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RESUMO 
A garantia do estado de inocência é um componente primacial para o devido processo legal, bem como, para 
o Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a premissa de que todo acusado de um crime, 
deve ser tratado como inocente enquanto não assentada a culpa. Todavia, em recente decisão, o Supremo 
Tribunal Federal julgou o habeas corpus nº 126.292/SP e alterou, por maioria dos votos, o entendimento 
acerca da garantia do estado de inocência ao permitir a execução provisória da pena em sede de segundo 
grau de instância. Desde então, amplo debate foi instaurado na esfera jurídico-social, no entanto, são exíguos 
os estudos empíricos sobre o tema, especialmente, acerca da repercussão que a decisão da Suprema Corte 
gerou na prática. Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar os efeitos trazidos à ordem jurídica do Tribunal 
de Justiça do estado do Paraná, após o julgamento do writ pelo STF. Dessa forma, através de uma pesquisa 
empírica, por meio da metodologia de análise de conteúdo de Laurence Bardin, foram analisadas 141 
decisões e estudadas as questões acerca da interpretação do TJ/PR sobre a referida decisão e a maneira 
como veem decidindo os julgadores paranaenses frente ao novo entendimento de possibilidade de 
antecipação da pena. Assim, com os resultados obtidos foi possível realizar a análise dos dados frente aos 
entendimentos dos principais doutrinadores acerca do assunto, sob o enfoque do eficientismo processual.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Eficientismo penal; Execução penal antecipada; Garantia Fundamental; Presunção de 
inocência. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
        

A garantia do estado de inocência consagrada pela Constituição Federal de 1988 
em seu artigo 5º, inciso LVII, é elemento primordial para o devido processo legal, bem como 
para a ordem democrática. O conteúdo dessa garantia diz respeito ao direito que todo 
acusado de um ato delituoso tem, de ser previamente considerado e tratado como inocente 
até que, com base em fundamentos probatórios plenos por parte da acusação, a culpa reste 
comprovada. Dessa forma, considerando o disciplinado pela Lei Maior, há um marco 
temporal estabelecido como o momento em que a culpa é provada e consequentemente a 
garantia do estado de inocência é superada em se tratando de condenação, qual seja: o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 

O Supremo Tribunal Federal, órgão sumo do Poder Judiciário nacional que tem como 
principal função zelar pela Magna Carta, no dia 17/02/2016 ao julgar o habeas corpus nº 
126.292/SP inferiu novo entendimento quanto ao marco temporal fixado pela Constituição, 
de maneira que mitigou a garantia do estado de inocência. De acordo com o atual 
posicionamento do STF torna-se possível o cumprimento da pena após a condenação em 
segundo grau de instância, ainda que pendentes recursos especial e extraordinário, sendo 
vários os argumentos trazidos, mas em especial há a afirmação de que em sede de 
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apelação são encerradas as análises de fatos e provas e que seriam evitados recursos 
protelatórios. 

Assim, na realidade brasileira, se de um lado existe o intenso desejo social de 
resposta ao crime –que se mostra uma manifestação crescente na sociedade, e que possui 
como meio de argumentação principal a massiva impunidade e o sentimento de 
insegurança, sendo geradas, com isso, veementes insatisfações coletivas que resultam em 
grandes reinvindicações com apurado senso punitivista – de outro lado, há o eficientismo 
penal, que com a alegação de aliviar o Judiciário, busca a celeridade processual criminal, 
pretendendo tornar, deste modo, o processo penal o mais veloz possível. Ao somar esses 
dois fenômenos, o resultado é uma relativização de direitos e garantias fundamentais, o 
que, certamente, apresenta riscos ao sistema jurídico brasileiro.  

É evidente que o julgamento do writ, trouxe desde 2016, forte debate à comunidade 
jurídica que se arrasta até os dias atuais, promovendo assim, diversas posições distintas 
acerca do assunto. Mas, é necessário destacar que a principal consequência trazida diz 
respeito a garantia à liberdade individual, que foi drasticamente implicada com essa nova 
disposição. Dessa forma, diante do tema e da principal ferramenta de toda pesquisa, a 
dúvida, indaga-se: como o Tribunal de Justiça do estado do Paraná está atuando após o 
julgamento do habeas corpus nº 126.292/SP pelo STF? Ainda, é possível afirmar que houve 
violação à garantia do estado de inocência pelo STF no julgamento do HC 126.292/SP?  

A presente pesquisa tem como metodologia a análise de dados, disciplinada por 
Laurence Bardin. Já quanto à abordagem, este estudo foi desenvolvido sob o enfoque quali-
quantitativo, desse modo foi realizada uma análise descritiva-explicativa acerca dos 
reflexos que a recente decisão do habeas corpus supracitado provocou no Tribunal de 
Justiça do estado do Paraná – estado escolhido por ser o estado em que residem os autores 
– no período de 28/04/2016 a 14/02/2019 – período apurado por abranger os quatro anos 
desde a decisão. Tais reflexos mencionados foram alcançados por meio de dados 
estatísticos, através da estatística Danielle Peralta1. 
          Serão trabalhadas as considerações metodológicas, esclarecendo pormenor, o modo 
pelo qual o presente trabalho foi realizado. Posteriormente, é exposta a descrição dos 
dados, detalhando os resultados obtidos na coleta dos dados. E por fim, a análise de dados 
é posicionada com o intuito de evidenciar a relação entre a teoria doutrinária e os dados 
obtidos, sob o enfoque do eficientismo processual penal. 
 

