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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, o seu modo de aplicação no direito brasileiro e a 
comparação do posicionamento adotado atualmente em detrimento de decisões 
anteriores, além disso, também foram pesquisadas as razões de se adotar tal 
posicionamento, apresentando também as teses contrárias. Diante de tal 
problemática, por meio do método hipotético-dedutivo, 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. Presunção 

de não culpabilidade. Tratados internacionais. 

 

THE SUPREME COURT AND VIOLATION OF CONSTITUCIONAL ASSURANCE 

OF THE PRESUMPTION OF INONCENCE 

 

ABSTRACT 

 

The present research have as objective the approach of the presumption of innocence as a result 

of the current knowledge of the Supreme Court that supressed it in extraordinary instance 

allowing the provisional execution of the sentence after the second degree os jurisdiction. To 

jusify the theme, it was sought the historical origin of the principle, your aplication in the 

brazilian law and the comparison of the position currently taken against previous decisions, in 

addition, the reasons for adopting such a position were also researched, presenting also the 

opposite theses. Faced with this problem, through the hypothetical-deductive method, it was 

concluded that there is unconstitutionality in the positioning, since it is contrary, not only to the 

mens legis of art. 5°, LVII of the Federal Constitution, but also to international treaties adopted 

by Brazil. 

 

Keywords: Second degree conviction. Criminal law and criminal procedure. Presumption of non-

guilt. International treaties. 

 

 



 
 

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 a partir do segundo grau de jurisdição, ganhou notoriedade nacional e 

internacional 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? 

Há de se salientar que o posicionamento perante o HC supracitado é 

contrário ao princípio da presunção de inocência previsto constitucionalmente (este 

com origens históricas em convenções internacionais), o que resultou em 

questionamentos perante a sociedade. 

Ante estas indagações, originou-se o presente artigo que, além disso, 

abordará de forma sucinta o histórico do princípio, de que forma ele foi incorporado à 

legislação pátria.  

 

 

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”. Dispositivo 

inspirado na Constituição portuguesa de 1976, especificamente o artigo 32, número 

2, onde estabelece que “todo arguido se presume inocente até o trânsito em julgado 

da sentença de condenação”. Portanto, até que se esgotem todas as vias recursais 

o acusado deve ser considerado inocente. 

Salienta-se que a presunção de não-culpabilidade teve origens em 1789, 

com os escritos de Cesare Beccaria e na Declaração de Direitos do homem e do 

cidadão, e posteriormente adicionada a Constituição francesa de 1791. 

A declaração, em seu art. 9° tinha como texto que “todo acusado é 

considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, 

todo o rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá ser severamente 

reprimido pela lei”. A partir daí, impulsionado pelo iluminismo que se espalhava pela 
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Europa, tal presunção ecoou pelo ocidente, a fim de evitar que o acusado sofresse 

com técnicas de torturas utilizadas durante o período da Inquisição.  

Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, a Comunidade Internacional, 

representada pela Organização das Nações Unidas (ONU) redigiu a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, na qual o Brasil é um dos signatários, 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 convencionada a Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos (pacto de San José da Costa Rica), da qual o Brasil também é 

subscritor, 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. 

Assim, seguindo o raciocínio de Nucci (2010), na hipótese de não ser 

possível comprovar o ato delituoso concretamente, o estado natural de inocência do 

homem deve ser mantido e, em caso de existirem dúvidas, a autoridade julgadora 

deve decidir de forma favorável ao acusado. 

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 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 rescindido 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 
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que para se prender um indivíduo, sua culpa deve ser efetivamente comprovada 

perante o exaurimento de um devido processo legal. 

 

1.1. DA NOMENCLATURA: PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA X ESTADO DE 

INOCÊNCIA X NÃO-CULPABILIDADE 

 

Ao realizar o estudo profundo neste princípio, há de se perceber que existem 

divergências acerca da nomenclatura entre os autores. Para alguns se trata de 

princípio da presunção de inocência, para outros não se trata de uma presunção, 

mas de um estado de inocência, ainda há aqueles que preferem o termo não-

culpabilidade. 

Segundo o defensor do termo presunção de inocência, Ferrajoli (2006) o 

indivíduo é presumidamente inocente até que o contrário seja decretado por uma 

sentença definitiva condenatória. Portanto, o acusado só perderá esse status 

através de um processo legal, tramitado em juízo competente e após o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória. 

