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                                              RESUMO 
 
 

O objetivo do trabalho foi trazer a lume à discussão existente sobre uma 

possível mitigação do princípio da presunção de inocência quando da colisão com o 

trânsito em julgado da sentença condenatória já no segundo grau de jurisdição. Como 

objeto específico abordou-se  primeiramente a relevância dos princípios constitucionais no 

nosso ordenamento jurídico, dando-se maior ênfase ao supracitado princípio. No tópico 

seguinte se fez necessário trazer o entendimento das cortes superiores com suas 

controvérsias e evoluções jurisprudenciais, bem como, os posicionamentos doutrinários 

mais recentes. Esse estudo foi lastreado em pesquisa bibliográfica, em livros e, revistas 

especializadas, artigos de jornais e site eletrônicos, bem como, na legislação e na 

jurisprudência. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this work is to bring light upon the existing discussion about a 

possible mitigation of the principle of the presumption of innocence when in collision with 

the condemnatory sentence by a court of appeal after constitution of res judicata. As a 

primary objective, first was approached the relevance of the constitutional principles on the 

legal order, giving greater emphasis on the above mentioned principle. In the next subject 

it is necessary to bring the understanding of the superior courts upon controversies and 

jurisprudential evolution, such as, the most recent doctrinal positionings. This study is 

backed up by bibliographic research, in books, specialized magazines, journals and 

electronic sites, and also, on the legislation and jurisprudence. 
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1. INTRODUÇÃO 

O princípio da presunção de inocência (art.5, inciso LVII da Constituição Federal) 

deve ser encarado como uma garantia do cidadão para um processo justo que permita o 

esgotamento de toda marcha processual visando dar efetividade máxima ao princípio de 

igual importância de ampla defesa, por isso faz-se necessário uma averiguação 

atualizada de como vem sendo reconhecido tal princípio nos Tribunais Superiores. O tema 

ganhou mais relevo em virtude das mudanças de entendimento do Superior Tribunal 

Federal que ao contrário senso o que diz o artigo 283 do Código de Processo Penal 

decidiu em recente julgado (hc nº 152752) sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, pela 

procedência da prisão já no exaurimento do 2º grau de jurisdição. 

A prisão a partir do segundo grau de jurisdição há pouco tempo era um assunto 

que despertava interesse imediato em um público específico formado por todos aqueles 

que orbitam o universo jurídico, academicamente ou operacionalmente, porém essa 

discussão agora eco na sociedade de uma forma mais abrangente devido as recentes 

mudanças no cenário político do País provocando entre outras causas, pelos escândalos 

de corrupção. Através de uma análise de como o tema vem sendo tratado pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, procurasse perquirir se há um conflito entre 

tais entendimentos e o princípio constituição penal da presunção de inocência. Por se 

tratar de uma questão que relativiza o princípio da presunção de inocência claramente 

previsto no rol dos direitos fundamentais, faz-se necessária a discussão desse tema tão 

abrangente e que arde vivo nas decisões da nossa corte suprema.  

Ainda que paire sobre esse tema um significativo leque de entendimentos, parece-

nos que se há dúvidas quanto à colisão do princípio da presunção de inocência e a norma 

processual constitucional que regra o trânsito em julgado da sentença condenatória em 

segundo grau de jurisdição, deve-se privilegiar o mandamento constitucional do artigo 5º, 

LVII da CF/88, pois ainda que se possa entender que somente questões processuais 

poderão ser discutidas nas cortes superiores, não se pode negar que estas tem 

possibilidades de trazer questões capazes de provocar a reforma de alguns acórdãos. Se 

a Lei não traz palavras em vão, com certeza a mãe de todas as Leis assim não 

procederia. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva Entender como a prisão em segundo 

grau de jurisdição relativizaria o princípio da presunção de inocência, com a execução da 

pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado decreto condenatório pelo 
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Tribunal de segunda instância, ainda que haja recursos pendentes de julgamento nas 

Cortes Superiores, ensejando na antecipação da culpabilidade do acusado. 

Assim, se busca identificar a relevância dos princípios constitucionais no Direito 

Penal a partir de uma análise do partir do princípio da presunção de inocência e do 

princípio da legalidade; demostrar como o entendimento relativo ao recolhimento à prisão 

após o trânsito em julgado do acórdão condenatório em 2º grau de jurisdição sofreu 

alteração por parte da Suprema Corte Brasileira e por fim verificar se haveria uma 

afetação direta ao texto constitucional no que concerne ao embate entre os princípios e os 

entendimentos das cortes superiores de forma a perquirir sobre a segurança jurídica da 

qual a sociedade anseia e necessita. 