2 DESENVOLVIMENTO 
  
2.2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A presente pesquisa voltada ao estudo da garantia do estado de inocência 
possibilitou o entendimento acerca da relevância dessa garantia como elemento histórico 
de um Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, por ser um instrumento 
protetor da liberdade individual e assim, não permitir prisões instantâneas, exceto as 
cautelares, e vedar a antecipação provisória da pena, procurando sempre que erros 
judiciais sejam evitados. No entanto, com o juízo adotado pelo STF em 2016, ao julgar o 
habeas corpus n° 126.292/SP tal garantia foi relativizada e a antecipação da execução 
criminal foi autorizada. Por isso, havendo condenação em segunda instância, é possível 
que o cumprimento da pena seja iniciado.  

 
1 Doutoranda em Métodos Quantitativos na área de Saúde Pública pelo programa Saúde na Comunidade da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP/USP. Mestre em Bioestatística pela Universidade Estadual 
de Maringá - PR (2015). Bacharel em Estatística pela Universidade Estadual de Maringá - PR (2006). 
Professora assistente do Departamento de Estatística, leciona para diversos cursos de graduação da 
Universidade Estadual de Maringá.  
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A par do entendimento da Suprema Corte, um amplo debate foi constituído acerca 
do assunto e de suas implicações, diante do grande reflexo gerado no processo penal 
brasileiro. Contudo, são reduzidas as pesquisas empíricas dedicadas ao assunto e diante 
desse panorama é que despontou o interesse na realização do presente estudo, com a 
pretensão de apurar o efeito causado pela nova decisão do STF no Tribunal de Justiça do 
estado do Paraná. Nesse contexto, é importante destacar que o presente estudo tem 
estrutura teórica e utiliza a metodologia de pesquisa empírica. Segundo Demo (1995, p. 
133) ‘’a pesquisa constrói-se com confluência dos dois, de modo geral’’. Assim, as 
pesquisas empíricas têm ganhado espaço nas pesquisas jurídicas, possibilitando um 
estudo mais confiável e pormenorizado.  

Dessa maneira, esta pesquisa foi realizada no Tribunal de Justiça do estado do 
Paraná (TJ/PR) pelo fato de ser o estado no qual residem os autores, assim sendo, 
conseguem compreender de forma satisfatória a realidade das decisões analisadas e de 
modo conseguinte, os dados. É relevante sublinhar que no pré-projeto tinha-se como 
objetivo analisar as decisões de um Tribunal de Justiça por região brasileira, isto é, um TJ 
do Sul, um do Sudeste, um do Centro-Oeste, um do Nordeste e um do Norte. No entanto, 
devido ao fator tempo, a pesquisa das decisões dos Tribunais das cinco regiões brasileiras 
se tornou inviável, quando se optou pelo estado do Paraná.  

Cumpre evidenciar que o método de análise de dados foi empregado nesta pesquisa 
e é definido por Laurence Bardin (2010, p.33) como ‘’um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações’’ que é organizado em três momentos distintos, quais sejam: 1) pré-
análise; 2) exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a interferência e a 
interpretação. No primeiro momento, a pré-análise, acontece uma organização para que as 
ideias iniciais sejam praticáveis em uma ordem de sucessão, assim, há a escolha dos 
documentos a serem analisados posteriormente, a elaboração de hipóteses, objetivos e 
elementos que respaldam a interpretação final. O segundo momento, a exploração do 
material, é dedicado à administração por meio do uso de mecanismos manuais ou 
operacionais para a sistematização dos documentos, ou seja, enumeração, codificação de 
dados. E o terceiro momento, o de tratamento dos resultados, a interferência e 
interpretação, como a própria titulação já denuncia, diz respeito ao tratamento realizado nos 
dados brutos, para que resultem em dados válidos e com significado através de técnica 
estatística, assim, nessa fase, são obtidos quadros, gráficos e/ou tabelas (BARDIN, 2010, 
p.121-128). 

A presente pesquisa trata-se de um estudo que possui dimensões qualitativas, bem 
como quantitativas. De acordo com Laurence Bardin (2010, p.47) como ‘’[...] o máximo de 
informação (aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo)’’. 
Dessa forma, foram utilizados procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e 
levantamento e análise de dados. Assim sendo, este trabalho foi dividido em três fases 
principais, de modo que a primeira fase, diante de uma pesquisa bibliográfica, foi dedicada 
ao estudo dos materiais, artigos e das doutrinas, mais importantes que tratam sobre a 
garantia do estado de inocência, bem como ao exame do writ extraído em seu inteiro teor 
do site oficial do seu órgão julgador, o Supremo Tribunal Federal, com base em uma 
pesquisa documental, cujo documento é primário, isto é, coletado de forma direta. 

