoluta do princípio, 

tornando- o mutável, outra hipótese de sustentação teórica dos senhores que foram 

favoráveis ao indeferimento, baseou-se na explanação da existência das formas de 

prisões processuais ao revelar as diretrizes estabelecidas pelo art. 312, do CPP, que 

manifesta prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 

de autoria56, e, bem como, a designação de que a não execução antecipada da 

sanção alimenta ainda mais o teor da impunibilidade, como cita Lívio Orricio, que o 

mais lesivo para o Brasil que a impunidade é impunibilidade57. 
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Ao analisar sobre a motivação do voto, que prepondera sobre o 

indeferimento do pedido de liminar do acusado, vale salientar alguns aspectos que 

foram traçados por certos ministros sobre a ação judicial, como os senhores Luís 

Roberto Barroso, Gilmar Mendes e, o relator, o senhor Teori Zavascki. 

Para o primeiro destaque, é importante notar, que o ministro Luís Roberto 

Barroso enfatiza a diretriz interpelada pelos traços normativos brasileiros é congruente 

com o pensamento da existência da possibilidade do cerceamento prévio de liberdade 

do indivíduo, a qual se estabelece esse tipo de medida até na fase pré-processual, 

quando se obsta a concretização das provas contra o imputado, ou para houver 

necessidade em atributo a preservação das evidências de concretude e 

responsabilidade da autoria.  

Pode-se designar que esse raciocínio, que fora estabelecido por ele, 

quando é mencionado no parecer o seguinte fato: 

 

“22.Essa ponderação de bens jurídicos não é obstaculizada pelo art. 283 do 
Código de Processo Penal, que prevê que “ninguém poderá ser preso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade   
judiciária   competente, em   decorrência   de   sentença   condenatória 
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em 
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. Note-se que este 
dispositivo admite a prisão temporária e a prisão preventiva, que podem ser 
decretadas por fundamentos     puramente     infraconstitucionais     (e.g.,     
“quando imprescindível   para   as   investigações   do   inquérito   policial”   –   
Lei   nº9.760/89 – ou “por conveniência da instrução criminal” – CPP, art. 
312).Naturalmente, não serve o art. 283 do CPP para impedir a prisão após 
a condenação em segundo grau – quando já há certeza acerca da 
materialidade e   autoria   –   por   fundamento   diretamente   constitucional.   
Acentue-se, porque   relevante:   interpreta-se   a   legislação   ordinária   à   
luz   da Constituição, e não o contrário.”58 

 

Por conseguinte, o excelentíssimo senhor Ministro Gilmar Mendes, 

contrariou o voto concedido na decisão do HC 84078/MG, no ano de 2009, e mudou 

de opinião com relação ao princípio da presunção de inocência e o questionamento 

relativo à efetivação do cumprimento da sanção, de maneira antecipada, pelo 

paciente. 

 Com a explanação dos termos importados do direito eleitoral, ele tenta 

amparar sua fundamentação para com desacordo trazido pelo julgamento, designado 

                                                      
58 ______. Supremo Tribunal Federal. STF - HC: 126.292 SP (Inteiro Teor de Acórdãos), Relator: 
Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/01/2016, Tribunal Pleno, 
Data de Publicação:  DJe – nº 100 Data de Publicação: 17 / 05/ 2016.  
Disponível em < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246 >. 
Acesso em 21 fev. 2019     



40 

pela explanação de que o próprio tribunal já aprovara, anteriormente, o consentimento 

do cumprimento de sentença, antes da finalização do processo, ele explana em seus 

autos com a seguinte argumentação: 

 

  “Note-se   que   a   Lei   da   Ficha   Limpa   considera   inelegíveis   os 
condenados por diversos crimes graves nela relacionados, a partir do 
julgamento   em   Tribunal (art.   1º, I, “e”, da   Lei   Complementar   64/90, 
introduzido pela Lei Complementar 135/10). Essa norma é constitucional, 
como declarado pelo Supremo Tribunal (Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade 29 e 30, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgadas 
em 16.2.2012). Ou seja, a presunção de não culpabilidade não impede que, 
mesmo antes do trânsito em julgado, a condenação criminal surta efeitos 
severos, como   a   perda   do   direito   de   ser   eleito.   Igualmente, não   
parece incompatível com a presunção de não culpabilidade que a pena passe 
a ser cumprida, independentemente da tramitação do recurso.”59 