Em contrapartida, há aqueles que preferem o termo estado ou situação de 

inocência, tendo em vista o fato do acusado  não poder ser presumidamente 

culpado, do mesmo modo não se pode  presumir inocente e, de acordo com Eugênio 

Pacelli (2002), a Constituição não presume a inocência, contudo a afirma como 

sendo um valor normativo que deve atingir não somente a fase pré-processual, mas 

como também a fase processual. 

Talvez o termo mais utilizado pela doutrina atualmente seja a “não 

culpabilidade”, pois segundo ela melhor corresponde com o texto constitucional. 

Segundo Paulo Rangel “[...] uma coisa é a certeza de culpa, outra bem diferente, é e 

presunção da culpa”. Assim, para essa corrente doutrinária, o termo está 

intimamente relacionado com a consideração de culpa descrita no art. 5°, inciso LVII 

da Constituição Federal. 

Além disso, segundo Luis Gustavo de Carvalho, a inocência do réu não se 

presume, mas a sua não-culpabilidade sim, até que o contrário seja declarado 

judicialmente. Ainda, nos termos de Paulo Rangel “o magistrado, ao condenar 

presume a culpa; ao absolver presume a inocência”. Assim, o termo correto a ser 

utilizado seria “princípio da não-culpabilidade”. 
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Cabe salientar, face às divergências doutrinárias acerca da nomenclatura, os 

termos “presunção de inocência”, “estado de inocência” e “não-culpabilidade” serão 

considerados sinônimos no presente artigo. 

 

2.  OS DIREITOS FUNDAMENTAIS BRASILEIROS E A PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA 

 

Em razão do sistema jurídico adotado pelo Brasil e pelo texto que foi 

materializado como sendo a Carta maior do país, o princípio da presunção de 

inocência, por ser considerado um direito fundamental, deve ser cumprido. 

A intenção de se aplicar a presunção de inocência é reiterada quando o 

constituinte originário atribuiu status de cláusula pétrea, segundo o art. 60, §4°, 

inciso IV da Constituição Federal. Significando que não poderá ser alterado nem por 

Emenda Constitucional. 

O poder judiciário, com tenção de se aplicar a teoria de forma que se 

alcance a máxima efetividade perante a sociedade, utiliza-se dos direitos previstos 

na Constituição Federal (liberdade, igualdade, segurança, bem-estar social e justiça) 

e realiza a interpretação dos Direitos, além de princípios e garantias nela previstas. 

Em relação aos princípios, segundo Humberto Ávila (2013) eles são de 

caráter genérico já em sua materialidade, portanto sua aplicação não é 

predeterminada, sendo considerada relativa. Assim, tem a possibilidade de existir 

diferentes interpretações de quem às utiliza e aplica ao caso concreto. 

Segundo Silva (2010), somente outro direito fundamental ou um interesse 

público previsto constitucionalmente têm a possibilidade de superar um direito 

fundamental presente na própria Constituição Federal. 

Por conseguinte, no ato de se aplicar algum desses direitos ao caso 

concreto, há, de uma certa maneira uma relativização dos mesmos, resultando 

então em tal interpretação. 

Cabe ressaltar que, levando em consideração o desenvolvimento dos 

direitos, além de fazerem parte da Constituição pátria, os direitos fundamentais 

também integram tratados internacionais dos quais o Brasil é um dos signatários. E, 

frente ao denominado princípio de pacta sunt servanda, utilizado pelo Direito 

Internacional, a prática desse direito passa a ser uma obrigação do país acorde. 
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Ainda, segundo o jurista Celso D. de Albuquerque Mello, na denominada 

teoria Monista há a prevalência de dois posicionamentos quais sejam, a 

predominância do Direito nacional ou o Internacional. Porém, independente da 

posição adotada não há que se falar em alteração no direito pátrio, tendo em vista 

que além de estar presente no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal de 1988, a 

presunção de inocência também é citada no art. 11 da Declaração Universal dos 

Direitos do homem de 1948 e no art. 8°, item 2 do pacto de San José da Costa Rica, 

este sendo promulgada pelo Decreto N° 678/1992, seu texto foi incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro possuindo força normativa infraconstitucional, mas 

supralegal. 