Em um segundo momento foi iniciada a fase qualitativa, também com fundamento 
em uma pesquisa documental de documentação primária e na pesquisa de observação 
direta extensiva, foi efetuada a seleção dos dados. Nesta fase, houve uma investigação 
exploratória acerca do reflexo gerado no Tribunal de Justiça do estado do Paraná pela 
decisão do STF por meio de uma pesquisa pública, sendo coletadas decisões. Assim, ao 
acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Paraná, houve direcionamento para a aba que se 
encontra ao lado esquerdo da página principal, denominada ‘’consultas’’, o que resultou em 
um alistamento de opções, em seguida clicou-se em ‘’jurisprudência’’ e na sequência em ‘’ 
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pesquisa de jurisprudência’’, espaço em que são encontradas dois tipos de pesquisa, a 
‘’básica’’ e a ‘’detalhada’’.  

Ainda na segunda fase, a espécie de pesquisa escolhida foi a básica e utilizou-se a 
expressão ‘’hc 126.292’’ como palavra-chave de busca. Da quantidade de decisões 
auferidas, houve uma separação pelo fator tempo em relação à data de julgamento da 
decisão, de modo que foram levantadas as decisões por um marco temporal escolhido por 
compreender o período de quatro anos desde o julgamento do habeas corpus em 17 de 
fevereiro de 2016, qual seja: de 28 de abril de 2016, o mais longevo à 14 de fevereiro de 
2019, o mais atual. Logo, separadas 18 (dezoito) decisões que estavam em segredo de 
justiça, foram analisadas na totalidade 141 (cento e quarenta e uma) decisões, todas elas 
foram sendo organizadas logo após serem analisadas em seus inteiros teores.  

No que tange a sistematização das decisões, foi formulado um conjunto de 
informações a serem preenchidas de acordo com o conteúdo observado nas decisões para 
que os dados fossem codificados. As primeiras informações foram intituladas de 
‘’informações gerais’’ e o segundo grupo de informações foi denominado de ‘’informações 
específicas’’. Nas informações gerais, buscou-se analisar os seguintes quesitos: relator, 
número do processo, número do acórdão, data da publicação, órgão julgador, bem como a 
comarca e data do julgamento. E nas informações específicas, os quesitos foram: espécie 
de crime, espécie de decisão, isto é, acórdão ou decisão monocrática, instrumento, ou seja, 
a classe de recurso que foi manejado, e justificativa da decisão, que significa se houve 
condenação ou não e diante da condenação, se o hc 126.292/SP serviu de modelo, surtindo 
ou não reflexo.  

Na sequência, na terceira fase do trabalho, primeiramente, as decisões foram 
novamente classificadas por meio de tabulação, assim de forma numérica, os dados foram 
organizados em planilhas na plataforma do software Microsoft Excel e foram elaborados 
novos elementos para essa organização, sendo eles: 1) segredo de justiça; 2) negação 
(indeferimento) e uso do hc; 2.1) uso do hc para expedir mandado de prisão; 2.2) uso do 
hc para expedir guia de recolhimento; 2.3) uso do hc para negar o direito de recorrer em 
liberdade; 2.4) uso do hc para determinar o início da execução provisória, 2.5) uso do hc 
para permitir a soma das penas provisórias e definitivas; 3) negação (indeferimento) e 
menção ao hc; 4) somente menção ao hc, 5) casos de nulidade; 6) casos de arquivamento; 
7) casos de declaração de incompetência; 8) concessão (deferimento) pelo fato do hc não 
se enquadrar no caso e 9) negação (indeferimento) pelo fato do hc não se enquadrar ao 
caso. 

Importante ressalva se faz quanto a legenda estipulada acerca do ‘’uso’’ e da 
‘’menção’’, uma vez que por ‘’uso’’ se entende a decisão dos julgadores que se amparou 
no hc 126.929/SP e foi de encontro ao juízo do Colegiado, confirmando a antecipação da 
pena, aquela decisão que de fato, usou o novo entendimento como base argumentativa. 
Ao passo que a ‘’menção’’ diz respeito à decisão que apenas mencionou o hc 126.292/SP, 
porém não o utilizou como apoio. Também, por ‘’ negação’’ se concebe a decisão que 
negou/indeferiu o instrumento manejado (podendo ser: agravo de instrumento, apelação, 
embargo de declaração, habeas corpus e medida cautelar incidental) e se sustentou à 
execução provisória da pena. Finalmente, por ‘’concessão’’ se compreende a decisão que 
concedeu/deferiu o instrumento manejado, se posicionando de forma contrária à 
antecipação penal.  

Assim, as hipóteses básicas formuladas foram: como o Tribunal de Justiça do estado 
do Paraná está atuando após o julgamento do HC 126.292/SP pelo STF? Ainda, é possível 
afirmar que houve violação à garantia do estado de inocência pelo STF no julgamento do 
HC 126.292/SP?   

