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RESUMO 
 
O presente trabalho de conclusão de curso tem como propósito refletir sobre o preceito 
fundamental do Princípio da Não Culpabilidade, seu enfrentamento pelo Supremo Tribunal 
Federal, especialmente em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Para tanto, 
por meio  de pesquisa científica no âmbito da doutrina, legislação, tratados internacionais e 
julgados, busca-se retratar as hipóteses de prisões cautelares no processo penal brasileiro, bem 
como as obrigações assumidas pelo estado brasileiro na ordem internacional com relação ao 
princípio da não culpabilidade. Finalmente, são cotejados de forma analítica os votos 
proferidos nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, com breve exame de suas 
consequências jurídicas. 	
 
Palavras-chave: Princípio da Não Culpabilidade. Segunda Instância. Supremo Tribunal 
Federal. 
 
 

THE (IN) CONSTITUTIONALITY OF PRISON IN SECOND DEGREE OF 
JURISDICTION	

 
ABSTRACT 
 
This assignment of graduation conclusion, has as purpose, by means of scientific research by 
the legal doctrine, legislation, international treaties and judgments, reflect about the 
fundamental principle of the presumption of innocence, its coping by the Supreme Federal 
Court, specially in the constitutional lawsuits. To this, it is retracted the hypothesis of 
precautionary detentions in the Brazilian criminal process and the assumed obligations by the 
Brazilian state in the international treaty related to the presumption of innocence. Finally, it’s 
collated as analytic shape the pronounced judges of the Supreme Federal Court, with a brief 
exam of its juridic consequences. 
 
Keywords: The Principle of Non Guilty, Second Instance, The Suprem Court of Judge. 
 
SUMÁRIO 
 
1 Introdução; 2 Do Princípio da Não Culpabilidade; 3 Espécies de Prisões Cautelares no Direito Processual Penal 
Pátrio; 3.1 Prisão em Flagrante; 3.2 Prisão Preventiva; 3.3 Prisão Temporária; 4 Obrigações Assumidas pelo 
Estado Brasileiro na Ordem Internacional e o Princípio da Não Culpabilidade; 4.1 Declaração dos Direitos 
Humanos de 1948; 4.2 Convenção Americana de Direitos Humanos (1969); 5 Exame Comparativo da Alteração 
de Entendimento do STF nos Julgamentos dos HC 126.292/SP e HC 84078/MG; 6 Da Aparente Contrariedade 
entre as Decisões Proferidas nas ADCs 43 e 44 e a Constituição Federal; 7 Conclusão; Referências.



	

1 INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo científico trata-se de trabalho de conclusão de curso e propõe-se a 

refletir preceito constitucional do Princípio da Não Culpabilidade, examinado o julgamento 

do Habeas Corpus de número 126.292 pelo Superior Tribunal Federal, bem como as ações 

declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, arestos que preconizam a adoção de novo 

entendimento sobre o tema, a saber, a compreensão de que a execução provisória da pena 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.  

Nesse sentido, expõe-se, sumariamente, a construção dogmática e histórica do 

Princípio da Não Culpabilidade, passando pela ambientação do tema na ordem internacional, 

com especial relevo às obrigações assumidas internacionalmente pelo Estado brasileiro, 

culminando com o exame das normas que trazem por escopo a preservação deste preceito 

fundamental e, ao final, promovendo uma breve explicação das prisões cautelares do direito 

processual vigente. 

Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa teórica; bibliográfica, que 

buscou lapidar o conhecimento científico que já é consolidado sobre o tema da  

(in)constitucionalidade da prisão em segundo grau de jurisdição; qualitativa, já que as 

informações levantadas são de natureza descritiva, não podendo ser contabilizadas em termos 

numéricos e estatísticos; e de método indutivo, pois, a partir da observação das propostas 

regulatórias do Direito Penal e Constitucional, buscou-se compreender o objetivo da decisão 

tomada e os reflexos que ela poderá trazer a sociedade que dela se utilizará.	

 

 

2 DO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE 

 
A origem histórica do princípio da não culpabilidade, segundo prediz a doutrina, 

remonta ao período subjacente às revoluções promovidas no século XVIII.  Segundo se tem 

ciência, a primeira oportunidade em que o referido princípio contou com positivação expressa 

foi no bojo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, precisamente em 

seu inciso 9º, que assim dispunha: "Todo homem é considerado inocente, até o momento em 

que, reconhecido como culpado, se julgar indispensável a sua prisão: todo o rigor 

desnecessário, empregado para a efectuar, deve ser severamente reprimido pela Lei".	



	

Este texto exprimia um duplo significado: de um lado, uma regra processual segundo a 

qual o acusado não está obrigado a fornecer provas de sua inocência, pois está, de antemão é 

presumida; de outro, o princípio que impede a adoção de medidas restritivas da liberdade 

pessoal antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 	

Esta Declaração tinha como objetivo que não houvesse nenhum abuso, bem como o 

intuito de garantir também os deveres de todos os cidadãos. Tal documento teve seu advento 

com a Revolução Francesa, com o intuito de declarar tais direitos como universais, para guiar 

governantes e legisladores da época1.  

O presente registro foi o marco que serviu como inspiração para outras posteriores, a 

exemplo do que se verifica no texto atual da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, embasando e influenciando 

diversas codificações atuais.	

Embora sua consagração se tenha dado na França, é na Itália que encontramos um 

amplo debate sobre a presunção de inocência, atrelado, é claro, às concepções de processo de 

cada escola, como traz André Nicolitt:	
A Escola Clássica – encarando o processo com duplo objetivo, de castigar os 
delinquentes e de evitar a condenação dos inocentes, este último prevalecendo sobre 
o primeiro – via na presunção de inocência uma absoluta condição de legitimidade 
de procedimento penal, com o propósito de restringir a ação do acusador e do juiz, a 
fim de evitar o arbítrio e o erro. Críticas a esta concepção partiram da Escola 
Positivista, negando-a para aqueles apanhados em situação de flagrante delito e para 
quem confessasse espontaneamente. As críticas mais duras partiram da Escola 
Técnico-Jurídica, a qual via no processo um meio de repressão à criminalidade. 2	
 

Atualmente, a Presunção de Inocência está prevista como preceito fundamental do 

homem pela Constituição Federal do Brasil de 1988, com o intuito de proteger a inocência de 

indivíduo até que se prove o negativo após o trânsito em julgado definitivo. Esse cuidado visa 

preservar outros direitos do cidadão como a liberdade e a dignidade, também assegurados na 

Constituição Federal. 

Este preceito, que deve ser de aplicação imediata, encontra-se gravado no artigo 5º, 

inciso LVII da Constituição Federal, que declara: “Ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Ainda em 1969, este princípio foi 

reforçado no Pacto de São José da Costa Rica em que o Brasil é signatário.	

Dissertando sobre a noção conceitual do Princípio, destaca-se o entendimento de 

Edilson Mougenot Bonfim, que ressalta as bases teóricas da construção da ideia de princípio 

																																																													

1	 	 	 	(LIMA, Wanderson Marcello Moreira de, 2001, p.520-530)	
2	 	 	

	(NICOLITT, André, 2º ed. ebook 2016)	



	

da não culpabilidade, promovendo, além disso, seu cotejo com a noção vulgar de “presunção 

de inocência”, senão vejamos:	
Sustenta a boa doutrina que a expressão “presunção de inocência” é de utilização 
vulgar, já que não é tecnicamente correta. É verdade. Presunção, em sentido técnico, 
é o nome da operação lógico-dedutiva que liga um fato provado (um indício) a outro 
probando, ou seja, é o nome jurídico para descrição justamente desse liame entre 
ambos. No caso, o que se tem mais propriamente é a consagração de um princípio de 
não culpabilidade, até porque a Constituição Federal (art. 5º, LVII), não afirma 
presumir uma inocência, mas sim garantir que “ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII). Assim, o 
princípio em questão alberga uma garantia constitucional, referindo-se, pois, a um 
“estado de inocência” ou de “não culpabilidade”: vale dizer, ninguém pode ser 
reputado culpado até que transite em julgado sentença penal condenatória. 3	

 
Com base no entendimento doutrinário posto em evidência, convém destacar que o 

aplicador da lei penal depara-se com um status, transitórios, de inocência, que permanece 

enquanto não houver o trânsito em julgado do édito condenatório. Em outros termos, 

enquanto não sobrevier a situação processual que impossibilita a rediscussão, na via recursal, 

dos termos em que prolatado o acórdão ou a sentença penal condenatória, remanesce a 

produção de efeitos do princípio da não culpabilidade. 