Desse modo, conforme os diplomas legais citados, é importante recordar 

que, de acordo com o princípio da presunção de inocência o acusado é considerado 

inocente até que se comprove a sua culpa nos termos da legislação vigente, além 

disso, o ônus de se comprovar tal culpa é do acusador e, em caso de dúvidas em 

relação ao julgamento, o querelado deve ser beneficiado, em decorrência do 

princípio do in dubio pro reo. 

Importante destacar que, salvo exceções expressas em legislação, é 

proibido que se retire a liberdade do indivíduo sem que haja o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória em virtude de todos os dispositivos nacionais e 

internacionais citados no decorrer do presente artigo. 

Portanto, por mais que exista um caráter genérico dos princípios, aplicável 

por meio de interpretações e adequações, o princípio de presunção de inocência 

não pode ser desconsiderado pelo judiciário brasileiro, por ser uma garantia 

fundamental presente em diplomas nacionais e internacionais. 

 

 

3. DO CONCEITO DE TRÂNSITO EM JULGADO E SUA DIFERENCIAÇÃO COM A 

PRECLUSÃO 

 

No que consiste o trânsito em julgado e em qual momento ele ocorre? 

Destarte, ressalta-se que ele se trata do marco previsto na Constituição 

Federal para se formar a culpa e sob pena de se violar uma garantia fundamental, 

não pode se instituir-se em momento anterior. 
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O trânsito em julgado ocorre face a uma imutabilidade de uma sentença ou 

acordão, que pode decorrer pela falta de interposição de recurso ou quando há o 

esgotamento da via recursal, tendo como fundamento a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, mais especificamente em seu artigo 6°, §3°, onde a 

coisa julgada é uma decisão da qual não se caiba recurso. 

Trata-se de um conceito “fechado” que não possibilita ao operador do direito 

realizar interpretações, evitando que se aplique o instituto de forma errônea. 

O trânsito em julgado se diferencia da preclusão, já que este, segundo 

Antônio Carlos Cintra (2012), esta trata-se do momento em que as faculdades 

processuais são perdidas ou se consumam, podendo ocorrer pelo decurso do 

tempo, pela consumação de algum ato processual ou ainda por incongruências com 

atos realizados pela parte em momentos anteriores. Porquanto, todo ato já vencido 

pode ser considerado precluso. 

Em contrapartida, a coisa julgada se trata apenas do momento processual 

em que uma sentença ou acordão passa a ser imutável. Sendo permitido dizer que o 

efeito preclusivo atinge a coisa julgada, visto que a rediscussão da matéria passa a 

ser proibida. Porém o contrário já não é permitido pois, nas palavras de Cintra “a 

preclusão é o antecedente de que a coisa julgada é o subsequente”. 

Assim, é de importância destacar que entre o esgotamento dos recursos da 

via ordinária e o julgamento da via extraordinária o que há é a preclusão (da matéria 

já discutida) e não a coisa julgada. Tendo em vista que os recursos especial e 

extraordinário são “recursos” acobertados pelo efeito devolutivo, significando que há 

um reexame de matéria. 

 

 

4. DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 

O duplo grau de jurisdição não está previsto na Constituição Federal de 

1988, porém, foi recepcionado na Convenção Americana de Direitos Humanos, em 

seu art. 8.2, alínea “h”, possibilitando que o indivíduo recorra da sentença que lhe foi 

imposta a juiz ou tribunal superior. Ressaltando que o Brasil é signatário deste e que 

tal convenção possui força normativa supralegal. 
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Neste interim, para Renato Brasileiro (2017) o duplo grau de jurisdição é 

previsto implicitamente no devido processo legal e no direito à ampla defesa, ambos 

institutos previstos na Constituição. 

Sob o mesmo viés, Ada Pellegrini Grinover (2005) acrescenta que “um 

sistema de juízo único fere o devido processo legal, que é garantia inerente às 

instituições político-constitucionais de qualquer regime democrático”. 

É pacífico que tal princípio é aplicável ao Direito processual penal, sendo 

permitido à parte litigante a faculdade de se remeter os autos ao segundo grau de 

jurisdição, com o fito de se reanalisar integralmente a matéria da decisão proferida 

pelo juízo inferior, devendo sempre serem observados os limites alcançados pelo 

efeito devolutivo dos recursos, onde ocorre a vedação da reformatio in pejus quando 

o recurso é interposto pelo Ministério Público. 

Salientando que o duplo grau de jurisdição não é aplicável aos acusados 

que possuam foro por prerrogativa de função, uma vez que, em razão do cargo 

exercido pelo réu, o processo pode se iniciar já no Supremo Tribunal Federal, o que, 

por razões obvias impede que exista o reexame da matéria por um órgão ad quem. 