Com o levantamento de todas as 141 decisões coletadas e com as principais 
informações detalhadas iniciou-se a fase quantitativa por meio da aplicação de técnica 
estatística, por meio da qual foram obtidos os dados através de números que mensuram a 
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realidade das decisões analisadas. O tratamento dos dados foi realizado por um operação 
estatística coordenada por Danielle Peralta para que o fim deste estudo fosse 
adequadamente atingido. Por fim, diante dessa resultância, foi possível chegar nos 
resultados em forma de gráficos. E no que se refere ao tratamento de dados, Laurence 
Bardin (2010, p.47)  frisa que ‘’Enquanto tratamento da informação contida nos documentos 
acumulados, a análise documental tem por objetivo dar forma conveniente e representar de 
outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação’’. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
3.1  DESCRIÇÃO DOS DADOS  
 

No que concerne a influência do julgamento do habeas corpus nº 126.292/SP na 
realidade prática do Tribunal de Justiça do Paraná, especialmente por ser o foco desta 
pesquisa, é necessária uma maior atenção. Através do método quantitativo foi possível 
chegar a percepção de que em 58,2% das decisões, os instrumentos que foram movidos 
contra a sentença anterior, foram negados e todas estas negações utilizaram o julgamento 
do referido habeas corpus como fundamento de argumentação. Assim, nestes casos, o 
instrumento processual foi negado e a antecipação da pena foi admitida para diversas 
situações que serão vistas a seguir (Gráfico 2).   

Em 9,9% das decisões, houve negação do instrumento, todavia nesses casos o novo 
entendimento do STF apenas foi mencionado e não utilizado, logo, nessas decisões os 
julgadores apenas citaram o novo entendimento do STF. No que tange o indeferimento 
parcial, 2,8% usaram, de fato, o julgamento do habeas corpus 126.292/SP como modelo e 
consequentemente nele se embasaram. Já em relação a negação parcial quanto a menção, 
0,0% apenas mencionaram o aludido writ. Dessa forma, houve verdadeira utilização da 
execução provisória da pena, não ocorrendo somente a sua menção. 

Observou-se, que nos casos em que houve a concessão do instrumento manejado, 
isto é, o instrumento usado contra a primeira sentença proferida obteve deferimento, a 
maior ocorrência foi de menção, qualificando 9,2%. Nesse aspecto, é imprescindível 
salientar que nos 4,3% em que o julgamento do writ surtiu efeito e assim o fez no sentido 
de os magistrados terem entendido que não se enquadrava o recente juízo da antecipação 
da pena, nos casos em concreto. Por fim, é relevante mencionar que nas situações de 
deferimento parcial, em 6,4% houve uso do julgamento do habeas corpus na direção de 
não se enquadrar o caso em questão à execução provisória da pena e que em 2,1% dos 
casos, esta execução foi apenas aludida. 

Em suma, considerando o Gráfico abaixo (Gráfico 1) é possível notar que na maioria 
das decisões analisadas (58,2%) os magistrados paranaenses foram de encontro com o 
entendimento da Órgão Máximo do Poder Judiciário brasileiro, concordando com a 
execução antecipada da pena, o que significa que na pluralidade das sentenças colhidas e 
analisadas, os julgadores concordam com o entendimento que em segundo grau de 
instância, é possível se dar o início do cumprimento da pena.  
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GRÁFICO 1 - Influência do julgamento do HC 126.292/SP nas decisões do TJ/PR 
Fonte: Os autores. 

 
Em relação aos instrumentos manejados que foram indeferidos e que tiveram como 

fulcro argumentativo o julgamento do writ supramencionado, isto significa, que o usaram 
como base, foi constatável que as negações ligadas ao uso serviram para cinco caminhos, 
distribuídos da maneira seguinte: indeferiram e usaram a execução penal antecipada para 
a expedição do mandado de prisão, a expedição da guia de recolhimento, a negação do 
direito de recorrer em liberdade, a determinação do início do cumprimento da pena - neste 
caso, não constava se dizia respeito a réu preso provisoriamente ou réu solto – e a 
permissão de soma das penas provisórias com as definitivas.  

Os casos em que os magistrados utilizaram a antecipação da execução penal 
efetivamente, iniciando assim o cumprimento da pena para os réus, são divididos em três 
importantes grupos: 1) expedição do mandado de prisão (46%), 2) expedição de guia de 
recolhimento (4%) e 3) determinação do início da execução provisória penal (26%), 
lembrando que neste último caso, não constava se era réu solto ou preso. 

Assim, é notório que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do 
atual marco temporal do início do cumprimento da pena, gerou um significativo efeito no 
estado do Paraná, uma vez que 46% dos réus das decisões analisadas que estavam soltos, 
aguardando o julgamento, tiveram os mandados de prisão expedidos, bem como, 4% dos 
réus que estavam presos de modo provisório, tiveram as suas guias de recolhimentos 
expedidas e 26% dos demais réus, foram determinados a iniciar o cumprimento da pena.  
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GRÁFICO 2 – Relação de casos de indeferimento 
Fonte: Os autores. 

