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RESUMO 
 
A presente pesquisa tem como objetivo a abordagem do princípio da presunção de inocência em decorrência 
do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal que o suprimiu em instância extraordinária, permitindo 
que se execute provisoriamente a pena após o segundo grau de jurisdição. Para se justificar o tema, buscou-
se a origem histórica do princípio. Diante da problemática apontada, concluiu-se que há inconstitucionalidade 
no posicionamento, visto que é contrário não somente à mens legis do art. 5°, inciso LVII da Constituição 
Federal, mas também à tratados internacionais adotados pelo Brasil. 
 
Palavras-Chave: Condenação em segundo grau. Direito Penal e processual penal; Princípio Constitucional; 
Tratados Internacionais. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Atual e controversa, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2016 no 

Habeas Corpus 126.292, no qual considerou constitucional a execução provisória após o 
segundo grau de jurisdição ganhou notoriedade com o HC impetrado pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2018. Afinal, estaria correta tal decisão? Seria essa 
mais uma desídia cometida pela suprema corte brasileira? 

Ressaltando que o “perfil garantista” possuído pela Constituição Federal acaba por 
ser suprimido pelo STF com a decisão, resultando, de certa forma, em insegurança jurídica. 

 
1.1. O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 
A Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XLVII prevê o chamado princípio da 

presunção de inocência ao garantir que “ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória”. Portanto, até que se esgotem todas as vias 
recursais o acusado deve ser considerado inocente. 

Salientando que a presunção de não-culpabilidade possui origens em 1789, com os 
escritos de Cesare Beccaria e na Declaração de Direitos do homem e do cidadão, sendo 
adicionada posteriormente na Constituição francesa de 1791. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Comunidade Internacional, representada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) redigiu a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, no qual o Brasil é um dos signatários e, em seu art. XI, 1 prevê que 
“todo ser humano acusado de um ato delituoso tem direito de ser presumido inocente até 
que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no 
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa” 

Além disso, no ano de 1969, foi convencionado o pacto de San José da Costa Rica, 
da qual o Brasil também é signatário, onde a presunção de inocência está expressa no art. 
8°, 2, concedendo também ao acusado garantias mínimas que o permitam realizar a sua 
defesa plena, passando a ser considerado culpado apenas após comprovada a sua 
culpabilidade mediante o esgotamento de todas as suas defesas previstas em legislação. 

Segundo Lopes Jr. (2009), duas regras fundamentais têm como origem a presunção 
de inocência, quais sejam, a regra probatória e a regra de tratamento. A primeira trata-se 
do ônus do acusador de demonstrar a culpabilidade do agente sem qualquer dúvida; já a 
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segunda é o dever atribuído ao juiz para que faça cumprir o ônus da prova, favorecendo o 
acusado em caso de dúvidas, além de decretar prisão cautelar apenas se comprovados os 
requisitos legais e em casos excepcionais. 

Por conseguinte, é cristalino que exista a obrigatoriedade do órgão acusador de se 
comprovar os fatos imputados ao acusado, com a participação de um magistrado neutro 
que, havendo dúvidas deverá inocentar o réu (in dubio pro reo), porquanto, tal situação só 
poderá ser rompida com a culpa comprovada mediante o esgotamento de todos os meios 
de defesa objetivados na legislação. 

Deste modo, em suma, há de se notar que a presunção de não-culpabilidade teve 
como fito impedir que qualquer pessoa cumpra pena de algo que não cometeu, além de 
elevar o direito de locomoção ao grau de Direito inviolável do homem, visto que para se 
prender um indivíduo, sua culpa deve ser efetivamente comprovada perante o exaurimento 
de um devido processo legal. 

 
2. OBJETIVO 

 
O objetivo geral é o estudo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

em detrimento da prisão provisória em segunda instância frente a tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário, além de se contribuir de forma teórica na aplicação do 
princípio da presunção de inocência no país. 

 
3. MÉTODO 

 
Para tal finalidade foi utilizado o método hipotético-dedutivo, com análise da doutrina 

e jurisprudência, com o fito de se concluir a exegese da legislação positivada. 
 

4. RESULTADOS 
 
Com fulcro na presente pesquisa, nota-se que os tratados internacionais assinados 

pelo Brasil vedam explicitamente a violação ao princípio da presunção de inocência, que é 
prevista também na legislação pátria, reforçando ainda mais a intenção do constituinte 
originário de se aplicar tal instituto. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Assim, conclui-se que é evidente que, apesar de ser o atual entendimento da corte 

máxima brasileira, o início do cumprimento de sentença antes que ocorra o efetivo trânsito 
em julgado do processo penal é clara afronta ao princípio constitucional da presunção de 
inocência, por consequência do disposto em legislação nacional e internacional. E, como 
consequência de tal desídia, há um prejuízo irreparável ao acusado já preso que 
posteriormente se comprove sua inocência. Assim, mesmo sendo considerada a última 
instância do Judiciário brasileiro, esse entendimento é passível de revisão. 

 
REFERÊNCIAS 
 
AGERTT, Guilherme Santiago Menezes. Da execução criminal provisória após segundo 
grau de jurisdição e sua (in)constitucionalidade. Artigo Web: Jus.com. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/71868/da-execucao-criminal-provisoria-apos-segundo-grau-de-
jurisdicao-e-sua-in-constitucionalidade, acesso em 18/07/2019. 
 
ALBUQUERQUE MELLO, Celso D. de. Curso de Direito Internacional Público, vol. 1, 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
CINTRA, Antonio Carlos de Araujo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. 
 
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 5 ed. Salvador: JusPodivm, 2017. 
 
LOPES JR. Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Volume 
II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: 
JusPodivm, 2016 
 
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 
 
SOARES, Marcelo Negri; RORATO, Izabella Freschi. Garantia Constitucional de Presunção 
de inocência e a condenação penal em segundo grau. São Paulo: Revista de Direito 
Brasileira, v. 19, 2018. 
 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 
2018. 