Segundo Daniel Neves (2016), o principal objetivo de um recurso 

extraordinário é a proteção e a preservação da “boa aplicação do Direito” e tem 

como objetivo primordial a preservação da norma legal no ato de se aplicar a lei 

federal e constitucional no caso concreto, onde o direito subjetivo da parte será 

protegido apenas de forma indireta. Assim, nota-se que o enfoque passa a ser o 

direito objetivo sendo a sua preservação inerente à toda a sociedade e não apenas 

para a parte daquela lide. 

Porquanto, a matéria abordada em recurso extraordinário deve ser de ordem 

pública e não advindo de interesses direto das partes (tendo em vista que a matéria 

deve ser de repercussão geral). O Superior Tribunal de Justiça, sob a súmula de 

número 7 entendeu que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial”, o que levou o Supremo Tribunal Federal a editar a súmula n° 279 

na mesma linha de raciocínio: “para simples reexame de prova não cabe recurso”. 
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Com a decisão sumulada dos tribunais superiores, o recurso especial e o 

extraordinário se tornaram um meio ineficaz quando o intuito é recorrer pautado em 

matéria de natureza fático-probatória. 

Desse modo, após ocorrer o exaurimento da segunda instância o duplo grau 

de jurisdição estaria encerrado e a culpa do acusado estaria formada. Argumento 

utilizado em grande escala por defensores da constitucionalidade da execução 

provisória após o segundo grau. 

Contudo, cabe salientar que todos os recursos processuais penais admitidos 

são eivados do efeito obstativo, o que impede que ocorra a preclusão da matéria em 

conflito. Assim, não pode ocorrer o trânsito em julgado de tal natureza até que se 

examine alguma questão pendente cujo julgamento possa vir a inocentar o indivíduo 

ou declara nulidade sobre um ato processual anterior. 

Além disso, salienta-se que mesmo que o tribunal não analise questões 

fático-probatórias, para que ocorra a formação da culpa é necessário que exista a 

controvérsia de direito, tendo em vista que o direito de defesa não seria limitado 

apenas à controvérsia fática dos autos, mas representa a soma das questões de fato 

e questões direitos discutidas no decorrer do processo. Nesse caso, deve ser 

aplicada a súmula 456 do STF, segundo a qual, tribunal deve julgar a causa 

aplicando o direito à espécie. 

Cabe frisar novamente que o exaurimento real do processo se dá apenas 

após o trânsito em julgado da sentença penal, mesmo que ocorra apenas a 

reanálise da aplicação de lei federal ou norma constitucional. Porquanto, a formação 

de culpa do indivíduo se dá apenas após o trânsito em julgado, e, havendo recurso 

em via extraordinária, esta terá natureza recursal e não rescisória. 

Por fim, na lição de Lúcio S. de Constantino (2010) “a aceitabilidade da 

execução provisória no feito criminal é resultado de uma política arcaica que não se 

preocupa em dinamizar os procedimentos e recursos, tampouco agilizar as 

estruturas do judiciário”. 

 

 

5. O HC 126.292 E A SUA (IN)CONSTITUCIONALIDADE 
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Na hipótese de o processo ter sido encaminhado à segunda instância, deve-

se aplicar o que consta no art. 615 do Código de Processo Penal, onde a decisão 

será explanada com base em maioria de votos. 

Cabe ressaltar que a lei não estabeleceu exatamente qual é o número de 

juízes que devem compor a turma da Câmara recursal, devendo, ser observado o 

regimento interno daquele tribunal. Desse modo, certas regras de procedimentos 

são criadas pelos próprios tribunais, onde são estipulados números ímpares de 

julgadores, normalmente de três membros. 

Na prática, atualmente, o princípio da presunção de inocência, previsto 

constitucionalmente,  além disso na legislação infraconstitucional (art. 386, inciso VI 

do CPP, por exemplo), possui grande relevância nas decisões proferidas pelo 

judiciário brasileiro, tendo em vista que ele afeta diretamente um dos direitos mais 

importantes para o homem: a liberdade. 

Exemplificando, no Recurso Especial n° 450.971/DF, julgado pela primeira 

turma do STF, cujo Ministro relator é Ricardo Lewandowski, foi determinado que o 

candidato que foi excluído do certame por existir um processo penal em trâmite seja 

reintegrado, em homenagem à presunção de inocência prevista no art. 5°, LVII da 

Constituição Federal, visto que à época não existia pena condenatória transitada em 

julgado. 