 

Por último, destaca-se pela exposição do relator do julgamento, o senhor 

ministro Teori Zavascki, que corroborou pelo indeferimento do HC 126292/SP, ele 

arguiu sobre o equilíbrio que deve ser ajustado entre a força punitiva do Estado, como 

um aplicador das sanções impostas, como a finalidade garantidora do resguardo 

constitucional que é imperada pela instrução normativa, vigorando que o 

adiantamento do cumprimento da penalidade, antes do desfecho do julgamento por 

completo, mesmo com o cerceamento da liberdade do imputado, não desobedece a 

qualquer mecanismo da Constituição Federal da República do Brasil. É capaz de 

comprovar, quando o ele demonstra em sua decisão a justificativa sobre esta 

conjectura que fora idealizada no texto: 

 

“10.  Nesse quadro, cumpre ao Poder Judiciário e, sobretudo, ao Supremo 
Tribunal Federal, garantir que o processo - único meio de efetivação do jus 
puniendi estatal -, resgate essa sua inafastável função institucional. A 
retomada da tradicional jurisprudência, de atribuir efeito apenas devolutivo 
aos recursos especial e extraordinário (como, aliás, está previsto em textos 
normativos) é, sob esse aspecto, mecanismo legítimo de   harmonizar   o   
princípio   da   presunção   de   inocência   com   o   da efetividade da função 
jurisdicional do Estado. Não se mostra arbitrária, mas inteiramente 
justificável, a possibilidade de o julgador determinar o imediato início do 
cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do condenado, 
após firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias.”60 
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Os representantes máximos do Supremo que foram simpatizantes, ou 

designaram pela manutenção da decisão, por consequência, proferindo com o 

ideológico do consentimento do deferimento do HC em questão foram, os ministros, 

Marco Aurélio, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber.  

Por isso, insere-se evidenciar sobre as argumentações arroladas pelos 

Ministros do STF, embora eles possuem uma convergência a respeito do tema, no 

consoante ao respeito das imposições garantidoras da Constituição Federal acerca 

do pleito e, bem como, a alegação ao desrespeito à dignidade da pessoa, no seu 

direito de liberdade, que pode intercorrer na vida de um indivíduo, caso seja 

necessário a antecipação da consumação da penalidade imposta. 

Embora ocorra haja a concordância no clamor pelo deferimento da ação 

judicial, eles conseguem exprimir pensamentos que sobressaem aos demais na 

exposição das ideias, que interessam pela a manutenção da deliberação imposta pelo 

HC 84078/MG, como os senhores Marco Aurélio e Celso de Mello. 

Primitivamente, o senhor Ministro Marco Aurélio, faz-se menção, que na 

justificativa do voto, em um dos momentos, ele não faz o combate direto aos 

argumentos impetrados pelos que eram favoráveis pelo indeferimento, mas ele 

confessa os acontecimentos que incrementam a discussão da disciplina, ao acentuar 

pelo cometimento do sentimento de fraqueza que o judiciário está passando, 

criticando pela vagarosidade do sistema judiciário, alegando os termos da prescrição 

da punição e as consequências que as mutações podem acarretar na população, de 

uma maneira geral. Pode-se observar isso, quando ele relata na motivação para 

realizar seu voto: 