A metodologia utilizada será bibliográfica, realizada a partir de alguns depoimentos 

de autoridades no assunto, bem como de artigos científicos de autores da área jurídica 

que tratam do assunto em análise, porém dando maior ênfase à pesquisa bibliográfica a 

evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, tudo com fito de 

analisar se a decretação da prisão em segundo grau de jurisdição fere ao princípio da 

presunção de inocência. 

 

2. A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 
A primeira referência ao que seria o princípio da Presunção de Inocência nos 

remete á Inglaterra, no ano de 1215, quando o Rei João, conhecido como ‘’João sem 

terra’’, outorgou a Carta Magna Inglesa, a qual disciplinava em seu artigo 39: 

Nenhum homem livre será detido ou aprisionado, ou privado de seus direitos ou 
bens, ou declarado fora da lei, ou exilados, ou despojado, de algum modo, de sua 
condição: nem procederemos com força contra ele, ou mandaremos outro fazê-lo, 
a não ser mediante o legítimo julgamento de seus iguais e de acordo com a lei da 
terra.1 

 
Ricardo Alves Bento relata que o artigo 39 do documento está dentre as principais 

disposições da Magna Carta, pois além de desvincular da pessoa do rei tanto a lei quanto 

a jurisdição, reconhecia que os homens livres deviam ser julgados pelos seus pares de 

acordo com a lei da terra, como ditame originário da presunção de inocência do 

contraditório e da ampla defesa.2 

                                                 
1 CARTA MAGNA DA INGLATERRA DE 1215. Disponível em 
<http://.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/Magna%20-
%20PORTUGU%C3%8 AS.pdf> Acesso em 7 abril de 2019  
2 BENTO, R. Presunção de inocência no Processo Penal, São Paulo. Quartier Latin,2007. p. 27 
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Percebe-se que a Carta Magna de 1215, em que pese não declinasse 

expressamente termos do tipo ‘’presumidamente inocente’’ ou ‘’culpado’’, fornecia 

indicativos de que a liberdade era um direito inerente ao homem, cuja restrição só deveria 

ocorrer após um julgamento legítimo. 

A presunção de inocência como direito fundamental do homem, segundo Fernando 

Tourinho Filho, foi proclamada aos 26 de agosto de 1789, em Paris, na Declaração de 

Direitos Homem e do cidadão: ‘’Todo homem sendo presumido inocente, até que seja 

declarado culpado, se for indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário assegurar a 

prisão será severamente punido pela lei’’. 

A presunção de inocência prevista na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão surgiu em meio à explosão das ideias iluminista da Europa no período da 

Revolução Francesa (1788-1799), as quais defendiam a liberdade dos cidadãos e o fim 

do absolutismo, assim, tal documento visava assegurar uma vida livre o indivíduo, de 

modo que o Estado só poderia restringir o ir e vir do cidadão, caso a sua culpabilidade 

restasse demonstrada, do contrário estaria extrapolando em seus poderes, o que deveria 

ser punido pelas as normas vigentes. 

Fernando Tourinho filho ainda afirma que os dizeres daquela declaração de 1789 

foram reiterados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela 

Organização das Nações Unidas, em dezembro de 1948, e na Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem e do cidadão, em novembro de 1950.3 

Corroborando a tais entendimentos assim dispôs Lenio Luiz Streck: 
 

Na declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu art.11 reza que: 
‘’1. Toda pessoa acusada de uma delituosa presume-se inocente até que a sua 
culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em 
que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Na 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 1950 em seu art.6°§ 2° costa 
que:”toda a pessoa no curso d uma infração se presume inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido legalmente conhecida”.’’4 

 
A declaração Universal dos Direitos do Homem enunciava uma série de direitos ais 

e coletivo inerentes aos seres humanos, independente de raça, gênero ou nacionalidade, 

com o intuito de evitar novas barbáries contra a raça humana, como aquela vista no 

período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foi nesse contexto que o documento 
                                                 