 
 
3.3  ANÁLISE DOS DADOS  
           

Os dados obtidos foram expostos acima e passam agora para a fase de análise. 
Nesse ponto, os resultados alcançados serão confrontados com a ótica de ínclitos 
doutrinadores e juristas, tal como, os diplomas legais relacionados ao tema, ao passo que 
será possível compreender, de forma crítica, qual a influência que o julgamento do habeas 
corpus nº 126.292/SP pelo Supremo Tribunal Federal, gerou na realidade jurídico-social e 
no exercício dos julgadores do estado do Paraná. Dessa maneira, os resultados 
provenientes da coleta das decisões, serão trabalhados sob o enfoque do eficientismo 
processual penal.  

Inicialmente, é substancial acentuar que os Gráficos 1 e 2, são os principais 
elementos quantitativos deste trabalho, pelo fato de ilustrarem a grande proposta desta 
pesquisa, isto é, por meio dessas três representações é viável notar que o recente juízo 
adotado pela Cúpula Máxima do Judiciário nacional que possibilitou a execução antecipada 
da pena, gerou efeito significativo no estado paranaense. Dessa forma, de acordo com 
Gustavo Badaró (2017, p.63-64) ‘’Logo, poderão os tribunais locais, em caso de acórdão 
condenatório, determinar a expedição de mandado de prisão, como efeito da condenação 
a ser provisoriamente executada’’. Cumpre acentuar que apesar de o novo entendimento 
não obrigar os demais Tribunais brasileiros a seguirem a mesma posição, é evidente que 
um juízo acolhido pela Suprema Corte permite que ocorra um alto nível de influência, 
levando os Tribunais e seus julgadores à incorporação desse juízo.   

O Gráfico 1 retrata que 58,2% das decisões analisadas estão em conformidade com 
a possibilidade do início do cumprimento da pena em segundo grau e não mais após o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória e que 28% dos julgados concordam 
parcialmente. Em 9,9% das decisões, houve indeferimento e nesses casos o writ foi 
mencionado.  Dessa forma, é possível perceber que no período de quatro anos, a decisão 
do STF refletiu consideravelmente na interpretação dos magistrados do Paraná, revelando 
o conformismo existente ao entendimento por grande parte dos magistrados.  

É importante evidenciar também que 4,3% dos julgados analisados não foram de 
encontro com o novo entendimento do STF e 6,4% não concordaram parcialmente. Insta 
acentuar que em 9,2% das decisões analisadas, houve deferimento e que nessas decisões 
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o julgamento que possibilitou a antecipação da pena foi apenas mencionado e em 2,1% 
houve deferimento parcial e nesses casos também ocorreu somente a citação ao 
julgamento do writ. Nesse sentido, houve um aumento porcentual nessas circunstâncias 
pois em ambas as situações, resultou a ocorrência de casos em que se tratavam de penas 
restritivas de direitos e não de penas privativas de liberdade, o que consequentemente, 
descaracterizava a execução provisória. Dentro desse contexto, é o que se colhe da 
Apelação Criminal nº 1.733.693-1, da 4ª Câmara Criminal:  
  

DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, FACE À 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. Por ocasião da sentença penal condenatória, o douto juízo a quo fixou, 
para ambos os apenados, o regime aberto para cumprimento da pena de 8 (oito) 
meses de reclusão, substituindo-a por uma restritiva de direitos, qual seja, 
prestação de serviços à comunidade. Por essa razão e com supedâneo no art. 147 
da Lei de Execução Penal, faz-se necessário deixar claro da imprescindibilidade 
do trânsito em julgado para que se inicie a execução da pena. Nesse sentido, ainda: 
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.  

Considerando que a maioria das decisões exploradas refletiram concordância com 
a execução provisória da pena em sede recursal e diante do que foi dissecado acerca da 
importância da garantia do estado de inocência, é possível entender que houve um 
esvaziamento dessa garantia com o julgamento do writ supradito e que no estado do 
Paraná o reflexo gerado atuou no sentido de confirmar o novo entendimento. Em sentido 
oposto, no entanto, o Ministro Celso de Mello (2016, p. 93) ao expor o seu voto no plenário 
disse que ‘’[...] a presunção de inocência não se esvazia progressivamente, à medida em 
que sucedem os graus de jurisdição. Isso significa, portanto, que mesmo confirmada a 
condenação penal por um Tribunal de segunda instância, ainda assim subsistirá, em favor 
do sentenciado, esse direito fundamental [...]’’. 

Para José Ribas e Ranieri Resende (2016, p.176):  
 

Oportuno registrar, ademais, a ocorrência de retrocesso perpetrado às liberdades 
fundamentais individuais, tendo em vista que tal se evidencia notório e quase 
matemático: se antes o indivíduo somente seria preso, em cumprimento de 
sentença condenatória, após o encerramento total do processo (trânsito em 
julgado), a partir de 17 de fevereiro de 2016, o cumprimento da pena poderá ser 
efetivado em sequência imediata à confirmação da condenação de primeiro grau 
pela instância judicial que lhe seja superior (v.g.: sentença da Vara Criminal 
mantida pelo Tribunal de Justiça). 