Reconheço, mais, que a Justiça é morosa, que o Estado, em termos de 
persecução criminal, é moroso. Reconheço, ainda, que, no campo do Direito 
Penal, o tempo é precioso, e o é para o Estado-acusador e para o próprio 
acusado, implicando a prescrição da pretensão punitiva, muito embora 
existam diversos fatores interruptivos do prazo prescricional. Reconheço que 
a época é de crise. Crise maior. Mas justamente, enquadra de crise maior, é 
que devem ser guardados parâmetros, princípio se valores, não se gerando 
instabilidade, porque a sociedade não pode viver aos sobressaltos, sendo 
surpreendida.61 
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Na sequência, o Ministro Celso de Mello, destaca pela enumeração alguns 

autores que corroboram com sua reflexão sobre o tema, traz consigo argumentos 

invocados por ele na lide do HC 84078/MG, enfatize-se pela incumbência do Supremo 

atribuída no respeito a Carta Magna de 1988 e, bem como, pondera na desconstrução, 

de que com a efetivação do cumprimento de pena seja interposto após o  trânsito em 

julgado, não denotaria pela impunidade do paciente, em virtude da ressalva feito pela 

própria Corte Federal, na ratificação de lealdade a instauração das medidas 

cautelares disponíveis no ordenamento brasileiro.  

Situação que pode ser encontrada, ao ser descrito por ele na explicação da 

votação: 

“O   Supremo   Tribunal   Federal,  ao revelar fidelidade ao postulado 
constitucional do estado de inocência,  não inviabiliza  a   prisão   
cautelar(como a prisão temporária e a prisão preventiva) de indiciados ou 
réus perigosos,  pois expressamente reconhece,  uma vez presentes 
razões concretas que a justifiquem, a possibilidade de utilização, por 
magistrados e Tribunais, das diversas modalidades de tutela cautelar penal, 
em ordem a preservar e proteger  os interesses da coletividade em geral  e  
os dos cidadãos em particular.  
A jurisprudência que o Supremo Tribunal vem construindo em tema de 
direitos e garantias individuais confere expressão concreta, em sua   
formulação, a uma verdadeira agenda   das   liberdades, cuja 
implementação é legitimada pelo dever institucional, que compete à Corte 
Suprema, de fazer prevalecer o primado da própria Constituição da 
República”62 

 

Apresentadas os argumentos e contestações, por fim, a deliberação do HC 

126296/SP, revela-se pela modificação do entendimento implementado pelo mesmo 

tribunal no ano de 2009, enaltecendo pela compreensão de que a efetivação do 

cumprimento da penalidade, de modo antecipada, não violaria o princípio da 

presunção de inocência estabelecido na Constituição Federal de 1988. 

Com essa divergência de decisões na compreensão do STF, trouxeram 

várias consequências para a credibilidade da instituição e, bem como, e de seus 

representantes, que causou uma complexidade de inconsistência nas deliberações 

em processos judiciais posteriores, como cita Marcos Antônio de Barros: 

 

“A partir desse julgamento, a interpretação jurisprudencial do próprio STF 
tornou-se insegura. Algumas decisões liminares proferidas em sede de 
habeas corpus foram deferidas por ministros que discordam da decisão da 
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maioria (exemplo: Medida Cautelar no HC 135.100 – Minas Gerais). Mas, a 
maioria dos ministros concordantes com a nova interpretação do princípio da 
presunção da inocência ainda foi mantida [STF – HC 138.092 e HC 
152.802].”63 

 

Bem como a instauração de ações declaratórias de constitucionalidades 

implementadas, devido ao julgamento da decisão do habeas corpus de 2016, por 

algumas entidades representativas no Brasil, que será discutido na sequência. 

 

4.2 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44 

 

Ainda com relação ao resultado causados pelo julgamento do HC 

126296/SP, denota-se que algumas organizações representativas no país, como o 

Partido Ecológico Nacional e a Ordem dos Advogados do Brasil, instaurou a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade, a PEN com o ADC 43/2016 e a OAB com o ADC 

44/2016, a qual concorreram para atingir um resultado em comum, que seria a 

asseveração pela legalidade do STF para o artigo 283, do CPP, citado, anteriormente, 

no trabalho, e, assim como, em vocacionar, no sentido das entidades interpeladoras, 

em  intercorrer o momento da efetivação do cumprimento da sanção, após o 

esgotamento das possibilidades de defesa do paciente. 