Consoante o magistério de Mougenot, trata-se de presunção que liga-se 

umbilicalmente aos fatos, impondo à acusação o ônus processual de demonstrar, 

concretamente, a prática de ato penalmente relevante que promova a cisão da premissa fática 

de que o réu é inocente. Pontua, o referido autor, que o princípio não se reveste de caráter 

absoluto e, portanto, tão logo o órgão de acusação logre êxito em desconstituí-lo, avizinha-se 

campo fértil para a superveniência de decisão penal condenatória, veja:	
 O princípio do estado de inocência refere-se sempre aos fatos, já que implica que 
seja ônus da acusação demonstrar a ocorrência do delito (actori incumbit probatio), 
e demonstrar que o acusado é, efetivamente, autor do fato delituoso. Portanto, não é 
princípio absoluto, alterando-se a “presunção” de inocência (“presunção” juris 
tantum), uma vez provada a autoria do fato criminoso. Nos casos em que não for 
provada a existência do fato, não existir prova de ter concorrido para a prática da 
infração penal ou não existir prova suficientemente segura para fundamentar o juízo 
condenatório (art. 386, II, V e VII, do CPP), será o juiz obrigado a absolver o 
acusado, não se lhe podendo imputar a culpa por presunção. Nesse caso, porém, 
falamos da aplicação do princípio do in dubio pro reo. 4	
 

A presunção de inocência não se restringe, apenas, ao domínio do processo penal ou 

do direito penal, ao contrário, abrange a atividade do poder público de qualquer esfera, 

funcionando como limite intransponível, conforme entendimento de André Nicolitt:	
A presunção de inocência é dotada da chamada eficácia irradiante, ou seja, tem sua 
aplicação a processos de natureza não criminais. O referido princípio protege a 
pessoa humana contra o abuso do poder estatal, de forma a impedir, ressalvadas as 
exceções da própria Constituição, que se formulem contra a pessoa humana qualquer 

																																																													

3	 	 	 	(BONFIM, Edilson Mougenot, 2012, pg. 85)	
4	 	 	 	(BONFIM, Edilson Mougenot, 2012, pg. 86)	



	

juízo moral com base em situações juridicamente não definidas ou, ainda, que se 
imponham aos réus restrições de direitos sem que haja condenação com trânsito em 
julgado. 5	
	

Há quem vislumbre a configuração do princípio sobre outro viés, a exemplo de 

Manzini, para quem o fato de não ser considerado culpado não equivaleria a ser considerado 

inocente. A visão crítica do doutrinador compreende o princípio como contrário aos objetivos 

do processo.6	

A partir das compreensões supracitadas, conquanto haja vozes dissonantes, é possível 

sedimentar a compreensão de que o Estado assume o compromisso de que ele próprio, no 

exercício do jus puniendi, por meio dos mecanismos processuais positivados e das agências 

de persecução penal, zelará pela preservação da liberdade dos indivíduos mediante a 

imposição de pena se, e somente se, restar afastada no caso concreto a presunção juris tantum 

que é irradiada pelo princípio.	

A seguir, como se verá, a aplicação da lei se dá, entre outros meios e segundo o 

princípio da última ratio, através da imposição de pena. Sobreleva advertir, contudo, que o 

sistema de garantias constitucionais, rol em que certamente figura o princípio da não 

culpabilidade, impõe a satisfação de requisitos com nítido escopo de conter o poder punitivo 

e, ao mesmo tempo, legitimá-lo nos casos em que seja necessário o seu agir.	

	

	

3 ESPÉCIES DE PRISÕES CAUTELARES NO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

PÁTRIO	

As prisões, segundo a compreensão tradicional de sanção do injusto praticado, 

também em virtude de sua gravidade inerente, associam-se à noção de decurso do iter 

procedimental, manejo de recursos e, finalmente, à impossibilidade de rediscussão do 

embasamento constitucional e legal do ato constritivo de liberdade porventura determinado.	

Ocorre que, em certos casos, fatores diversos influem na dinâmica da relação 

processual, reclamando, sem prejuízo das garantias fundamentais do acusado, adequações 

procedimentais e de conduta do Estado – materializado tanto pelo acusador quanto pelo 

julgador – com vistas a justapor a ordinária compreensão de prisão e o caso concreto. 

Versando sobre os casos de prisão processual, isto é, aquelas que são levadas a cabo 

antes mesmo do trânsito em julgado do édito condenatório, Edilson Mongenot Bonfim, ao 

discorrer sobre a finalidade protetiva do corpo social – resguardar a sociedade ou o processo – 

																																																													

5	 	 	 	(NICOLITT, André, 2º ed. ebook 2016)	
6	 	 	 	 (MANZINI, Vilela, 2000. p. 46)	



	

e, também, a prevenção especial – segregação do indivíduo –,  leciona que tais prisões 

reclamam a presença de cautelaridade, in verbis:	
Daí falar em cautelaridade social, cujo escopo é proteger a sociedade de 
indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal inter 
procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que 
eventual sanção penal seja cumprida. 7	
 

Não obstante a compreensão de que, pontualmente, são necessárias flexibilizações do 

rol de direitos e garantias fundamentais do acusado, não é possível negar que a Constituição 

Federal de 1988 norteia-se também pela adequada administração da justiça, galgando 

significativa importância para a preservação da segurança do corpo social. Diz-se 

pontualmente porque, mesmo nos casos em que objetiva-se o cumprimento da missão 

constitucional de estabilização das relações sociais e proteção do corpo social como um todo, 

as medidas restritivas de liberdade contam com caráter de urgência e são decretadas de 

maneira excepcional. 

Neste escopo, resgatando a compreensão de cautelaridade ínsita a tais medidas de 

inequívoco grau de gravidade, Moungenot reforça o entendimento segundo o qual a 

constitucionalidade da prisão cautelar depende da observância de princípios, sob pena de 

violar o princípio da não culpabilidade, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal. Acerca do tema, colhe-se o seguinte excerto doutrinário:	
Por não constituir antecipação de pena, uma vez que inexiste trânsito em 
julgado de condenação, toda e qualquer prisão cautelar exige a presença dos 
seguintes requisitos: indícios suficientes de autoria ou participação – o fumus 
comissi delicti; e existência de risco social ou processual – periculum in 
libertatis, que nada mais é do que a cautelaridade. 8	
 

 Vê-se que, a Constituição Federal de 1988 apresentou as medidas cautelares como 

forma de garantir uma administração da justiça, alçando a segurança da sociedade aos 

patamares de mais elevada atenção nas escolhas políticas de atuação. Não obstante essa opção 

promovida pelo constituinte, reforça-se que tais medidas têm como finalidade garantir que a 

pena aplicada seja também executada, pois são de caráter urgente e excepcional.	

Com vistas a possibilitar a adequada compreensão da natureza das medidas cautelares, 

a doutrina as costuma dividir entre cautelares de natureza pessoal e cautelares de natureza 

patrimonial. Quanto aos aspectos relevantes daquelas cautelares, a doutrina destaca a 

necessidade de preenchimento simultâneo de dois pressupostos básicos, a saber: o fumus 

commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro que se refere à comprovação da 

																																																													

7	 	 	 	 (BONFIM, Edilson Moungenot, 2012, p. 493)	
8	 	 	 	(BONFIM, Edilson Moungenot, 2012, p. 493)	



	

existência de um crime, bem como indícios de autoria e o segundo que é o perigo da liberdade 

do indivíduo que pode causar danos à ordem pública e econômica.9	

Explanando sobre os fundamentos da prisão cautelar, extremando-a da prisão 

definitiva (prisão pena) Mougenot sustenta:	
 Com efeito, a prisão processual não constitui cumprimento de pena, ao contrário do 
que a denominação reservada a algumas modalidades de prisão processual possa 
erroneamente sugerir. Seu fundamento é diverso. Ainda assim, a decretação da 
prisão sem a prova cabal da culpa somente será exigível quando estiverem presentes 
elementos que justifiquem a necessidade da prisão (de modo geral, provas que, 
embora não demonstrem cabalmente a culpa do acusado, sejam suficientes para 
construir suspeita válida de que o acusado efetivamente seja culpado – o fumus boni 
juris, ou fumaça do bom direito – e existência de risco social no caso em que não 
seja decretada sua prisão – o periculum libertatis). Sem esses elementos, que devem 
ser avaliados em cada caso concreto, a prisão se torna ilegal, podendo ser atacada 
pela via do habeas corpus. 10	
 

Consoante abalizado entendimento doutrinário de Fernando Capez, aos requisitos 

acima expostos, especialmente com a edição da Lei n. 12049/2011 – que objetivava arrefecer 

posturas relacionadas ao aumento do encarceramento – somou-se à noção de 

imprescindibilidade da medida para a garantia do processo, não bastando para a decretação 

das prisões cautelares, portanto, que se verificasse a presença daqueles dois requisitos sem 

que concomitantemente se fizesse presente o requisito da impossibilidade de obtenção de seus 

efeitos mediante o manejo de outras medidas de natureza penal. 

Apresentadas as premissas gerais da prisão de feição processual, especialmente sua 

natureza excepcional, passa-se ao destaque dos pontos mais importantes da materialização 

dessa prisão nos mais variados momentos processuais, são eles: prisão em flagrante delito, 

prisão preventiva e prisão temporária.	

 
3.1 PRISÃO EM FLAGRANTE 
Consoante o magistério de Renato Brasileiro, “a expressão ‘flagrante’ conta com 

origem no latim flagrare (queimar), e flagrans, flagrantis (ardente, brilhante, 

resplandecente)”11, sendo certo que para a ordem jurídica a situação de flagrância está 

relacionada com a proximidade entre o momento da análise da conduta e o momento da 

consumação do delito, possibilitando que o Estado, deparando-se com uma infração que está 

sendo perpetrada ou acaba de sê-lo, está autorizado a promover a prisão do agente antes 

mesmo da manifestação judicial.	