3  TOURINHO, F. Presunção de não culpabilidade. Publicado em 08/06/2018. Disponível em 
<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI281377,81042Presunção+de+nao+culpabilidade> Acesso em 7 
abril de 2019 
4 STRECK, L. A presunção de inocência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em 
matéria criminal:  os   Tribunais   Estaduais   contra  o  STF.    Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee4cdla6221d6daebcdb32aflbc151a.pdf>.  Acesso em 
07 abril de 2019 
 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI281377,81042Presun%C3%A7%C3%A3o+de+nao+culpabilidade
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee4cdla6221d6daebcdb32aflbc151a
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee4cdla6221d6daebcdb32aflbc151a
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee4cdla6221d6daebcdb32aflbc151a.pdf
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previu a manutenção do estado de inocência do indivíduo enquanto lhe fosse assegurado 

oportunidade de exercer sua defesa.5 

A necessidade de comprovação da culpa que o indivíduo perca condição de 

inocente foi repetida no artigo 8°, n° 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

de 1969, assinada em San José da Costa Rica: ‘’Toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’. 

Um dos documentos mais recentes a fazer menção ao princípio em análise é o 

Estatuto de Roma de 17 de julho de 1998, o qual instituiu o Tribunal Penal Internacional, e  

em seu artigo 66 assim dispôs: ‘’1. Toda pessoa presume inocente até a prova de sua 

culpa perante o Tribunal, de acordo com Direito aplicável. 2. Incumbe ao procurador o 

ônus da prova da culpa do acusado’’.6 

Observa-se, portanto, a previsão do postulado da presunção de inocência de forma 

disseminada na ordem jurídica mundial e, de maneira geral, os seus preceitos passaram a 

ser cada vez mais positivados, após a Segunda Guerra Mundial, incidente que causou 

sérios abalos a ordem político-social das nações, inclusive com graves transgressões aos 

direitos fundamentais dos indivíduo, de forma que os dispositivos proclamados após tal 

período de conflito surgiram como resposta à violação dos direitos humanos. 

O princípio da presunção de inocência preceitua uma garantia processual penal e 

encontra-se esculpido no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, o qual 

disciplina que: Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória’’. 

A lei Fundamental de 1988, chamada por muitos de ‘’constituição cidadã’’, foi 

promulgada durante o processo de redemocratização do país, após um longo período de 

regime militar. Nesse contexto, trouxe em seus dispositivos extenso rol de direitos e 

garantias individuais, como forma de repelir os abusos de poder por parte do Estado, tão 

marcante durante o período da ditadura militar. 

Renato Brasileiro Lima disciplina que do princípio da presunção de inocência 

derivam-se duas regras: regra de tratamento (‘’ninguém será considerado culpado senão 

depois de sentença com trânsito em julgado’’); e regra probatória ou de juízo in dubio pro 

reo. 

                                                 
5  CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS DO HUMANOS,  Disponível  em  
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convenção_americana.htm>   Acesso em 07 abril de 2019 
6  ESTATUTO DE ROMA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL.   Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>   Acesso em 07 abril de 2019. 
 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.conven%C3%A7%C3%A3o_americana.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm
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No que tange a regra de tratamento, o princípio em análise prega que o indivíduo 

detém o status de inocente, o conservará durante o trâmite de eventual processo criminal 

que venha responder, e só o perderá, passando a condição de culpado, após a 

decretação de provimento condenatório definitivo naquela demanda criminal. 

Quanto à regra probatória, preceitua que se os indícios de autoria e materialidade 

da prática do ilícito penal não se concretizarem ao final do trâmite do processo, sendo as 

provas insuficientes para condenação, ou pairar qualquer dúvida quanto a sua 

culpabilidade, o indivíduo deverá ser declarado inocente, conservando o estado de 

inocência que já lhe era inerente, relacionando-se, neste ponto, com o princípio do in 

dubio pro reo, o qual está previsto implicitamente no artigo 386, inciso VII, DO Código de 

Processo penal’’7 

Com relação à regra probatória do preceito, leciona o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Alexandre de Moraes: 
‘’O princípio da presunção de inocência é dos princípios basilares do Estado de 
Direito. E como garantia processual penal, visa à tutela de liberdade pessoal, 
salientando a necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, 
que é de forma constitucional presumidamente inocente, sob pena de 
retrocedermos ao estado de total arbítrio estatal’’8  
  

Nota-se que não caberá ao indivíduo o ônus de provar sua inocência, eis que já 

detém a condição de presumidamente inocente; tal ônus probatório será do órgão 

acusador, ou seja, aquele que imputa os fatos ao acusado é quem deverá comprovar sua 

culpabilidade. 