Assim como afirma, em sua obra, o autor Marco Antônio de Barros: 

 

“Nesse interregno, o Partido Ecológico Nacional (PEN) ajuizou a Ação 
Declaratória de Constitucionalidade – ADC 43/2016, enquanto o Conselho 
Federal da OAB ajuizou a ADC 44/2016, tendo ambas por objetivo alcançar 
a declaração de legitimidade constitucional da redação do art. 283 do CPP, 
que foi inserida pela Lei 12.403/2011.  
[...] Tais entidades sustentam que o dispositivo legal visa condicionar o início 
do cumprimento da pena de prisão ao trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória.”64 

 

A priori, houve o reconhecimento de ação através do relator da lide, o 

senhor ministro Marco Aurélio, que validou a legitimidade do pedido, que, por 

consequência, resultou na interrupção dos cumprimentos de sentença após a 

deliberação da segunda instância de jurisdição, entretanto o STF, ao julgar o Recurso 

Extraordinário com Agravo ARE 964.246, determinou, que fosse positivado pela 
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manutenção probabilidade do cerceamento de liberdade, de indivíduos sentenciados 

em segunda instância, para o efetivo cumprimento da punição.  

De tal modo, demonstra-se pela ementa o que fora estipulado pelo STF: 

 

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO   
EXTRAORDINÁRIO.PRINCÍPIO   CONSTITUCIONAL   DA   PRESUNÇÃO 
DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. 
EXECUÇÃOPROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA.1.  Em regime de 
repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal 
condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a   recurso   
especial   ou   extraordinário, não   compromete   o   princípio constitucional 
da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal.2.   Recurso   extraordinário   a   que   se   nega   
provimento, com   o reconhecimento   da   repercussão   geral   do   tema   e   
a   reafirmação   da jurisprudência sobre a matéria.”65 

 

Portanto, esse é mais um episódio, que exemplifica um dos momentos mais 

preocupantes que prevalece sobre o Supremo perante a sociedade brasileira, o fator 

da insegurança jurídica, que um Tribunal, instituído para assegurar as decisões 

jurídicas de um país, consegue estabelecer maiores instabilidades, como reflete 

Marco Antônio de Barros, que desencadeou na incerteza jurídica continua 

predominando em consequência da evidente falta de consenso entre os membros 

componentes da Suprema Corte do País.66 

 

4.3 OPINIÕES DAS DIVERGÊNCIAS DO STF E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Devido a essas intercorrências empreendidas pelas inconstâncias das 

resoluções da Corte Judiciária Máxima do país, ocasionou-se posicionamentos 

divergentes com relação a doutrina, ao ser tratar do assunto em questão, bem como 

à eloquência de construções críticas estipuladas ao Órgão Judiciário, em que seus 

membros não conseguem estabelecer um posicionamento definido a um princípio 

fundamental, o direito de liberdade, normatização, que seria estipulada pela própria 

Carta Magna, a qual o Instituto é o guardião. 
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No tocante a problemática, estipula-se que essas instabilidades criadas 

pela entidade, na ambição de corrigir falhas designadas pelo próprio judiciário na 

habilitação de esconder as injustiças que surgem, geram consequências em todos os 

níveis da camada da população brasileira e nos diversos sistemas burocráticos do 

país, a exemplo, do processual jurídico, carcerário e econômico. 

Primeiramente, ao discorrer sobre os procedimentos judiciais, cabe 

ressaltar que a justiça brasileira apresenta um funcionamento cadenciado, para não 

dizer vagaroso, segundo relata o ministro do Supremo na votação do HC 126.292, no 

voto do Ministro Marco Aurélio, citado anteriormente, acarretando situações de 

impunibilidade, devido a prescrição de alguns delitos cometidos por criminosos, em 

virtude da própria morosidade em se decidir a lide, como afirma Barros em sua 

literatura: 

“Desse quadro de mínima razoabilidade decorre que o STF e o STJ não 
conseguem impedir, ou sequer minimizar, o evidente prejuízo para a eficácia 
da persecução penal do Estado, sobretudo proporcionando pela maciça 
ocorrência de extinção da punibilidade de réus, alcançada em processos 
criminais fulminados pela prescrição.”67 

 

Por conseguinte, vale salientar, que a relativização de um princípio, de 

suma importância, ao qual vem sendo estudado, torna-se perigoso, não só para a 

confiabilidade das deliberações dos membros do Supremo, mas para a própria 

normatização federativa como um todo, podendo abrir um precedente, um tanto 

quanto arriscado, para os outros princípios vigentes, que são considerados absolutos 

e indispensáveis. 