																																																													

9	 	 	 	(RANGEL, Paulo. 2007. p.655)	
10	 	 	 	(BONFIM, Edilson Mougenot, 2012, p. 86-87)	
11	 	 	 	(LIMA, Renato Brasileiro de. 2017, p. 926)	



	

O referido autor, ao apresentar definição de prisão em flagrante, compreende-a como 

“uma medida de autodefesa da sociedade, consubstanciada na privação da liberdade de 

locomoção daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a ser executada 

independentemente de prévia autorização judicial” 12	

 Como não poderia deixar de ser em um ordenamento embasado por uma Carta 

Política de viés garantista, a Constituição Federal, ao enunciar cláusula protetiva ao 

jurisdicionado, destacando que “ninguém será preso”, apresenta situações que excetuariam a 

regra geral, dentre as quais a prisão em flagrante delito, pelas razões delineadas pela doutrina: 
A prisão em flagrante tem as seguintes funções:	
a) evitar a fuga do infrator; 
b) auxiliar na colheita de elementos informativos: persecuções penais deflagradas a 
partir de um auto de prisão em flagrante costumam ter mais êxito na colheita de 
elementos de informação, auxiliando o dominus litis na comprovação do fato 
delituoso em juízo; 
c) impedir a consumação do delito, no caso em que a infração está sendo praticada 
(CPP, art. 302, inciso I), ou de seu exaurimento, nas demais situações (CPP, art. 302, 
incisos II, III e IV); 
d) preservar a integridade física do preso, diante da comoção que alguns crimes 
provocam na população, evitando-se, assim, possível linchamento. 13	
 

Tourinho Filho entende que a prisão em flagrante trata-se de uma medida cautelar, não 

obstante, o ato de prender em flagrante não passa de um simples ato administrativo levado a 

efeito, grosso modo, pela Polícia Civil incumbida de zelar pela ordem pública. Assim, pouco 

importando a qualidade do sujeito que efetiva a prisão, pois é sempre um ato de natureza 

administrativa14. Não discrepa desse entendimento a compreensão firmada por Edilson 

Mougenot Bonfim:	
Permitida pela CF (art. 5º, LXI), portanto incompatível com o princípio 
constitucional da presunção de inocência, a prisão em flagrante não depende de 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, tendo por isso, 
caráter administrativo. Entretanto, a fim de evitar abusos, a prisão em flagrante deve 
ser ato cercado de formalidades legais (vide arts. 304, 305, 306 e 307 do CPP). 
Eventual irregularidade do auto de prisão em flagrante invalida apenas a prisão, não 
contaminando a posterior ação penal, desde que a prova do delito tenha sido obtida 
licitamente. 15	
 

Para que a prisão em flagrante possa cumprir os objetivos para os quais foi concebida, 

faz-se necessário que não seja manejada em toda e qualquer situação, mas apenas naqueles 

casos em que realmente seja adequada ou necessária. Nesse viés, o Código de Processo Penal 

apresenta rol taxativo de hipóteses que possibilitam não só a identificação da situação de 

																																																													

12	 	 	 	(LIMA, Renato Brasileiro de. 2017, p.926).	
13	 	 	 	(LIMA, Renato Brasileiro de. 2017, p.926)	
14	 	 	 	(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, 2007, p. 608)	
15	 	 	 	(BONFIM, Edilson Mougenot, 2012, p. 501 e 502)	



	

flagrância, como também autorizam a adoção das condutas repressivas por parte do Estado, 

senão vejamos:	
Artigo 302.  Considera-se em flagrante delito quem:	
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele autor da infração. 
Art. 303.  Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito 
enquanto não cessar a permanência .	
 

Segundo os incisos I e II do artigo 302, do CPP, chama-se de Flagrante Próprio 

(perfeito, real ou verdadeiro), a situação em que o indivíduo é surpreendido cometendo uma 

infração penal ou logo após cometê-la. Já quando o agente é perseguido logo após a prática, 

não foi detido no exato momento que acabou de praticar o fato delituoso, este então é 

denominado de Flagrante Impróprio (imperfeito, irreal ou quase-flagrante), conforme o inciso 

III, do artigo 302 do CPP. O Flagrante Presumido (ficto ou assimilado) se dá nas situações em 

que o sujeito é encontrado com objetos que sejam decorrentes daqueles fatos, conforme inciso 

IV do artigo 302 do CPP, pois presume-se que seja ele o autor do fato por portar tais 

materiais.	

Ainda nas modalidades lícitas de flagrante, a doutrina destaca a existência do  

Flagrante Esperado, situação em que não há qualquer tipo de induzimento ou instigação, de 

sorte que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a autoridade policial aguarda o momento 

em que a infração será cometida para efetuar a prisão em flagrante.16 

 Ainda nesse contexto há o Flagrante Retardado (prorrogado, protelado ou diferido), 

espécie que se encontra nas leis de repressão à Drogas, Lavagem de Capitais e Organizações 

Criminosas (Lei n. 12.850/13), construção legal em que o flagrante é postergado ao momento 

que, segundo o exame da autoridade estatal, será possível obter a maior frutuosidade da 

diligência policial.	

Consoante leciona Renato Brasileiro, o art. 301 do Código de Processo Penal não 

apresenta distinções a respeito da ação penal pública a que corresponde o crime, “nada 

impedindo a prisão em flagrante em relação a crimes de ação penal privada e de ação penal 

pública condicionada”17. Destaca-se apenas que, nos casos em que a ação penal seja 

condicionada à manifestação de vontade do ofendido ou mesmo do Ministro da Justiça, a 

captura e a cessação do estado de flagrância são possíveis, sendo necessária a aludida 

manifestação de vontade para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Não havendo tal 
																																																													

16	 	 	
	(v.g HC 307.775/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 11/03/2015).	

17	 	 	
	(LIMA, Renato Brasileiro de. 2017, p.927)	



	

manifestação, há o dever, por parte da autoridade policial, de promover a liberação do 

ofensor.	

Nos casos de crimes permanentes, o texto legal (artigo 303, CPP)  disciplina que 

“entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”, isso porque, 

segundo a definição doutrinária estribada no bem jurídico ofendido, o crime permanente é 

aquele cuja consumação pode protrair-se no tempo, mormente porque o agente detém o poder 

de fazer cessar a conduta imediatamente. Não o fazendo, por outro lado, permanece a violação 

ao ordenamento e, consequentemente, a possibilidade de sobrevir a prisão em flagrante. 

Apresentadas, em termos gerais, as principais definições e enquadramentos da prisão 

em flagrante, dando continuidade à exposição que se pretende, passar-se-á à exposição dos 

traços característicos da prisão preventiva.	

 

3.2 PRISÃO PREVENTIVA 

Protagonista no cenário processual penal atual, sobretudo em virtude de sua ampla 

aplicabilidade e frequente manejo pelas autoridades judiciárias brasileiras, a prisão preventiva 

também é uma espécie de prisão cautelar, reclamando ser examinada na presente explanação, 

até porque, como se verá nos tópicos que se seguirão, relaciona-se umbilicalmente com o 

adequado enfrentamento do princípio da não culpabilidade.  

 Fernando Capez, em precisa lição, conceitua a prisão preventiva da seguinte forma:  
 
Prisão processual de natureza cautelar decretada pelo juiz em qualquer fase da 
investigação policial ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da 
sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os 
motivos autorizadores.18	
 

Esta modalidade de prisão tem a particularidade de ser decretada pelo juiz, a 

requerimento da autoridade policial ou querelante, do ministério público ou, caso assim seja 

necessário, de ofício, isto é, independentemente de provocação dos sujeitos processuais. 

Convém destacar que sua decretação é admissível tanto nas ações penais públicas quanto nas 

ações penais privadas, durante o desenvolvimento do o inquérito policial ou durante o 

processo penal, antes que haja o trânsito em julgado dos autos. 	
A prisão preventiva é modalidade de prisão provisória, ao lado do flagrante (...) e da 
prisão temporária. Possui natureza cautelar e tem por objetivo garantir a eficácia do 
futuro provimento jurisdicional, cuja natural demora pode comprometer sua 
efetividade, tornando-o inútil. Trata-se de medida excepcional, imposta somente em 
último caso (CPP, art. 282, § 6º). 19	
 

																																																													

18	 	 	 	(CAPEZ, Fernando. 2016, p. 25)	
19	 	 	

		(CAPEZ, Fernando. 2016, p. 25)	



	

Considerada a gravidade e a excepcionalidade da medida, a modalidade de prisão em 

comento somente poderá ser decretada se estiver especificada na lei, segundo as finalidades 

dispostas no texto legal, ou seja, a finalidade de proteger o resultado útil do processo, bem 

como resguardar a tranquilidade da sociedade garantindo a insuspeição da justiça diante do 

clamor público, uma vez que, nesse caso, se o acusado estiver em liberdade, poderá também 

colocar em risco a efetividade do processo.	

Verifica-se, nesse contexto, que a natureza cautelar da prisão preventiva condiciona-a 

à presença concomitante do fumus boni iuris – aqui compreendido como fumus comissi delicti 

– e do periculum in mora (periculum libertatis), situação jurídica que, segundo a doutrina, 

vem impactando inclusive a compreensão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:	
É por isso que a Suprema Corte tem censurado decisões que fundamentam a prisão 
cautelar da liberdade no reconhecimento de fatos que se subsumem à própria 
descrição abstrata dos elementos que compõem a estrutura jurídica do tipo penal. Os 
elementos próprios à tipologia bem como as circunstâncias da prática delituosa não 
são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob pena de, em última análise, 
antecipar-se o cumprimento de pena ainda não imposta. Esse entendimento vem 
sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito daquela Corte, 
ainda que o delito imputado ao acusado seja legalmente classificado como crime 
hediondo. Afinal, até que sobrevenha sentença condenatória irrecorrível (CF, art. 5º, 
LVII), não se revela possível presumir a culpabilidade do acusado, qualquer que 
tenha sido a natureza da infração penal que lhe tenha sido imputada.20	
 

 Por outro lado, como se viu, caso seja manejada fora das hipóteses legalmente 

previstas, a doutrina prediz que haverá o malferimento do Princípio da Presunção de 

Inocência21. Não é por outra razão que Renato Brasileiro adverte que “A urgência da medida 

cautelar pleiteada, bem como a sumariedade ou superficialidade da cognição, não podem, 

entretanto, servir como justificativas para o arbítrio ou qualquer forma de automatismo no 

tocante a decisões que decretem a segregação cautelar”22. Isso não importa afirmar, contudo, 

que a previsão da prisão, em si, seja ofensiva ao supramencionado princípio, mas apenas o seu 

manejo inadvertido:	
Consoante a Súmula 9 do STJ, a prisão provisória não ofende o princípio 
constitucional do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII), mesmo porque a própria 
Constituição admite a prisão provisória nos casos de flagrante (CF, art. 5º, LXI) e 
crimes inafiançáveis (CF, art. 5º, XLIII). Pode, assim, ser prevista e disciplinada 
pelo legislador infraconstitucional, sem ofensa à presunção de inocência.	
 