Ainda nesse contexto observa-se a relação do princípio da presunção de inocência 

como postulado do devido processo legal, previsto no artigo 5°, inciso LIV e LV, da 

Constituição Federal de 1988 que dentre seus preceitos assegura aqueles que 

respondem, a demanda criminal a observância das garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, como forma de evitar o jus puniendi  estatal de forma 

arbitrária. 

Tal relação se caracteriza pelo o fato de que o postulado da presunção de 

inocência tem por objetivo evitar a culpabilidade antecipada do indivíduo, sobre o qual 

paire alguma acusação, ou seja, impedir que o acusado sofra um decreto condenatório 

sem ter direito a um julgamento justo e fundamentado no contraditório e da ampla defesa. 

A presunção de inocência tanto sob a ótica de tratamento a ser dispensado ao 

acusado, quanto sob a vertente do preceito in dubio pro reo, passando pelas garantias do 

                                                 
7 LIMA, R. Processo Penal. 1 ed. São Paulo: Impetus, 2011, p.15. 
8 MORAES, A. Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.102 
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devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, apresenta como raiz 

fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana, preceito maior do ordenamento 

jurídico pátrio, que forma a base estrutural dos bens e valores reunidos no bojo de todos 

os outros princípios que dele se originam. 

Nesse sentido, ensina Fernando Capez: 
 

‘’Da dignidade da pessoa humana, por sua vez derivam os outros princípios mais 
específicos, os quais propiciam um controle de qualidade do tipo penal, isto é, 
sobre o seu conteúdo em inúmeras situações específicas da vida concreta ‘’9 
 

 
Nota-se que o princípio da presunção de inocência reflete de forma direta e 

imediata o direito a uma vida digna do indivíduo, eis que enquanto não fixada 

definitivamente sua culpabilidade, permanecerá incólume o seu estado de inocência, pelo 

que não poderá sofrer restrição de seus direitos, fazendo jus a uma vida livre, longe de 

qualquer amarra imposta pelo Estado. 

 

 
 
3. A EVOLUÇÃO DA JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
 
 
 

 Era incontroversa a possibilidade da prisão provisória cautelar que se destinava a 

da efetividade ao processo, porém tal instrumento foi alargado pela jurisprudência do STF 

que entendia em não havendo efeito suspensivo nos recursos Especial e Extraordinário a 

execução da pena poderia ser cumprida já de forma provisória. 

 Ocorre que em fevereiro de 2009, no julgamento do HC nº 84.078/MG de relatoria 

do Ministro Eros Grau, foi o primeiro marco da fixação do entendimento do plenário da 

Suprema Corte Brasileira quanto ao tema, tal posição foi revista coadunando com o 

pensamento daqueles que defendiam a interpretação literal do Art.5º, LVII da Constituição 

Federal de 1988 para os quais o exaurimento da marcha processual só ocorria após o 

trânsito em julgado do Recurso Extraordinário. 

 O HC nº 84.078 foi ajuizada por Omar Coelho Vitor, em 2004, contra decisão do 

Superior Tribunal de Justiça que denegou ordem de habeas corpus para que o recorrente 

aguardasse o julgamento do recurso especial em liberdade. O impetrante havia sido 

condenado a pena de 7 anos e 6 meses de prisão, por tentativa de homicídio qualificado, 

                                                 
9 CAPEZ, F. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 21 ed. São Paulo: Saraiva 2017, p.25. 
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com sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Passos/MG, na qual o juiz 

permitiu que o réu recorresse em liberdade, condicionando a expedição do mandado de 

prisão ao trânsito em julgado do processo. Porém o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

a época, após confirmar a condenação determinou a imediata prisão do réu. 

 O ministro relator votou pela concessão da ordem, sob o fundamento de que os 

preceitos veiculados pela Lei nº 7210/84 se sobrepuseram, temporal e materialmente ao 

disposto no artigo 637 do Código de Processo Penal que preceitua ‘’O recurso 

extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoado pelo recorrido os autos do 

traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença’’. 