 
Torna-se interessante aduzir que tanto a atuação dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal – em relação ao julgamento em análise – quanto a atuação dos magistrados do 
Tribunal de Justiça do estado do Paraná – no que tange a anuência da antecipação da 
pena, são partes de uma conjuntura prática que não problematiza a questão de 
relativização de garantias constitucionais.  Nesse sentido, Gustavo Noronha e Gabriel 
Gauer (2007, p.105-113) expõem que ‘’Quando existe em nossa cultura ainda, 
notadamente, um ‘’ranço’’ ditatorial daqueles que não conseguem vislumbrar a importância 
de um processo penal democrático, garantias são suprimidas sem maiores problemas’’. 
Dessa forma, os índices apresentados mostram além da influência do atual posicionamento 
do STF, evidenciam, justamente, o exaurimento da garantia do estado de inocência.  

Nesse viés, os autores Vera Guilherme e Gustavo Noronha de Ávila (2017, p.87) 
advertem que, ‘’O contexto brasileiro está marcado pela panpenalização que dá a tônica de 
reformas penais cujo conteúdo é tautológico [...]. Nossas taxas de encarceramento 
envergonham e o contexto não parece sinalizar para horizontes promissores’’. A reforma 
efetuada à garantia do estado de inocência apresenta-se ao sistema criminal, como um 
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imenso retrocesso que, certamente, tem potencial muito elevado para abastardar ainda 
mais o problema penitenciário nacional.  

Acerca do utilitarismo processo penal, Rafael Altoé (2017, p.164) explorou a 
extensão criminal ao apontar que o expansionismo penal em seu sentido formal está ligado 
a criação de novos tipos penais. Já no que diz respeito ao sentido material, o expansionismo 
penal ‘’se dá pela ampliação do alcance do poder punitivo sem a necessária criação de 
novos tipos penais ou outras normas formais. [...] pode ocorrer, [...] pela simples alteração 
na forma de interpretar determinadas normas pré-existentes’’. Ainda, Rafael Altoé (2017, 
p.169) acrescenta que essa ampliação dirige ‘’[...] a atuação jurídica a novos entendimentos 
que se apresentam mais favoráveis ao recrudescimento do sistema penal’’. Assim, é 
possível perceber o porquê de o expansionismo criminal, bem como o utilitarismo penal 
material estão imbricados ao novo entendimento do STF, uma vez que houve uma alteração 
ao disposto pela e na Constituição Federal, que consequentemente, intensificou o 
encarceramento do sistema penitenciário paranaense, conforme os dados obtidos.  

No estudo ao julgamento do writ, todos os votos dos 11 Ministros foram estudados e 
foi possível analisar uma série de argumentos daqueles que denegaram a ordem com o 
intuito de justificarem a legitimidade dada à execução provisória penal, que de forma geral 
se basearam muito na opinião popular e no utilitarismo processual. Em contrapartida, os 
votos dos Ministros vencidos demonstraram, de acordo com Alexandre Morais da Rosa 
(2017, p.405) ‘’[...] que a divergência se escora em critérios alheios ao direito, naquilo que 
se tem afirmado como a modificação do princípio pelas consequências da decisão, com 
forte apelo populista e moralista [...]’’.  

O Ministro Marco Aurélio (2016, p.77-78)  frisou que ‘’[...] há uma máxima, em termos 
de noção de interpretação [...], segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a 
interpretação, sob pena de se reescrever a norma jurídica, e, no caso, o preceito 
constitucional. [...]’’. Assim sendo, é possível entender que a Suprema Corte reescreveu o 
estado de inocência e o mitigou ferozmente ao atribuir um novo sentido temporal à garantia. 
E segundo o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (2016), mesmo diante de todas as 
alegações feitas pelos 7 Ministros que legitimaram a execução provisória, nenhuma delas 
é plenamente justificável para dar ensejo à possibilidade de o cumprimento de uma pena, 
ser iniciado em segundo grau de jurisdição.  

O Gráfico 2 mostra que das decisões que houve o indeferimento e o uso do 
julgamento da antecipação da pena como base argumentativa, 46% dos réus estavam 
soltos e tiveram os mandados de prisão expedidos, 4% dos réus estavam aguardando a 
decisão presos e as suas guias de recolhimento foram despachadas e 26% dos réus 
tiveram determinação para o início do cumprimento provisório da pena, não constando nas 
decisões, nesses casos, se os réus estavam presos ou soltos. Vê-se, com o referido gráfico, 
que 46% dos réus adentraram os estabelecimentos penais para que o cumprimento da 
pena fosse efetivado e uma parte dos 26% também.  