Situação que vem alimentando o sentimento de fragilidade, pelo qual o 

Supremo Tribunal Federal está passando, algo que não corresponderia a função 

convencionada de transmitir seguridade às diretrizes determinadas na Constituição 

Federal do Brasil, como afirma Julya Martins de Assis, em seu artigo científico: 

 

“A presunção da inocência encontra-se enquadrada como princípio e garantia 
constitucional, mas foi relativizada pelo julgado em análise, tendo como 
consequência prática a perda de credibilidade na Constituição Federal, 
trazendo instabilidade jurídica, afinal, um direito fundamental tão importante 
como esse no Estado Democrático de Direito teve sua eficácia “perdida” por 
quem é, legalmente, o seu guardião – STF.”68 
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Um outro fator que assola os caminhos dos procedimentos judiciais, estão 

inseridos no questionamento das formas de aplicações das prescrições punitivas, 

após a sentença condenatório em segunda instância, no cumprimento provisório da 

efetivação da penalidade imposta e, bem como, o modelo de prescrição que seria 

interpelado no processo. Segundo a mesma autora, que é demonstrado no seguinte 

texto: 

“Quando do julgamento do HC 126.292 a decisão foi omissa quanto ao marco 
prescricional para a execução provisória da pena cabendo aos juristas 
fazerem interpretações posteriores. Assim, surgem questões duvidosas como 
a incidência de prescrição na execução provisória de pena em 2ª instância e 
sobre qual espécie de prescrição a incidir no caso.”69 

 

Prosseguindo na linha de raciocínio das implicações que a mutabilidade 

das decisões que Suprema Corte provoca, denota-se que a justiça brasileira se 

encontra em um caminho, a qual objetiva o resultado do cumprimento das práticas 

estabelecidas pela imposição do Estado, frente aos acontecimentos que surgem na 

sociedade brasileira.  

Entretanto, tende-se a buscar o meio-termo entre a manutenção da 

harmonia entre os cidadãos, a observância das suas dificuldades e o empoderamento 

das normativas constitucionais, devido ao fato de não empregar a constância do 

exercício da força do Estado, em meios valores que estão tipificados na CF/88, 

fazendo com que a omissão dos deslizes estruturais que a própria justiça detém, 

possa conseguir instaurar um sentimento de justiça perante os indivíduos. 

Salienta-se analisar esse tipo de reflexão ao citarmos Marcos Antônio de 

Barros, que nos revela: 

 

“Um País civilizado, que está disposto a seguir valores declarados e aplicados 
em outras nações civilizadas, tem o dever de cumprir com eficiência todos os 
atos que compõem o exercício da persecução penal, pois esta última foi 
criada sob condição de manter a paz social, com estrito rigor de obediência 
ao devido processo legal, que seja justo e eficaz.  
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Entendemos que a efetividade da persecução penal atribuída ao Estado não 
pode se tornar inócua em decorrência de suas falhas endêmicas.”70 

 

Todavia, o mesmo autor expressa seu posicionamento com relação ao 

litígio que fora discutido, que o posicionamento vigente do STF, corresponderia como 

forma mais coerente para o debate que é discutido hoje, propiciando e objetivando 

pelo início da efetivação do exercício da punição, a partir da segunda instância, não 

sendo necessário o desfecho total do processo para a aplicação da sanção, como 

relata seu posicionamento, o escritor, em seu texto: 

 

“Por tais motivos, é que concordamos com a interpretação atual do princípio 
constitucional da presunção de inocência, dada pelo STF, declarada por 
maioria de votos de seus membros, a fim de que se permita ao Estado, dar 
início à execução provisória da pena, por meio de decisão condenatória, 
fundamentada e proferida por órgão colegiado, em julgamento efetuado em 
2° grau de jurisdição, eis que nos parece ser a mais adequada e providencial 
para manter o mínimo de dignidade à persecução penal, além de ser a mais 
correta para o acolhimento do nosso sistema processual penal.”71 
 
 

Ao se averiguar sobre os problemas que a última deliberação que o STF 

decidiu sobre o habeas corpus 126.292/SP, faz-se necessário de base de dados dos 

números de pessoas que estão presas no país, assim como a diferença entre presos 

advindos de condenação penal condenatória, que transitou em julgado e os apenados 

que tiveram sua liberdade cerceada, sob critérios de averiguação e estabelecimento 

da garantia processual. 