Fica nítido que com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal possui a 

intenção de limitar o poder estatal e concomitantemente resguardar os direitos 

fundamentais dos cidadãos, representando assim um respeito à conquista que a 

sociedade teve contra o autoritarismo do Estado. 

Com base no exposto, é evidente que a autoridade estatal não pode tratar o 

acusado como um condenado, até que se confirme o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. Por conseguinte, até que se finalize o devido processo 

legal, o julgado deve ser tratado de forma imparcial. Há de se perceber que tal 

condição é uma imposição ao Poder Público. 

O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro relator Celso de Mello, no 

Habeas Corpus n° 95.886/RJ deixou claro o posicionamento da Suprema corte em 

2009, onde o acusado cometeu um crime grave e de forma reiterada e, levando em 

consideração a presunção de inocência prevista constitucionalmente, não há como 

presumir a sua culpabilidade até que se esgotem as possibilidades recursais, e, 
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portanto exista o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porquanto, o 

Estado somente poderá executar a decisão quando isso ocorrer.  

Ainda no ano de 2009, no Habeas Corpus 84.078/MG, segundo o relator, 

Ministro Eros Grau, somente poderia ser decretada a prisão anteriormente ao 

trânsito em julgado da condenação se esta fosse considerada a título cautelar, visto 

que a ampla defesa compreende à todo o processo e, por conseguinte, “a execução 

da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição 

ao direito de defesa”. 

Porém, em 2016 no polêmico Habeas corpus 126.292/SP, o pleno do 

Supremo Tribunal Federal, decidiu por maioria de sete votos que há a possibilidade 

de execução provisória de acórdão condenatório proferido em segundo grau de 

jurisdição. Segundo entendimento, o fato de submeter o processo ao recurso 

especial/extraordinário não afeta negativamente a não-culpabilidade prevista no art. 

5°, inciso LVII da Constituição Federal. 

O Ministro relator Teori Zavascki, corroborou em seu voto que o exame de 

fatos se exaure em segunda instância recursal, onde se julga a apelação e, portanto 

se fixa a responsabilidade penal do acusado, ressalta ainda que a revisão criminal 

também poderia ser utilizada, onde é possibilitado ao tribunal a revisão de matérias 

como classificação de crime, absolvição, diminuição da pena. Gilmar Mendes, Edson 

Fachin e Luiz Roberto Barroso compartilharam de tal ideia, argumentando ainda que 

a soberania dos vereditos, um dos pilares do Tribunal do Júri, se abalaria com a 

suspensão dos efeitos da condenação até que se julgue todos os recursos, além 

disso, a credibilidade do poder judiciário e do sistema penal também seriam 

afetados, frente à mora para um indivíduo cumprir sua pena. Argumenta ainda que 

há uma mínima probabilidade de reforma da condenação. 

Outrossim, é mister salientar que segundo dados do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) de autoria do Conselho Nacional de Justiça, 

existem 186.673 condenados em situação de execução provisória, dados que 

tendem a aumentar, pois os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul ainda 

não implementaram o sistema. Números que não podem ser desprezados pela 

suprema corte, visto que “uma mínima probabilidade” ainda atingiria um considerável 

número de acusados. 

Ainda referente ao “encarceramento precoce” dos acusados, de acordo com 

o último Levantamento Nacional de Informações penitenciárias (INFOPEN) de 2017, 
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o Brasil tinha à época um déficit de cerca de 300.000 (trezentas mil vagas), levando 

a conclusão de que a execução provisória, além de outros fatores, está intimamente 

relacionada com a superpopulação carcerária do país. 

Contrapondo-se à medida citada anteriormente, ao julgar a medida cautelar 

no Habeas Corpus 135.100/MG, o Ministro Celso de Mello, afastou o efeito 

vinculante do Habeas Corpus 126.292/SP sob a alegação de que até que ocorra o 

trânsito em julgado, as imputações penais não devem, em hipótese alguma ser 

provadas de forma presumida, ainda que o crime imputado seja grave e hediondo, 

uma vez que a presunção de inocência se trata de um direito fundamental, portanto, 

pertencente à todos. 