Consoante a esse índice, é notável que o sistema prisional paranaense teve aumento 
de presos, um aumento advindo, especificamente, da execução provisória da pena admitida 
pelo STF, o mesmo órgão que em setembro de 2015 assentiu o Estado de Coisas 
Inconstitucionais (ECI) no sistema carcerário nacional, ao julgar a ADPF nº 347, 
configurando posicionamentos paradoxais e contraditórios, assim, importante 
questionamento vem de Aury Lopes Junior e Gustavo Henrique Badaró (2016, p.38) ‘’E 
como conciliar que, o mesmo Egrégio Superior Tribunal Federal reconheça o ‘’Estado de 
Coisas Inconstitucional’’ do sistema carcerário e admita a execução antecipada da pena?”. 

É preciso rememorar que o Brasil consta com 602.217 presos de acordo com o 
relatório do BNMP 2.0 disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os dados 
são referentes ao mês de agosto de 2018. De acordo com o mesmo relatório, 241.090 
(40,03%) presos são provisórios e 148.472 (24,64%) são presos decorrentes da execução 
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provisória. Como também, o estado do Paraná, tem o total 27.420 pessoas privadas da 
liberdade.  

Garantias fundamentais, como a do estado de inocência, estão sendo violadas pela 
mentalidade punitivista que permeia a sociedade brasileira, desde a sociedade civil à 
sociedade jurídica, resultando em um verdadeiro estado de exceção, que conforme Marcel 
Ferreira dos Santos e Gustavo Noronha ‘’[...] conduz à suspensão/neutralização do direito’’ 
(2017 , p.280). Dessa forma, não é permitido ao Judiciário o ‘’estado de exceção 
hermenêutico’’ por meio de decisionismos, podendo gerar uma arbitrariedade hermenêutica 
(STRECK, 2014). De acordo com Leticia Horbach e Gassen Gebara (2016) a atual 
interpretação do STF diz respeito a uma evidente distorção do verdadeiro sentido da norma 
e do fim buscado pela Constituição, qual seja, garantir direitos fundamentais como forma 
de proteção frente o poder do Estado. Assim, é possível perceber que a antecipação da 
execução da pena vai contra a Constituição Federal e contra a garantia do estado de 
inocência nela consagrada, bem como 58,2% das decisões paranaenses que aderiram o 
tenro juízo.  

A execução penal provisória legitimada pelo STF tem evidente traço eficientista e 
utilitarista de justiça criminal. De acordo com Vera Maria Guilherme e Gustavo Noronha 
(2017, p.118) ‘’ [...] a busca por respostas rápidas costuma passar por cima das regras 
constitucionais ou dos direitos e garantias [...]’’. Buscando celeridade, há um apressamento 
procedimental para que a eficiência no processo penal seja alcançada mas para tanto, 
garantias são violadas, como aconteceu no caso do julgamento do habeas corpus nº 
126.292/SP, em que a garantia do estado de inocência foi relativizada.  

Nesse sentido, discorre Marcel Ferreira dos Santos (2017, p.32):  
 

A visão utilitarista, quando empregada no processo penal, permite o indevido 
raciocínio de que o combate à criminalidade, por se lastrear na busca de um bem 
maior de acautelamento da tranquilidade e do sossego, franqueia quaisquer tipos 
de violações a direitos individuais daqueles que se desviam da ordem jurídica. É 
interessante pontuar que a visão utilitarista, dentre várias funções, atua como a 
porta de entrada de uma prática corrente que tomou conta do processo penal 
brasileiro, qual seja, a aceleração procedimental. A relação saudável entre o tempo 
e o direito, no significativo propósito de que o julgamento justo pressupõe um 
razoável tempo de maturação do processo, parece já não mais ter significado 
enquanto valor para o sistema processual. O fenômeno da aceleração 
procedimental provoca a mitigação das garantias fundamentais, porque sacrifica o 
“mínimo” (direitos fundamentais de investigados e acusados), de um lado, para 
assegurar o máximo (pseudodireito da coletividade), de outro, tornando a atividade 
persecutória do Estado mais fácil. 

 
Nesse ponto, os próprios votos de alguns dos Ministros que foram a favor da 

execução antecipada revelam a lógica eficientista de processo penal, a título de exemplo, 
o Ministro Teori Zavascki (2016, p.4) afirmou que a execução provisória envolve  ‘’[...] busca 
de um necessário equilíbrio entre esse princípio e a efetividade da função jurisdicional penal 
[...]’’. O Ministro Luiz Roberto Barroso (2016, p.27) que muito enfatizou a questão da 
efetividade no processo penal, declarou que ‘’[...] o princípio da presunção de inocência 
adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional na efetividade da lei 
penal [...]’’. E o Ministro Gilmar Mendes (2016, p.64) destacou que os recursos sucessivos 
interpostos são ‘’[...] destinados a fundamentalmente elidir o trânsito em julgado e a 
bloquear a efetividade das decisões’’. 

De acordo com Augusto Tarradt (2018, p.109) o julgamento do Supremo Tribunal 
Federal ‘’[...] retomou o entendimento da viabilidade de execução provisória da pena, sob 
argumentação de uma eficiência meramente economicista e sob o argumento do desejo 
social, da resposta do Judiciário ao que pleiteia a população’’. Diante do novo marco 
temporal estabelecido pelo STF, isto é, condenação em segunda instância, colocado frente 
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ao disciplinado pela Constituição Federal, ou seja, a condenação transitada em julgado, é 
possível perceber que várias etapas foram desconsideradas em nome de uma eficiência 
processual.  