A respeito dos requisitos da prisão preventiva, dispõe o artigo 312 do CPP no seguinte 

sentido: 
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da 
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lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
Parágrafo Único: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de 
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 
cautelares (art 282, §4º). 23	
 

A partir da limitação legal exposta, não é inadequado sustentar que: “A prisão 

provisória é medida de extrema exceção. Só se justifica em casos excepcionais, onde a 

segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável. Deve, pois, ser evitada, porque é 

uma punição antecipada”24, e tem como pressupostos a necessidade, urgência e a insuficiência 

de qualquer outra medida coercitiva menos drástica, dentre as previstas no art. 319 do CPP.  

Os fundamentos da prisão preventiva são os motivos que ensejam a decretação da 

custódia e sobre os quais deve-se assentar a decisão judicial, relacionam-se à: garantia da 

ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança 

da aplicação da lei penal.  

Considerando que se trata de decisão interlocutória, isto é, decisão que não põe fim ao 

processo, o édito que determina a prisão preventiva do acusado ou do réu se dá no curso do 

processo, mediante decisão concretamente fundamentada. Convém sublinhar, por oportuno, 

que o artigo 316 do Código de Processo Penal autoriza a revogação da prisão preventiva, nas 

hipóteses em que for verificada a ausência de motivos que venham a embasar sua manutenção 

e, por outro lado, decretá-la novamente caso sobrevenham novas situações que a justifiquem. 

A doutrina adverte, contudo, que a menção legislativa do vocábulo “poderá” é inadequada, 

senão vejamos:	
A referência poderá revogar, inserida nos arts. 316 e 282, §5º, do CPP, não é 
apropriada, pois sugere a ocorrência de uma faculdade judicial, o que não ocorre. 
Afinal, sendo a prisão preventiva uma medida excepcional, correto é dizer que 
deverá ser revogada quando os fundamentos que a sustentam não mais subsistirem, 
pois, do contrário, não passará a constituir execução antecipada da pena gerando 
constrangimento ilegal do preso. 25	
 

Partindo da consideração de que o art. 518, V, do CPP dispõe que caberá Recurso em 

Sentido Estrito da decisão que “revoga a prisão preventiva”, tratando-se de decisão que 

decreta a prisão preventiva, não há previsão legal de modo que a doutrina entende que “nessas 

hipóteses, o remédio será o habeas corpus”. 26 

 Isso posto, delineados os parâmetros gerais da prisão preventiva, urge prosseguir ao 

enfrentamento da última modalidade a ser exposta neste trabalho, a saber: a prisão temporária.	

 
3.3 PRISÃO TEMPORÁRIA 

																																																													

23	 	 	 	(CAPEZ, Fernando. 2016, p. 25)	
24	 	 	 	(RT, 531/301)	
25	 	 	 	(AVENA, Norberto. 2018, p.1181-1182).	
26	 	 	 	(AVENA, Norberto. 2018, p.1419).	



	

Introduzida no ordenamento jurídico pela Medida Provisória nº 111, de 24 de 

novembro de 1989, posteriormente substituída pela Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, 

a prisão temporária tem feição de prisão cautelar de natureza processual destinada a 

possibilitar as investigações a respeito de crimes graves, durante a instauração do inquérito 

policial.	

Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89, a prisão temporária será possível quando 

imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver 

residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade ou 

quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, 

de autoria ou participação do indiciado, nos seguintes crimes: 
Caberá prisão temporária:	
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;  
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos 
necessários ao esclarecimento de sua identidade;  
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na 
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) seqüestro ou cárcere privado 
(art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) 
extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, 
caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 
223, caput, e parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) g) atentado 
violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 
parágrafo único);   (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) h) rapto violento (art. 219, 
e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 
2.848, de 1940) i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) 
envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado 
pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 
288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° 
de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 
da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro 
(Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.	
 	

Conforme o entendimento de Tourinho Filho é preciso que estejam presentes fundadas 

razões de autoria ou participação nos crimes destacados no texto legal, porquanto não existe 

cautelaridade sem que haja, concomitantemente, esse requisito, ou seja, uma vez que haja a 

necessidade de lançar mão da prisão temporária, deverá ela, consoante à dicção legal, cingir-

se às infrações graves, única e exclusivamente, quando imprescindível às investigações 

policiais, e, assim mesmo, contando com a presença de fundadas razões da materialidade 

delitiva e indícios suficientes de autoria.	
Apenas uma observação: fundadas razões, são razões convincentes, sérias. Ora, 
como se pode conceber que a palavra isolada de uma criança ou de uma rameira, um 
simples indício ou a palavra de um marginal possa transmudar-se em "razão 
fundada"? O periculum in mora, ou libertatis, consistirá na circunstância de ser a 
medida "imprescindível às investigações policiais", tenha ou não o indiciado 
residência fixa, crie ou não crie embaraços à colheita de dados para esclarecer sua 
identidade, ou, finalmente, ainda que não imprescindível às investigações, "se o 



	

indiciado não tiver residência fixa"ou "não fornecer elementos necessários ao 
esclarecimento de sua identidade. 27	
 

A prisão temporária, como o próprio nome sugere, trata-se de uma prisão em que o 

legislador previu tempo determinado de duração, isto é, o prazo máximo pelo qual pode 

perdurar é o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e 

comprovada necessidade. Tratando-se, por outro lado, de crimes hediondos e equiparados, 

segundo dispõe o art. 2˚, §4˚, da Lei n. 8.072/1990,  o prazo é de 30 (trinta) dias, prorrogável 

por igual período, desde que comprovada, novamente, a extrema necessidade da prorrogação 

do período de segregação do agente.	

Sérgio de Oliveira Médici, aponta a existência de quatro posições a respeito da 

aplicação da prisão temporária28: 
– para Tourinho Filho e Júlio Mirabete, é cabível a prisão temporária em qualquer 
das três situações previstas em lei (os requisitos são alternativos: ou um, ou outro);	
– Antonio Scarance Fernandes defende que a prisão temporária só pode ser 
decretada se estiverem presentes as três situações (os requisitos são cumulativos); 
– segundo Damásio E. de Jesus e Antonio Magalhães Gomes Filho, a prisão 
temporária só pode ser decretada naqueles crimes apontados pela lei. Nestes crimes, 
desde que concorra qualquer uma das duas primeiras situações, caberá a prisão 
temporária. Assim, se a medida for imprescindível para as investigações ou se o 
endereço ou identificação do indiciado forem incertos, caberá a prisão cautelar, mas 
desde que o crime seja um dos indicados por lei; 
– a prisão temporária pode ser decretada em qualquer das situações legais, desde 
que, com ela, concorram os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva 
(CPP, art. 312). É a posição de Vicente Greco Filho.	
 

Todavia, Fernando Capez entende que a prisão temporária somente pode ser decretada 

nos crimes em que a lei permite a custódia, pois, afrontaria o princípio constitucional do 

estado de inocência permitir a prisão provisória de alguém apenas por ser suspeito da prática 

de um delito grave. 
Inequivocamente, haveria mera antecipação da execução da pena. Desse modo, 
entendemos que, para a decretação da prisão temporária, o agente deve ser apontado 
como suspeito ou indiciado por um dos crimes constantes da enumeração legal, e, 
além disso, deve estar presente pelo menos um dos outros dois requisitos, 
evidenciadores do periculum in mora. Sem a presença de um destes dois requisitos 
ou fora do rol taxativo da lei, não se admitirá a prisão provisória. 29	

Por fim, esta modalidade de prisão somente poderá ser decretada pelo Juiz mediante 

representação da Autoridade Policial ou a requerimento do Ministério Público e, segundo 

Capez, tem como procedimento:	
– a prisão temporária pode ser decretada em face da representação da autoridade 
policial ou de requerimento do Ministério Público; – não pode ser decretada de 
ofício pelo juiz; – no caso de representação da autoridade policial, o juiz, antes de 
decidir, tem de ouvir o Ministério Público; – o juiz tem o prazo de vinte e quatro 
horas, a partir do recebimento da representação ou requerimento, para decidir 

																																																													

27	 	 	 	(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, 2007, p. 620).	
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29	 	 	 	(CAPEZ, Fernando, 2016, p. 247)	



	

fundamentadamente sobre a prisão; – o mandado de prisão deve ser expedido em 
duas vias, uma das quais deve ser entregue ao indiciado, servindo como nota de 
culpa; – efetuada a prisão, a autoridade policial deve advertir o preso do direito 
constitucional de permanecer calado; – ao decretar a prisão, o juiz poderá 
(faculdade) determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações da 
autoridade policial ou submetê-lo a exame de corpo de delito; – o prazo de cinco (ou 
trinta) dias pode ser prorrogado uma vez em caso de comprovada e extrema 
necessidade; – decorrido o prazo legal, o preso deve ser colocado imediatamente em 
liberdade, a não ser que tenha sido decretada sua prisão preventiva, pois o atraso 
configura crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65, art. 4º, i); – o preso 
temporário deve permanecer separado dos demais detentos. 30	
 

Da mesma forma como se compreende a excepcionalidade e a necessidade de 

fundamentação concreta na decretação da prisão preventiva, entende a doutrina que "também 

a decretação da prisão temporária deve ser devidamente fundamentada, embasando-se o juiz 

em fatos concretos que indiquem a sua real necessidade (...)"31. 