Desse modo, o Ministro exalta a condição de direito fundamental 

indisponível constitucionalmente previsto presente na presunção de inocência, 

afastando ainda a ofensa a tal princípio decorrente de interpretações e de 

jurisprudências que nitidamente ferem direitos e garantias fundamentais previstos 

em Constituição Federal. 

Ainda em referência à Medida Cautelar no Habeas Corpus 135.100/MG, o 

então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, em decisão 

monocrática entendeu que a prerrogativa de ser considerado inocente, pertencente 

ao indivíduo deve só se exaurir após o trânsito em julgado e são aplicáveis para 

todos e quaisquer efeitos. O ministro ressalta ainda que tal direito “qualifica-se como 

importantíssima cláusula de insuperável bloqueio à imposição prematura de 

quaisquer medidas que afetem ou que restrinjam a esfera jurídica das pessoas”. 

Diante disso, é relevante ponderar que a presunção de inocência está, de 

certa forma, sendo suprimida no decorrer do processo, perdendo sua força. Porém 

tal direito deve continuar com seus efeitos, mesmo que haja a condenação em 

segundo grau de jurisdição, predominando o direito fundamental. 

Assim, entende-se que a exposição vexatória ou o constrangimento ilegal 

realizados na determinação efetuada pela suprema corte, resultando no 

cumprimento de pena pelo acusado antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, deve ser vedado, em decorrência do tratamento digno que todos 

devem receber, frente à Dignidade da pessoa humana. 

Ademais, fica evidenciado que o entendimento que prevalece atualmente é 

contrário não somente à Carta Constitucional (art. 5°, LVII), mas também a tratados 

e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Como consequência, 
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nas lições de André R. Tavares (2018), com essa decisão o STF, protetor máximo 

da Constituição em vigor, acaba por abdicar do “perfil garantista” que se esperava 

da instituição. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, diante do exposto no presente artigo, há de se concluir que o 

princípio da presunção de inocência é, seguramente uma garantia fundamental, 

prevista na legislação pátria e também em convenções internacionais do qual o 

Brasil faz parte sendo de suma importância para o acesso à justiça garantido a todos 

os cidadãos. 

Ressaltando que a construção histórica do princípio se deu com o objetivo 

de se evitar excessos cometidos por parte do Estado, que realizava a tortura com o 

fito de se obter a confissão, podendo ser ou não verdadeira. 

Face ao materializado na Constituição Federal de 1988, o termo correto a 

ser utilizado seria “princípio da não-culpabilidade”, porém, em tese a nomenclatura 

não obsta a aplicação do princípio. 

Além disso, o status de cláusula pétrea reforça ainda mais que o constituinte 

originário tinha a intenção veemente de que o princípio fosse aplicado, muito pelo 

período histórico que o Brasil passava(pós ditadura militar). 

Somado a isso, reforça-se, que por estar prevista em documentos nacionais 

e internacionais, não há como se suprimir a sua aplicação simplesmente por quê a 

probabilidade de reforma é mínima, ora, um único caso de injustiça cometida já 

justifica que houve uma desídia perpetrado pela suprema corte. Além disso, a 

precariedade do atual sistema carcerário brasileiro reforça ainda mais a necessidade 

de se analisar afundo a justificativa de se submeter um indivíduo à tais condições. 

Porquanto, observa-se que ainda há atualmente divergências nos tribunais 

quanto ao cumprimento provisório da pena após o segundo grau de jurisdição, como 

foi exemplificado em algumas decisões monocráticas proferidas nos próprios 

tribunais superiores. 
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A Constituição brasileira em vigência atualmente é conhecida mundialmente 

por ser garantista, e sua corte máxima não possui tal natureza. O que acaba se 

tornando um paradoxo jurídico. 

Por fim, a tese dos autores que defendem a execução provisória sem o 

trânsito em julgado, não merece prosperar, pois mesmo nas instâncias superiores, 

cujo objetivo é a análise da correta aplicação de lei federal e constitucional, as 

matérias fático-probatórias acabam se relacionando com o julgado, uma vez que as 

matérias (de fato e de direito) acabam por se associar no julgamento. 

Ademais, evidencia-se novamente, que os diplomas legais nacionais e 

internacionais são taxativos ao declarar que a culpa só irá se formar de fato com o 

devido trânsito em julgado de sentença penal condenatória, logo a prisão, salvo 

exceções constitucionalmente previstas, só deve ser decretada com o real 

exaurimento do processo penal. 
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