Para Vera Regina Pereira de Andrade (2006, p.178) a era da globalização neoliberal 
está marcada pela ‘’[...] mais gigantesca expansão e relegitimação do sistema penal 
orquestrada pelo eficientismo penal (ou “Lei e Ordem”), a partir de uma leitura da crise do 
sistema como crise conjuntural de eficiência [...]’’. Assim, o Estado não consegue atuar de 
forma satisfatória no combate ao crime, gerando um sentimento de insatisfação e medo no 
corpo civil, assim como, reivindicações sociais, que em sua maioria, têm teor punitivista e 
consequentemente, o Estado responde com medidas eficientistas, acreditando serem estas 
aptas no controle do crime, mas que na verdade, agem violando garantias e direitos 
fundamentais.  

Por fim, é importante destacar a posição de Gustavo Badaró (2017, p.63) ao 
evidenciar que ‘’ A decisão é equivocada, restringindo indevidamente a garantia 
constitucional’. Dessa forma, a atuação da maioria (58,2%) dos julgadores paranaenses 
então de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no que tange a 
execução da pena de forma provisória diante da condenação em sede de apelação, ainda 
que pendentes recurso especial e extraordinário. Através da análise dedicada aos votos 
dos Ministros e às decisões do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, é possível 
compreender que há fortes traços do eficientismo processual nos discursos e na atuação 
dos membros do Judiciário brasileiro, seja na esfera ordinária ou na extraordinária.  
 
4  CONCLUSÃO 
 
         Diante do intuito deste trabalho, compreender de forma crítica o reflexo que o 
julgamento do habeas corpus n° 126.292/SP proferido em 2016 pelo STF gerou na 
realidade do TJ/PR, pelo fato de afetar a garantia constitucional do estado de inocência, 
por meio de uma pesquisa empírica, foi possível chegar a uma aferição estatística que 
demonstrou a consequência do referido julgamento na esfera jurídico-social do Tribunal de 
Justiça paranaense.  

Assim, os dados obtidos demonstraram que o Tribunal de Justiça do estado do 
Paraná, de acordo com a maioria das decisões que foram analisadas, está em consonância 
com o novo entendimento da Suprema Corte acerca da possibilidade e legitimidade do 
início do cumprimento da pena em segundo grau, de modo que os julgadores incorporaram 
desde 2016 o recente juízo. Dessa forma, é possível afirmar que houve mais decisões que 
adotaram a antecipação da execução penal do que decisões que não aceitaram o 
cumprimento da pena em sede de apelação. Insta ressaltar que algumas das decisões que 
não aceitaram o adiantamento da pena, estavam tratando casos de pena restritiva de 
direito, situação não alcançada pela execução provisória da pena.  

O sistema prisional do estado do Paraná teve considerável acrescentamento 
proveniente da nova posição do STF no que tange o marco temporal da garantia do estado 
de inocência, uma vez que foi possível notar que das decisões que incorporaram a 
execução penal adiantada, a maior porcentagem diz respeito à determinação da expedição 
do mandado de prisão, o que significa dizer que esses acusados estavam respondendo o 
processo criminal em liberdade, todavia com o advento da nova interpretação do Supremo 
Tribunal Federal, houve o início do cumprimento da pena com a condenação em segundo 
grau de instância. 

A garantia do estado de inocência constitui-se em componente essencial ao devido 
processo penal e ao Estado Democrático de Direito respeitador da dignidade da pessoa 
humana, por primar pelo tratamento como inocente até que haja comprovação da culpa 
daquele que é acusado de um fato definido como crime. Nesse contexto, além de garantia, 
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é também um princípio resultado da proteção da pessoa contra erros judiciais, existente em 
um modelo processual penal acusatório.  

Acerca das implicações geradas ao estado de inocência, com base no que foi 
estudado, é exequível assegurar que houve uma relativização à cláusula constitucional que 
certifica o estado de inocência, de forma que o órgão Guardião da Constituição da 
República violou ferozmente o disciplinado no artigo 5°, inciso LVII, da própria Constituição 
Federal, introduzindo nova e distinta interpretação sobre a garantia na ordem jurídica 
nacional, indo contra o objetivo da Lei Máxima de proteção frente o poder que o Estado 
detém sobre a liberdade individual. Assim, o Estado tem ido além da privação da liberdade 
individual, tem privado também, direitos e garantias fundamentais de seus cidadãos. 

Dessa forma, o STF mitigou a garantia do estado de inocência e a liberdade 
individual, infringindo a Magna Carta pátria, bem como, Tratados Internacionais, sob votos 
envoltos em um eficientismo processual penal, acarretando assim, sérios riscos ao 
processo penal brasileiro, uma vez que é evidente o quanto a Suprema Corte brasileira 
influencia os Tribunais ordinários com as suas decisões.  
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