Evolução histórica destes números interpelou diretamente no sistema 

carcerário da nação, que por consequência, trouxe mais transtornos para o plano de 

políticas públicas do Estado, segundo dados do Conjur (1990), o número total de 

presos naquela época correspondia a um valor de 90 mil apenados, dentre os quais 

18% desse valor, número que corresponde a mais de 16 mil presos, seriam presos 

que aguardavam o julgamento, em 2012, esse valor subiu para 549 mil presos, que 

desse número, 40% são pacientes provenientes de execuções provisórias, que 

representa 191 mil indivíduos, no total, essa valoração desde os anos 90, foi superior 

em mais de 1.000% para os apenados que aguardam julgamento em definitivo, 
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enquanto que nos presos definitivos corresponderiam a um incremento de 490% nas 

Instituições carcerárias da nação.72 

Hoje esses números aumentam cada vez mais, o impacto causado na 

decisão da ação judicial desencadeou mais um aumento no números de cidadãos que 

tiveram sua liberdade cerceada, segundo dados emitidos no dia 26/04/2019, pela 

portal G1, em matéria sobre o “O Raio- X do Sistema Prisional”, detalhou, que até a 

publicação da matéria, que o número total de presos na nação equivaleria a 704.352 

indivíduos, destacando até quantidade de vagas disponíveis, no total de 415.960, 

dentre a totalidade do número de presos, 252.533 são de apenados, que cumprem a 

penalidade de forma antecipada , correspondendo a 35,9%.73 Pode-se observar que 

em termos percentuais não houveram alterações, mas houve um aumento 

considerável, no valor agregado, de indivíduos que tiveram seu livramento restringido 

devido a execução prévia da sanção.   

Essas designações nos mostram que o poder judiciário assentou, nas mãos 

do sistema carcerário brasileiro, toda a responsabilidade de abarcar com todos os 

efeitos instigados pelo veredicto estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, em cultuar 

pela restrição do direito de libertação. 

Com relação aos efeitos econômicos, evidencia-se que está atrelado ao 

encarceramento dos cidadãos, o Estado necessita realizar gastos para garantir a 

subsistência desses indivíduos, com isso, o aumento dos indivíduos gera o incremento 

nas despesas públicas, fato que não é nada agradável para um país que está 

passando, segundo Henrique Meirelles, que revelou, em entrevista, que se precisava 

fazer contenção permanente de gastos total (do governo) e aumento temporário de 

receitas.74 

Para falarmos de valores, a Ministra Carmen Lúcia, afirmou que os presos 

custam aos cofres públicos brasileiros, um montante de R$ 2.400,00 por mês.75Com 
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isso, pode-se afirmar, que o impacto financeiro atribuído a esse aspecto é assustador, 

se analisarmos pela quantidade do somatório de presos que fora citado, pode-se 

contestar que o Brasil gasta por ano, mais de 20 bilhões de reais, para acondicionar 

os presos em presídios que já sofrem pela superlotação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, levando em consideração aos fundamentos apresentados, todo o 

período histórico, o surgimento do princípio da presunção de inocência no mundo e 

no Brasil, a conceituação do valor desse direito de liberdade, as divergências sobre 

sua terminologia, o alcance dessa regra, os transtornos causados pelas decisões do 

STF, relacionados ao tema, e suas consequências para a nação brasileira. 

É necessário ressaltar, que a discussão do trabalho está envolvida nos 

impactos causados por essas inconstâncias nas deliberações sobre a relativização ou 

não do estado de inocência, perante a aplicação de qual seria o momento ideal em 

que poderia ser concedido o cumprimento da penalidade pelo paciente, na busca 

incessante de aspiração ao espírito ideal de condenação. 