O artigo 164 da Lei nº 7210/84 prevê que a sentença condenatória valerá como 

titulo executivo judicial quando transitada em julgado, ao passo que o artigo 637 do 

Código de Processo Penal de 1941 possibilita a execução da sentença, ainda que 

pendente de julgamento o recurso extraordinário. Desta forma, o ministro defendeu que o 

dispositivo da Lei de Execuções Penais teria superado o preceito da legislação processual 

quanto à execução da pena, de modo que a sentença só adquiriria força executiva 

quando ultrapassado o julgamento de todos os recursos. 

 O voto do ministro relator foi seguido pela maioria composta pelos ministros Celso 

de Mello, Marco Aurélio Melo, Carlos Britto, Cezar Peluzo, Ricardo Lewandoski, e Gilmar 

Mendes. 

O ministro Carlos Britto defendeu que os requisitos da prisão cautelar também 

deveriam ser observados para a decretação da prisão em sede de execução provisória da 

pena, pelo o que dispôs ‘’ […] com base nesse critério infestável da necessidade da 

custódia provisória fundamente o seu decreto constritivo da liberdade física do indivíduo, 

e o faça em qualquer das hipóteses do artigo 312 [...]’’10 

 Nota-se que na concepção do ministro Carlos Britto o acórdão confirmatório da 

sentença condenatória não bastaria para executar provisoriamente a pena, seria 

necessário também que fosse detectado algum risco a garantia da ordem pública ou 

econômica ou a aplicação da lei penal. 

 O Ministro Cesar Peluzo argumentou que a falta de efeitos suspensivos dos 

recursos excepcionais não seria elemento apto a afastar os preceitos do princípio da 

presunção de inocência. 

                                                 
10 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Carlos Brito no julgamento do HC 84.078/MG, p.7. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-
teor-103104777?ref=juirs-tabs> 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs


12 
 

Assim, segundo o ministro Peluzo, o fato de os recursos especiais extraordinário 

serem recebidos, em regra, no efeito devolutivo, não seria argumento válido para 

autorizar a execução da sentença antes do julgamento de tais espécies recursais eis que 

o princípio constitucional da presunção de inocência deve prevalecer sobre tal situação 

processual. 

 O ministro Gilmar Mendes entendeu a época que a execução provisória da pena 

ofenderia não só o princípio da presunção de inocência como também o postulado da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual declarou em seu voto: 

 
‘’Se se entender como enfaticamente destacam a doutrina e a jurisprudência que o 
princípio da dignidade da pessoa humana não permite que o ser humano se 
convole em objeto da ação estatal, não há como compatibilizar semelhante ideia 
com a execução penal antecipada’’11 

 
 

 Assim percebe-se que o citado ministro caracterizou a não culpabilidade do 

indivíduo com desdobramento do preceito maior da dignidade da pessoa humana, 

devendo o acusado ser tratado como um sujeito de direitos dentro da ordem jurídica e não 

como destinatário da pretensão punitiva estatal, de forma que a execução provisória da 

pena caracterizaria uma antecipação da culpabilidade do indivíduo e, portanto afrontaria 

aqueles postulados. 

 O ministro Marco Aurélio Melo estabeleceu paralelo do instituto da execução 

provisória, nos âmbitos do processo civil e penal, ao destacar que o Código de Processo 

Civil prevê a necessidade de prestação de caução para o cumprimento provisório de 

sentença impugnada por meio de recurso sem efeito suspensivo, o que não ocorreria na 

área penal, motivo pelo o qual seria estabelecida uma situação no nosso ordenamento 

jurídico de maior proteção ao instituto do patrimônio, face ao postulado da liberdade. 

Nesse sentido assim expôs: 

 
[…] Se o recurso possui o tríplice efeito- o primeiro de obstaculizar a coisa julgada, 
o segundo, o devolutivo, e o terceiro o suspensivo-, não cabe qualquer tipo de 
execução. Se o recurso possui apenas os dois primeiros efeitos, é possível com 
as cautelas próprias, a execução dita provisória e, portanto precária,. Mas os atos 
de constrição esbarram na garantia do juízo ou na caução a ser prestada pelo 
exequente sequioso de acionar o título judicial.12 

                                                 
11 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 84.078/MG, 
p.10. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-
mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs> 
 
12 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Marco Aurélio Melo no julgamento do HC 
84.078/MG, p.2. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-
84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs> 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
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 Ao estabelecer tal comparação o citado ministro objetivou demonstrar que para o 

cumprimento provisório da sentença na esfera civil, cujos efeitos repercutam e, bens e 

valores do executado, seriam necessários prestar caução para garantir juízo, em caso de 

reforma da decisão recorrida, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Ao passo que no processo penal a execução penal a execução provisória não 

exigiria qualquer garantia, tal situação caracterizaria por termo a um processo antes 

mesmo do seu deslinde completo, na medida em que não prevê a hipótese de uma 

decisão favorável ao acusado em recursos manejados as instâncias superiores. 