De tudo o que foi exposto, conclui-se que a decretação de prisões cautelares não 

emana, e nem poderiam emanar, de simples subsunção automática ou mesmo de invocação de 

fórmulas legais destituídas de correspondência fática. É preciso que haja detida análise do fato 

concreto para que o magistrado possa avaliar se as circunstâncias, segundo a regência legal, 

amoldam-se às hipóteses de cabimento de cada uma das medidas estudadas, na exata medida 

da necessidade para o exercício regular do poder punitivo estatal, sem sacrificar em demasia o 

vigor do princípio da não culpabilidade. 

 
 
4 OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO BRASILEIRO NA ORDEM 
INTERNACIONAL E O PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE	
 

4.1 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE 1948 
Refletindo acerca das consequências obtidas com a Segunda Guerra Mundial, bem 

como sobre as atrocidades perpetradas no decurso do embate, a Comunidade Internacional 

enunciou em 1948 a Declaração dos Direitos Humanos, fundamentando-se nos ideais da 

Revolução Francesa (1789), quais eram: igualdade, liberdade e fraternidade. Desde a 

Declaração Universal de 1948 até os dias atuais, a universalidade dos direitos humanos foi 

sendo constantemente reafirmada pelos diversos tratados e declarações internacionais de 

direitos editadas pelos próprios Estados. 
O marco da universalidade e inerência dos direitos humanos foi a edição da 
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que dispõe que basta a 
condição humana para a titularidade de direitos essenciais. O art. 1º da Declaração 
de 1948 (também chamada de “Declaração de Paris”) é claro: “todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. Para a Declaração de 
Paris, o ser humano tem dignidade única e direitos inerentes à condição humana. 

																																																													

30	 	 	 	(CAPEZ, Fernando, 2016, p. 248)	
31	 	 	 	(AVENA, Norberto. 2018, p.1.192)	



	

Consequentemente, são os direitos humanos universais. Fica registrada a inerência 
dos direitos humanos, que consiste na qualidade de pertencimento desses direitos a 
todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção. 32	
 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 é um documento que logrou 

êxito em definir com precisão o elenco dos “direitos humanos e liberdades fundamentais” 

citados pela Carta das Nações Unidas. É como se a Declaração, ao fixar um código de ética 

universal na defesa e proteção dos direitos humanos, preenchesse as lacunas da Carta das 

Nações Unidas nesses aspectos, suplementando e complementando a obrigação jurídica de 

proteção destes direitos, conforme a visão trazida por Mazzuoli:	
O que se deve entender é que a Declaração Universal visa estabelecer um padrão 
mínimo para a proteção dos direitos humanos em âmbito mundial, servindo como 
paradigma ético e suporte axiológico desses mesmos direitos. Assim, por ter 
afirmado o papel dos direitos humanos, pela primeira vez e em escala mundial, a 
Declaração de 1948, como leciona Celso Lafer, há de se ser considerada um üm 
evento inaugural de uma nova concepção da vida internacional. 33	
 

Inicialmente concebida pela Assembleia Geral das Nações Unidas como um modelo a 

ser seguido, destituído, portanto, de força vinculante para os Estados que viessem a aderir aos 

compromissos ali elencados, com o passar do tempo a convenção em questão passou a irradiar 

efeitos de maneira irrestrita, chegando até mesmo a influenciar posteriores codificações 

internas e tratados e convenções que tangenciassem os temas dispostos.	

Consoante o entendimento doutrinário, as primeiras noções que viriam a compor o 

núcleo do Princípio da Não Culpabilidade foram esquadrinhados na Convenção, em especial 

no artigo 11, vejamos: 
1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
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 à sua defesa.  	
2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será 
imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao 
ato delituoso. 	

Ao tecer comentários sobre o referido artigo, preleciona Valério de Oliveira Mazzuoli:	

É garantida a Presunção de Inocência do Indivíduo "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 à sua defesa" (artigo 11, §1º). 
Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será 
imposta pena mais grave do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao 
ato delituoso (artigo 11, §2º). 34 

Verifica-se, deste modo, que a Convenção em análise conferiu suporte à preservação 

de direitos compreendidos como de natureza individual, influenciado em demasia as 
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posteriores compreensões que se seguiriam em tema de Direitos Humanos, especialmente, 

para os fins da presente publicação, da moderna compreensão do conteúdo deontológico do 

Princípio da Não Culpabilidade.	

	
4.2 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (1969)	
O elemento central do sistema interamericano de direitos humanos, também conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi 

assinada 22 de novembro de 1969, com entrada em vigor internacional em 18 de julho de 

1978, após ter obtido o mínimo de 11 ratificações. Somente os Estados-membros da OEA 

(Organização dos Estados Americanos) possuem a prerrogativa de ratificá-la e, 

posteriormente, promoverem a incorporação de seu texto aos ordenamentos internos. O Brasil 

a ratificou no ano de 1992, tendo sido promulgada internamente pelo Decreto n.º 678, de 6 de 

novembro daquele ano.	

A presente convenção se propôs a garantir que as pessoas que vivem ou tenham 

nascido nos países signatários tenham o direito de viver de forma livre e sem medo de 

qualquer tipo de violação de seus direitos e garantias fundamentais, conferindo centralidade 

aos direitos fundamentais da pessoa humana, como o direito à vida, à liberdade, à dignidade, à 

integridade pessoal e moral, à educação, entre outros. Para André de Carvalho Ramos, a  

convenção assegura, além disso, a liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de 

expressão e veda qualquer tipo de escravidão humana, in verbis: 
Em seu preâmbulo, a Convenção ressalta o reconhecimento de que os direitos 
essenciais da pessoa humana derivam não da nacionalidade, mas sim da sua 
condição humana, o que justifica a proteção internacional, de natureza convencional, 
coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados. O ideal 
do ser humano livre do temor e da miséria só pode ser realizado se forem criadas 
condições que permitam a cada pessoa gozar não só dos seus direitos civis e 
políticos, mas também dos seus direitos econômicos, sociais e culturais. 35 
 

Segundo o magistério de Flávia Piovesan, esta Convenção pode ser considerada o 
instrumento de maior importância no sistema interamericano e surge com o intuito de 
autenticar e consagrar diversos direitos civis e políticos, destacando-se entre eles:	

	
O direito à personalidade jurídica, o direito à vida, o direito a não ser submetido à 
escravidão, o direito à liberdade, o direito a um julgamento justo, o direito à 
compensação em caso de erro judiciário, o direito à privacidade, o direito à liberdade 
de consciência e religião, o direito à liberdade de pensamento e expressão, o direito 
à resposta, o direito à liberdade de  associação, o direito ao nome, o direito à 
nacionalidade, o direito à liberdade de movimento e residência, o direito de 
participar do governo, o direito à igualdade perante a lei e o direito à proteção 
judicial 36 
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Desta forma, o que se pode exprimir da Convenção de Direitos Humanos é que 

objetiva tutelar o indivíduo que tenha sofrido violação de qualquer um dos supramencionados 

direitos fundamentais, desde que detectada a omissão do país ou a proteção insuficiente, 

possibilitando que sejam promovidas denúncias acerca da aludida violação à OEA, que, por 

sua vez, aplicará os termos dos tratados regentes da matéria ao caso concreto.	

A proteção dos direitos humanos prevista na Convenção Americana é coadjuvante 
ou complementar da que oferece o Direito interno dos seus Estados-partes (v. o 2.º 
considerando da Convenção). Não se trata de proteção supletória (essa expressão 
não é empregada pela Convenção) à do Direito interno; trata-se, repita-se, de 
proteção coadjuvante ou complementar da oferecida pela ordem doméstica dos 
Estados-partes, o que conota, segundo a Corte Interamericana, que “o sistema de 
proteção instaurado pela Convenção Americana não substitui as jurisdições 
nacionais, senão que as complementa”. Tal significa que não se retira dos Estados a 
competência primária para amparar e proteger os direitos das pessoas sujeitas à sua 
jurisdição, mas que nos casos de falta de amparo ou de proteção aquém da 
necessária, em desconformidade com os direitos e garantias previstos pela 
Convenção, pode o sistema interamericano atuar concorrendo (de modo 
coadjuvante, complementar) para o objetivo comum de proteger determinado direito 
que o Estado não garantiu ou preservou. Portanto, o sistema protetivo previsto pela 
Convenção deve somente operar depois de se dar oportunidade de agir ao Estado. 
Apenas em caso de inação deste – ou em caso de proteção aquém da que deveria 
ocorrer, em desacordo com o sistema protetivo convencional – é que então terá lugar 
a proteção prevista pela Convenção. 37	

Segundo a Convenção de Americana de Direitos Humanos, os Estados-partes tem 

como dever a adoção todas as medidas que forem cabíveis para efetivar os direitos e 

liberdades contidos no referido pacto, estando estes deveres contidos nos artigos 1º e 2º, como 

vemos:	