Em virtude disso, os representantes da Corte Máxima do país causaram 

um intenso debate em torno de todos setores do mundo jurídico, dividindo opiniões 

relativos ao tema discursado, entre aqueles que defendem que a presunção da não-

culpabilidade deveria ser obedecida como determina a Constituição Federal, no seu 

artigo 5°, inciso LVII, argumentando teorias, a qual uma Instituição, que tem como 

obrigação o resguardo às diretrizes implantadas pela Magna Carta, consegue 

visualizar uma distorção na normativa que está positiva sem abreviaturas para 

questionamentos, assim como, o precedente que poderá abrir para a relativização de 

outros valores que são compostos no preceito constitucional. 

Já o outro entendimento, alega que a última resolução instaurada pelo STF, 

estaria como a mais coerente para o atual momento, demonstrando na justificativa, 

que as fissuras designadas pelo poder judiciário, como a morosidade e lentidão no 

processos, alimentam o teor da impunibilidade para os criminosos que comentem 

transgressões e delitos, ocasionado pela prescrição do procedimento judicial, e, bem 

como, externando o art. 283, do CPP, na demonstração, de que, como país aceita que 

o imputado tenha o cerceamento da liberdade no curso do processo, tendo em vista 

a existência das prisões temporárias e preventiva, perfeitamente caberia a executar a 

efetivação da condenação, a partir da deliberação na segunda instância do processo 

criminal. 

Logo, considera-se que o poder judiciário brasileiro não deveria tentar 

encontrar soluções de suas próprias falhas, o Supremo Tribunal Federal é a entidade 

máxima, uma das mais respeitadas do país, mas essas indecisões a coloca em 
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descrédito para com a população da nação, postando em xeque sua reputação 

perante todos. Não cabe ao poder judiciário questionar os princípios estruturais 

inseridos na normativa constitucional, pois a não realização da persecução penal 

deriva da própria ineficiência da justiça ao não cumprir as ações de exercício do 

Estado punitivo.  

 É elementar, que um Órgão que é considerado guardião da CF, não 

deveria violar os mandamentos postulados na normativa federal, em virtude disso, 

deve-se indicar que a realização do implemento da pena para o delituoso, 

corresponderia a um benefício maior para o país, caso fosse implementado a 

aplicação da penalidade após o trânsito em julgado, devido ao fato de que um 

indivíduo que venha a ser condenado em segunda instância, tenha sua absolvição 

concedida no esgotamento da última chance de defesa, o tempo e a vida que o 

indivíduo padeceu no cerceamento de sua liberdade, dificilmente retornará como 

antes, bem como, as consequências advindas de um indivíduo que já foi preso, sua 

taxação perante o membros da sociedade, por já ter sido apenado, sendo de uma 

dificuldade imensa na sua reintegração à população, situação como essa, desafogaria 

o sistema carcerário do país, que, como fora percebido, já não mais comporta 

pessoas, devido ao número de vagas, que não estão mais disponíveis, com isso 

ajudaria ao governo brasileiro na contenção dos gastos na alocação desses apenados 

nos presídios, contribuindo para a melhoria no país, em termos econômicos.  

Para propor um pensamento de que a normatização atual esteja 

ultrapassada, caberia ao Poder Legislativo, representantes do povo, a formulação de 

uma Proposta de Emenda à Constitucional para dirimir sobre a questão, de uma forma 

categórica, sobre a definição de qual o momento mais oportuno, seria melhor para o 

Brasil, para destrinchar o sentimento ideal da aplicação da condenação.  

Por conseguinte, analisando todos os argumentos discursados nessa 

atividade, observando pesquisas, artigos e opiniões de especialistas e a magistrados, 

o posicionamento desse trabalho, caso a legislação sobre o tema não seja discutido 

pelo Poder Legislativo sobre a atualização normativa, essa atividade versa pelo apoio 

do sentimento de que a execução de sentença penal condenatória seja cumprida em 

definitivo, após o trânsito em julgado, corroborando com o pensamento da normativa 

constitucional, respeitando a presunção de inocência como sendo a satisfação ideal 

da condenação.             
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