A base da Convenção está nos seus dois primeiros artigos.21 Nos termos do art. 1.º, 
1, intitulado Obrigação de respeitar os direitos, os Estados-partes “comprometem-se 
a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação 
alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de 
qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento 
ou qualquer outra condição social”. A locução “a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição” significa que a proteção da Convenção Americana independe da 
nacionalidade da vítima. Assim, estão protegidos pela Convenção tanto os nacionais 
dos seus Estados-partes como os estrangeiros e apátridas, residentes ou não em um 
desses Estados.22 Não se incluem, porém, na locução “toda pessoa” as pessoas 
jurídicas, tal como decidiu a Corte Interamericana na Opinião Consultiva n.º 22, de 
26 de fevereiro de 2016, ocasião em que fixou o entendimento de que somente 
pessoas físicas podem ser partes e vindicar direitos ante o sistema interamericano de 
direitos humanos.23 Sujeitar-se à jurisdição de um Estado não significa nele residir, 
mas nele estar no momento em que a violação de direitos humanos ocorreu. O art. 
2.º, por sua vez, estabelece: “Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados 
no art. 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra 
natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas 
normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas 
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legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais 
direitos e liberdades.38 

O Estado interessado, ao fazer parte do rol de entes soberanos que passam a acatar os 

termos preconizados pela Convenção, compromete-se a respeitar os direitos e liberdades nela 

previstos e, na eventualidade de não contar com mecanismos e disposições legais adequadas à 

tutela conferida pela Convenção, compromete-se, semelhantemente, a adotar as medidas 

necessárias para a respectiva efetivação. Dessa forma, uma vez assumido o compromisso de 

ordem internacional, não restam alternativas ao Estado, exceto a de comportar-se tal qual o 

conjunto de princípios contidos no pacto internacional. Quanto ao ponto, Flávia Piovesan, 

invocando as lições de Thomas Buergenthal, leciona: 	

Os Estados-partes na Convenção Americana têm a obrigação não apenas de respeitar 

esses direitos garantidos na Convenção, mas também de assegurar o seu livre e 

pleno exercício. Um governo tem, consequentemente, obrigações positivas e 

negativas relativamente à Convenção Americana. De um lado, há a obrigação de não 

violar direitos individuais. Mas a obrigação do Estado vai além desse dever negativo 

e pode requerer a adoção de medidas afirmativas necessárias e razoáveis, em 

determinadas circunstâncias, para assegurar o pleno exercício dos direitos garantidos 

pela Convenção Americana.39	

De acordo com o entendimento doutrinário, os Estados devem respeito ao conjunto de 

princípios e regras previsto no Tratado do qual são signatários, contando com o dever de 

suportar obrigações positivas e/ou negativas, dependendo do caso. As obrigações positivas 

consistem em obrigações de fazer ou realizar. Cita-se, como exemplo, uma obra ou serviço 

realizado para assegurar o pleno exercício dos direitos garantidos pela Convenção. No caso 

das obrigações negativas, destacam-se as obrigações de não fazer, isto é, uma abstenção e/ou 

omissão que deriva do objetivo de cumprir com as obrigações firmadas no âmbito 

internacional.	

Com vistas a assegurar a eficácia dos termos acordados entre os Estados partes, o 

Pacto de São José da Costa Rica prevê, segundo o ensinamento de Flávia Piovesan, “um 

aparato de monitoramento em implementação dos direitos que enuncia”. As funções em tela, 

prossegue a autora, cabem à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.	
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Posto isso, observa-se do teor da Convenção Interamericana de Direitos Humanos a 

positivação expressa do Princípio da Não Culpabilidade no artigo 8˚ parte 2, seguido de 

inúmeras garantias de feição penal e processual penal, in verbis:	

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 
enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: a) direito do 
acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; b) comunicação prévia e 
pormenorizada ao acusado da acusação formulada; c) concessão ao acusado do 
tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; d) direito do acusado de 
defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de 
comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; e) direito irrenunciável 
de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, 
segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear 
defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; f) direito da defesa de inquirir as 
testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas 
ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; g) direito de não 
ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e h) direito de 
recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 3. A confissão do acusado só é 
válida se feita sem coação de nenhuma natureza. [...]	

Nesse sentido, pautando-se pelas lições doutrinárias acima delineadas, destacando-se 

especialmente a natureza persuasiva e cogente dos preceitos contidos na Convenção, forçoso 

concluir que, a par da positivação interna, o teor da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos impõe ao Estado brasileiro, signatário do pacto, deferência, observância e respeito, 

na ordem interna, aos ditames do princípio em estudo.	
 
 
5 EXAME COMPARATIVO DA ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF NOS 
JULGAMENTOS DOS HC 126.292/SP E HC 84078/MG 

 
Representativo da concepção que regia entendimento do Supremo Tribunal Federal até 

então, o Habeas Corpus n. 84.078-7/MG originou-se de decreto de prisão preventiva 

expedido em desfavor do paciente, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atendendo a 

pedido do parquet, antes mesmo da admissão do Recurso Especial interposto com vistas a 

combater o édito condenatório de segundo grau.	

Inicialmente afetado para julgamento pela Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, após pedido de vista e sugestão de remessa ao Plenário pelo Ministro Carlos Britto, a 

turma, por maioria de votos, decidiu pela remessa ao Tribunal Pleno.	

Pois bem, consoante se extrai da ata de julgamento e, dos votos vencedores, em 

especial do voto do Ministro Relator Eros Grau, a compreensão que regia o entendimento da 

maioria dos julgadores seria a de que:	
12. Aliás a nada se prestaria a Constituição se esta Corte admitisse que alguém 

viesse a ser considerado culpado --- e ser culpado equivale a suportar execução 

imediata da pena --- anteriormente ao trânsito em julgado de sentença penal 



	

condenatória. Quem lê o texto constitucional em juízo perfeito sabe que a 

Constituição assegura que nem a lei, nem qualquer decisão judicial imponham ao 

réu alguma sanção antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não 

me parece ser possível, salvo se for negado préstimo à Constituição, qualquer 

conclusão adversa ao que dispõe o inciso LVII do seu artigo 5˚. Apenas um desafeto 

da Constituição (...) admitiria que ela permite seja alguém considerado culpado 

anteriormente ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Apenas um 

desafeto da Constituição admitiria que alguém fique sujeito a execução antecipada 

da pena que se trate. Apenas um desafeto. (...) 40	

Por outro lado, já se verificava a interpretação divergente no seio do Tribunal Pleno, 

inaugurada, na ocasião pelo voto do Ministro Menezes Direito, que, em síntese, destacou:	
Não me parece, acentuo desde logo, que o inciso LVII do art. 5˚ da Constituição da 

República ganhe o alcance que se vem pretendendo conferir-lhe. A norma 'ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória' 

não pode ser equiparada a uma vedação da privação da liberdade antes do 

julgamento dos recursos extraordinário e especial. Nesses recursos o que está em 

discussão é a tese jurídica e não matéria de fato. O esgotamento do exame da 

matéria de fato se dá nas instâncias ordinárias. E é nelas que o julgamento se 

conclui, reservada às instâncias extraordinária e especial o acesso restrito, 

exatamente para não se prolongar indefinidamente os processos e retardar com isso a 

execução dos julgados. Não é por outra razão que os efeitos desses recursos são 

limitados, não suspendendo a execução. 

A se admitir a vedação da execução da pena antes do julgamento dos recursos 

extraordinário e especial estar-se-ia atribuindo por via de interpretação efeito 

suspensivo a tais recursos. Ora, o princípio da presunção da inocência não está 

enlaçado pela natureza típica desses recursos, o que quer dizer que o início da 

execução da pena com o encerramento nas instâncias ordinárias não o atinge. Anote-

se que esse raciocínio levaria ao resultado de subordinar sempre o julgamento penal 

proferido nas instâncias ordinárias ao julgamento dos recursos excepcionais, 

tornando-os também ordinários. A simples interposição de recursos conduziria ao 

impedimento de cumprir-se a decisão condenatória 41 

Na ocasião, o Tribunal, por maioria de votos - vencidos os ministros Menezes Direito, 

Cármem Lúcia, Joaquim Barbosa e Ellen Gracie - deferiu a ordem de habeas corpus, nos 

termos do voto do Relator para o fim de "determinar que o paciente aguarde em liberdade o 

trânsito em julgado da sentença condenatória". 

A tese vencedora, até então preponderante no âmbito da Corte Constitucional, segundo 

se extrai do voto do Ministro Eros Grau, enveredava-se pela compreensão de que a 
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"antecipação provisória do cumprimento da pena", devido à "regra expressa afirmada, em 

todas as letras, pela Constituição", não poderia ser levada a efeito "sem afronta ao artigo 5˚ da 

Constituição de 1.988".	

Verificou-se ampla aceitação ao argumento de que não se tratava de generalização da 

vedação absoluta do entendimento, notadamente em casos específicos em que, de acordo com 

as palavras do Ministro Relator, inexistiria base legal: 

22. Uma observação ainda em relação ao argumento nos termos do qual não se pode 
generalizar o entendimento de que só após o trânsito em julgado se pode executar a 
pena. (...) há casos específicos em que o réu recorre, em grau de recurso especial ou 
extraordinário, sem qualquer base legal, em questão há muito preclusa, levantando 
nulidades inexistentes, sem indicar qualquer prejuízo. (...) Situações como estas 
consubstanciariam um acidente e desrespeito ao Poder Judiciário. Ademais, a 
prevalecer o entendimento que só se pode executar a pena após o trânsito em julgado 
das decisões do RE e do REsp, consagrar-se-á, em definitivo, a impunidade. 42	

Preponderou por sete votos a quatro, como se disse, a tese defensiva e, segundo a 

visão dos próprios ministros, mais consentânea com o texto constitucional, segundo a qual o 

Princípio da Não Culpabilidade ser vulnerado caso se lançasse mão, fora das hipóteses legais 

de prisão (v.g. prisão preventiva), de instrumentos de coerção com vistas a promover o 

cumprimento antecipado da pena. Para a corrente vencedora, portanto, o cumprimento de 

pena estaria umbilicalmente ligado ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de 

sorte que somente após a superação deste marco temporal se revestiria de legalidade. 

Passado algum tempo, constatando-se a paulatina renovação do quadro de Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, bem como as vicissitudes do processo penal nesse ínterim, 

revela-se paradigmático o teor do julgamento promovido no Habeas Corpus n. 126.292/SP, 

julgado em 17/02/2016 pelo Plenário da Suprema Corte.	

A relatoria do processo foi atribuída ao Ministro Teori Zavascki, para quem, nos 

moldes já prenunciados pela tese vencida no habeas anteriormente examinado, não haveria o 

comprometimento do Princípio da Não Culpabilidade pela execução provisória da pena. 

Dispôs o Relator, dentre outros, do seguinte conjunto de argumentos: 
Realmente, antes de prolatada a sentença penal há de se manter reservas de dúvida 
acerca do comportamento contrário à ordem jurídica, o que leva a atribuir ao 
acusado, para todos os efeitos – mas, sobretudo, no que se refere ao ônus da prova 
da incriminação –, a presunção de inocência. A eventual condenação representa, por 
certo, um juízo de culpabilidade, que deve decorrer da logicidade extraída dos 
elementos de prova produzidos em regime de contraditório no curso da ação penal. 
Para o sentenciante de primeiro grau, fica superada a presunção de inocência por um 
juízo de culpa – pressuposto inafastável para condenação –, embora não definitivo, 
já que sujeito, se houver recurso, à revisão por Tribunal de hierarquia imediatamente 
superior. É nesse juízo de apelação que, de ordinário, fica definitivamente exaurido 
o exame sobre os fatos e provas da causa, com a fixação, se for o caso, da 
responsabilidade penal do acusado. É ali que se concretiza, em seu sentido genuíno, 
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o duplo grau de jurisdição, destinado ao reexame de decisão judicial em sua 
inteireza, mediante ampla devolutividade da matéria deduzida na ação penal, tenha 
ela sido apreciada ou não pelo juízo a quo. Ao réu fica assegurado o direito de 
acesso, em liberdade, a esse juízo de segundo grau, respeitadas as prisões cautelares 
porventura decretadas. (...)    	
É dizer: os recursos de natureza extraordinária não configuram desdobramentos do 
duplo grau de jurisdição, porquanto não são recursos de ampla devolutividade, já 
que não se prestam ao debate da matéria fático-probatória. Noutras palavras, com o 
julgamento implementado pelo Tribunal de apelação, ocorre espécie de preclusão da 
matéria envolvendo os fatos da causa. Os recursos ainda cabíveis para instâncias 
extraordinárias do STJ e do STF – recurso especial e extraordinário – têm, como se 
sabe, âmbito de cognição estrito à matéria de direito. Nessas circunstâncias, tendo 
havido, em segundo grau, um juízo de incriminação do acusado, fundado em fatos e 
provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária, parece inteiramente 
justificável a relativização e até mesmo a própria inversão, para o caso concreto, do 
princípio da presunção de inocência até então observado. 43	

O argumento em voga, ademais, foi complementado pelo ideário apresentado pelo 

Ministro Edson Fachin, valendo-se de exemplo para explanar o absurdo que, segundo a sua 

compreensão, a inadmissão da execução provisória da pena advogada pela corrente até então 

prevalente, representava: 
Sabem todos que o trânsito em julgado, no sistema recursal brasileiro, depende em 
algum momento da inércia da parte sucumbente. Há sempre um recurso oponível a 
uma decisão, por mais incabível que seja, por mais estapafúrdias que sejam as razões 
recursais invocadas. Os mecanismos legais destinados a repelir recursos meramente 
protelatórios ainda são muito incipientes.	
Se pudéssemos dar à regra do art. 5˚, LVII, da CF caráter absoluto, teríamos de 
admitir, no limite, que a execução da pena privativa de liberdade só poderia operar-
se quando o réu se conformasse com a sua sorte e deixasse de opor novos embargos 
declaratórios. Isso significaria dizer que a execução da pena privativa de liberdade 
estaria condicionada à concordância do apenado. (...) 
Se afirmamos que a presunção de inocência não cede nem mesmo depois de um 
Juízo monocrático ter afirmado a culpa de um acusado, com a subsequente 
confirmação por parte de experientes julgadores de segundo grau, soberanos na 
avaliação dos fatos e integrantes de instância à qual não se opõem limites à 
devolutividade recursal, reflexamente estaríamos a afirmar que a Constituição erigiu 
uma presunção absoluta de desconfiança às decisões provenientes das instâncias 
ordinárias. 44	

Promovendo o início da abertura da divergência, a Ministra Rosa Weber pontuou 

adotar como critério de julgamento "a manutenção da jurisprudência da Casa", disse ainda 

que "o princípio da segurança jurídica, sobretudo quando esta Suprema Corte enfrenta 

questões constitucionais, é muito caro à sociedade, e há de ser prestigiado". Divergindo, 

semelhantemente, do voto proposto pelo Relator, o Ministro Celso de Mello destacou:	
Quando esta Suprema Corte, apoiando-se na presunção de inocência, afasta a 
possibilidade de execução antecipada da condenação criminal, nada mais faz, em 
tais julgamentos, senão dar ênfase e conferir amparo a um direito fundamental que 
assiste a qualquer cidadão: o direito de ser presumido inocente até que sobrevenha 
condenação penal irrecorrível. (...)	
Vê-se, portanto, qualquer que seja o fundamento jurídico invocado (de caráter legal 
ou de índole constitucional), que nenhuma execução de condenação criminal em 
nosso País, mesmo se se tratar de simples pena de multa, pode ser implementada 
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sem a existência do indispensável título judicial definitivo, resultante, como 
sabemos, do necessário trânsito em julgado da sentença penal condenatória 45	

 Dessume-se, do julgado, que os fundamentos que outrora guardaram posição vencida, 

com a alteração da composição da corte e, segundo a leitura feita pelos ministros 

componentes do Supremo Tribunal Federal, passaram a revelar-se como vencedores.  Daí em 

diante contaram com inegável adequação de entendimento por parte dos órgãos 

imediatamente situados abaixo da Corte Suprema.	

Trata-se, como se viu, de mutação da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal 

Federal ao Princípio da Não Culpabilidade, reforçando sua natureza relativa e harmonizando-

o com o sistema recursal delineado pelo legislador, sobretudo com base no argumento de que 

as vias processuais comportam, cada qual ao seu momento, discussões de fatos, provas e, em 

certos casos, apenas teses. 

Assim sendo, buscando conferir racionalidade ao sistema processual penal, sem se 

descuidar das garantias individuais dos acusados, a Corte Constitucional caminhou em 

direção à superação da compreensão até então vigente para a admissão da prisão provisória 

derivada da confirmação da condenação por órgão colegiado. Nesse diapasão, foi firmada a 

tese segundo a qual: 
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 5˚, inciso 
LVII da Constituição Federal.	

Os habeas corpus analisados, contudo, não foram os únicos processos em que tais 

discussões foram travadas, de sorte que revela-se elucidativa a análise dos demais 

julgamentos pertinentes ao tema. 

 
 

6 DA APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS NAS 
ADCs 43 e 44 E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
   

 Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade, propostas pelo Partido 

Ecológico Nacional - PEN e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados - OAB, 

postulando a declaração da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal 

(CPP), com redação dada pela Lei no 12.403/2011, que prevê:    
“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.” 

 Os autores das ações, pugnaram pela concessão da medida cautelar para suspender a 

execução antecipada da pena de todos os acórdãos prolatados em segunda instância. Alegaram 
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que o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292, no qual o STF entendeu possível a execução 

provisória da pena, vinha gerando grande controvérsia jurisprudencial acerca do princípio 

constitucional da não culpabilidade, porque, mesmo sem força vinculante, tribunais de todo o 

país “passaram a adotar idêntico posicionamento, produzindo uma série de decisões que, 

deliberadamente, ignoram o disposto no artigo 283 do CPP. 

Consoante se extrai da ata de julgamento e, dos votos vencedores, em especial do voto 

do Ministro Redator para o acórdão - Min. Edson Fachin -, que no enfrentamento da Medida 

Cautelar postulada, entendeu-se que: 	
Não é adequada a interpretação segundo a qual o art. 283 do CPP varreu do mundo 
jurídico toda forma de prisão que não aquelas ali expressamente previstas, quais 
sejam, a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão 
decorrente de sentença condenatória transitado em julgado. 	
(...) fosse correta a afirmação segundo a qual depois da entrada em vigor da regra do 
art. 283 do CPP, toda e qualquer modalidade de prisão não contemplada 
expressamente no referido dispositivo estaria revogada, ter-se-ia de admitir que as 
demais modalidades de prisão civil e administrativa teriam sido igualmente extintas. 
(...) A afirmação da vigência e constitucionalidade do art. 283 do CPP, portanto, na 
minha ótica, em nada macula a conclusão a que chegou esta Suprema Corte quando 
do julgamento do HC 126.292/SP, razão pela qual mantenho meu entendimento 
naquele julgamento exposto. 46	

Aderindo à compreensão divergente pugnada pelo Ministro Edson Fachin, o Ministro 

Luis Roberto Barroso, entre outras declarações, votou no sentido de conferir interpretação 

conforme a Constituição ao art. 283 do CPP "para se excluir a possibilidade de que o texto do 

dispositivo seja interpretado no sentido de obstar a execução provisória da pena depois da 

decisão condenatória de segundo grau e antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória".	

Relator do processo, o Ministro Marco Aurélio, vencido no exame da Medida 

Cautelar, entendia relevantes e urgentes os fundamentos invocados pela parte proponente, de 

forma que fundamentava o seu entendimento, em síntese, nas seguintes premissas:  	

O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada, pela Lei Maior, ao trânsito em 
julgado, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo 
Penal não comporta questionamentos. 	
O preceito consiste em reprodução de cláusula pétrea cujo núcleo essencial nem 
mesmo o poder constituinte derivado está autorizado a restringir.  
Essa determinação constitucional não surge desprovida de fundamento. Coloca-se a 
preclusão maior como marco seguro para a severa limitação da liberdade, ante a 
possibilidade de reversão ou atenuação da condenação nas instâncias superiores. (...) 
Daí se extrai a importância do marco do trânsito em julgado: em cenário de 
profundo desrespeito ao princípio da não culpabilidade, sobretudo quando versada 
constrição cautelar, descabe antecipar, com contornos definitivos – execução da 
pena –, a supressão da liberdade. Deve-se buscar a solução consagrada pelo 
legislador nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, em consonância com 
a Carta da República e presente outra garantia constitucional – a do inciso LXVI do 
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artigo 5o: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 
liberdade provisória, com ou sem fiança.	
A via de acesso a este Tribunal, para salvaguarda da liberdade, tem se estreitado sem 
respaldo constitucional. Em vez de incisivo na tutela de princípio tão caro ao Estado 
Democrático de Direito, o Supremo vem viabilizando a livre condução do processo 
persecutório por instâncias inferiores. 47	

Muito embora o entendimento tenha sido perfilhado pelos Ministros Rosa Weber, 

Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e, em menor extensão - posto que proponente de tese 

intermediária no sentido de que "a execução provisória da condenação se inicie com o 

julgamento do recurso especial ou agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de 

Justiça"48 - o Ministro Dias Toffoli, a tutela de feição cautelar requerida pelo PEN e pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não foi concedida, já que a maioria dos 

Ministros aderiu ao entendimento capitaneado pelo Redator para o Acórdão, Ministro Edson 

Fachin, que assim ementou o julgado:	
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS O 
ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. 
COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126.292. 
EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL. REGRA ESPECIAL ASSOCIADA À 
DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP QUE CONDICIONA A EFICÁCIA 
DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS CONDENATÓRIOS AO TRÂNSITO 
EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. 
INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. 
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. No julgamento do Habeas 
Corpus 126.292/SP, a composição plenária do Supremo Tribunal Federal retomou 
orientação antes predominante na Corte e assentou a tese segundo a qual “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. No âmbito criminal, a possibilidade de atribuição de efeito 
suspensivo aos recursos extraordinário e especial detém caráter excepcional (art. 995 
e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art. 3º e 637 do CPP), normativa compatível 
com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Efetivamente, o acesso 
individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar a esta Suprema Corte e ao 
Superior Tribunal de Justiça exercer seus papéis de estabilizadores, uniformizadores 
e pacificadores da interpretação das normas constitucionais e do direito 
infraconstitucional. 3. Inexiste antinomia entre a especial regra que confere eficácia 
imediata aos acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais e a 
disposição geral que exige o trânsito em julgado como pressuposto para a produção 
de efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória a que alude o art. 283 do 
CPP. 4. O retorno à compreensão emanada anteriormente pelo Supremo Tribunal 
Federal, no sentido de conferir efeito paralisante a absolutamente todas decisões 
colegiadas prolatadas em segundo grau de jurisdição, investindo os Tribunais 
Superiores em terceiro e quarto graus, revela-se inapropriado com as competências 
atribuídas constitucionalmente às Cortes de cúpula. 5. A irretroatividade figura 
como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a 
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inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões 
jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das 
condutas. Na espécie, o debate cinge-se ao plano processual, sem reflexo, direto, na 
existência ou intensidade do direito de punir, mas, tão somente, no momento de 
punir. 6. Declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo 
Penal, com interpretação conforme à Constituição, assentando que é coerente com a 
Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada 
em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao 
recurso cabível. 7. Medida cautelar indeferida. (ADC 43 MC, Relator(a):  Min. 
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 05/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 06-
03-2018 PUBLIC 07-03-2018). 

Ante o exposto, ainda que se trate de discussão que retornará ao Plenário do Supremo 

Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mérito, em que se revela possível o reajuste de 

votos e eventual modificação da corrente perfilhada pelos Ministros no enfrentamento da 

Medida Cautelar, nota-se que, ao menos em cognição superficial, a composição atual da Corte 

Suprema na esteira da mutação de entendimento promovida com o julgamento do Habeas 

Corpus n. 126.292/SP.	

O exame das ações diretas, até pela repercussão e vinculação que promovem quanto às 

instâncias inferiores, certamente impactará no enfrentamento da matéria tão logo seja 

finalizado o julgamento de mérito, é que, não obstante a progressiva compreensão de que os 

julgamentos proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal contariam com eficácia 

persuasiva para com os operadores do ordenamento jurídico, a eficácia erga omnes da 

declaração de (in) constitucionalidade deriva do texto legal contido no parágrafo único do art. 

28 da Lei n 9.868, segundo o qual: 
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito 
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 
federal, estadual e municipal. 49	

Dito de outra forma, o processo de controle objetivo de constitucionalidade, conta, 
segundo o próprio texto legal, com maior possibilidade de pacificar, ou ao menos sedimentar 
com perspectivas de definitividade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do 
controverso tema do início provisório do cumprimento da pena após o esgotamento das 
instâncias ordinárias.	

 

 
7 CONCLUSÃO 
 

Diante do que foi apresentado neste trabalho, sem o propósito de esgotar a 

complexidade e profundidade do tema, verifica-se que no decorrer das codificações e com a 

evolução das concepções dos direitos fundamentais, o Princípio da Não Culpabilidade galgou 
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indiscutível importância, tanto que passou a ser contemplado tanto pela Constituição Federal, 

como em documentos internacionais em que o Brasil é signatário. 

A salvaguarda do indivíduo face aos eventuais arbítrios promovidos pela aplicação 

irrazoável do jus puniendi motivou a consolidação do princípio em comento, já que impunha 

o tratamento e o julgamento do indivíduo, até que se ultimassem as possibilidades de reversão 

de uma decisão condenatória, sob o viés da preponderância do direito à liberdade, de sorte que 

não poderia ser presumida sua culpabilidade, atribuindo ao Estado, na figura do órgão de 

persecução, o ônus processual de demonstrar o afastamento do princípio no caso concreto.	

Dadas as vicissitudes do sistema penal brasileiro, especialmente pela multiplicidade de 

recursos e formas de impugnação das decisões judiciais, não raras vezes a temática era alçada 

ao exame do Supremo Tribunal Federal. A corte, em um primeiro momento, mais remoto, 

contava com arestos uníssonos sobre o tema, compreendendo que a leitura 

constitucionalmente adequada da garantia fundamental reclamava o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória como conditio sine qua non para o início da execução. Exemplo 

dessa compreensão é o precedente firmado no Habeas Corpus n. 84.079. 

Contudo, em 17 de fevereiro de 2016, o Superior Tribunal Federal, por maioria de 

votos, promoveu o ajuste da compreensão até então adotada, passando a firmar o 

entendimento, no bojo de um processo subjetivo (Habeas Corpus 126.292), segundo o qual o 

início da execução provisória da pena, confirmada por acórdão condenatório, não malferiria o 

princípio da não culpabilidade. Fundamentando-se, em síntese, na ausência de previsão legal 

do efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária, bem como na reação ao manejo 

de reiterados recursos e ações autônomas de impugnação "natimortos", isto é, destituídos dos 

pressupostos legais de cabimento e voltados exclusivamente ao alcance dos marcos de 

prescrição, a Corte Constitucional firmou nova interpretação constitucional ao princípio. 

Considerando a ausência legal de caráter vinculante da decisão e observando, contudo, 

a eficácia persuasiva do precedente e a aplicação do entendimento firmado pelos Tribunais e 

pelos Juízos, legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de 

constitucionalidade (Partido Ecológico Nacional e Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil), através das ADCs 43 e 44, postularam, em medida cautelar, 

provimento do Supremo Tribunal Federal consistente em reafirmar a vigência do conteúdo do 

artigo 283 do Código de Processo Penal, sobrestando decisões de execução antecipada da 

pena privativa de liberdade, sobretudo ante a aludida controvérsia gerada sobre o tema.	

Não obstante a argumentação dos legitimados ao controle concentrado, por ocasião da 

análise do pedido de medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de 

que a tese adotada anteriormente não colidiria com a previsão do artigo 283 do Código de 



	

Processo Penal, de modo que não haveria nenhuma incompatibilidade entre a manutenção da 

leitura constitucional promovida e o parâmetro invocado.	

Novamente por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal, no exame da medida 

cautelar, destacou ser adequada a interpretação conforme a Constituição do art. 283 do 

Código de Processo Penal, para o fim de considerar que, salvo nos casos de atribuição 

expressa de efeito suspensivo ao recurso manejado, é coerente com a Constituição o início da 

execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição.	

Ante o exposto, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal, no limite da exegese 

constitucional, galga importantes passos na compreensão liberal da tutela das liberdades, 

objetivando conferir racionalidade ao sistema de justiça criminal erigido, com todas as suas 

garantias penais e processuais penais, sem, contudo, descuidar-se da harmonização necessária 

com as expectativas legítimas de punição e acautelamento social, incompatíveis com o 

manejo de recursos e ações autônomas de impugnação com vistas unicamente a assegurar a 

impunidade e a pronúncia do advento da prescrição da pretensão punitiva ou executória do 

Estado.  
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