 O decano das Supremas Cortes, ministros Celso de Mello, sustentou a ideia de 

que os preceitos do princípio da presunção de inocência não se esvaziam 

progressivamente, à medida que se sucedem os graus de jurisdição.13 

 Desta forma, segundo o citado ministro, a presunção de inocência do indivíduo 

deve prevalecer até o julgamento do último recurso nas Cortes Superiores, não perdendo 

sua força conforme o processo avança, de forma que a execução provisória da pena 

afrontaria aquele postulado. 

 Os Ministros Menezes Direito, Joaquim Barbosa e Carmem Lúcia forma votos 

vencidos no julgamento em comento e sustentaram suas posições ressaltando o papel 

bem específico dos recursos excepcionais, bem como os efeitos em que são recebidos. 

Neste ponto, destacam-se as palavras do ministro Menezes Direito: 

 
 A se admitir a vedação da execução da pena antes do trânsito em julgado dos 
recursos extraordinários e especial estar-se-ia atribuindo por via de interpretação 
efeito suspensivo a tais recursos. Ora, o princípio da presunção de inocência não 
está enlaçado pela natureza típica desses recursos, o que quer dizer que i início 
da execução da pena com o encerramento do julgamento 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’’14 
 
 

 Diante de tal argumento apresentado pelo ministro, nota-se que os recursos 

especiais e extraordinários, por não se prestarem a rediscutir a matéria fática e probatória 

                                                                                                                                                                  
 
13 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Celso de Mello no julgamento do HC 84.078/MG, 
p.14. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-
mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs> 
 
14 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Menezes Direito no julgamento do HC 84.078/MG, 
p.5. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-
mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs> 
 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
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do processo, e via de rega não possuírem efeito suspensivo não seriam óbice à execução 

provisória da pena, pois se diferente fosse, tais recursos assumiriam papel de autênticos 

recursos ordinários de apelação criminal. 

 A Ministra Ellen Graice também foi voto vencido, e para defender sua posição 

favorável à execução provisória da pena lançou mão do pacto de São José da Costa 

Rica, ao afirmar que: ‘’[ …] A convenção Americana sobre Direitos Humanos por sua vez, 

não assegura ao condenado, de  modo irrestrito, o direito de recorrer em liberdade.’’15 

 Assim, segundo a citada ministra o Pacto dispôs acerca da possibilidade de 

interposição de recurso a um juízo superior, e não que o quanto decidido pelo juízo 

originário poderia ser revisto por três, quatro ou mais instâncias, tampouco que o acusado 

deva aguardar o deslinde do todos os recursos possíveis em liberdade. 

 A matéria da prisão antes do trânsito em julgado frente ao princípio da presunção 

de inocência voltou a ser alvo de debates no plenário do Supremo Tribunal Federal, em 

2016, por ocasião do julgamento do HC 126.292/SP, no qual, ao final dos debates, foi 

fixado novo entendimento sobre o assunto, desta vez pela possibilidade de dar início ai 

cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença. 

 O Habeas Copus nº126. 296/SP foi impetrado por Maria Claudia de Seixas em 

favor do paciente Marcio Rodrigues Dantas contra decisão do Superior Tribunal de justiça 

que indeferiu pedido de liminar para que o recorrente aguardasse em liberdade o 

julgamento de todos os recursos interpostos contra sua condenação. 

 Dois ministros que passaram a integrara a Corte do Superior Tribunal de Justiça 

desde o julgamento de 2009,  Teori Zavascki, relator do caso, Luíz Roberto Barroso, Luiz 

Fux, Edson Fachin e Dias Toffoli votaram pela possibilidade da prisão antes do trânsito em 

julgado. Já a ministra Rosa Weber decidiu em sentido contrário, pela impossibilidade do 

início do cumprimento da p antes do julgamento de todos os recursos interpostos. 

 O ministro Teori Zavascki, além de reafirmar os argumentos apresentados pelos 

ministros Joaquim Barbosa e Menezes Direito, no julgamento do HC 84.078/MG, sete 

anos quanto ao exame de fatos e provas ficar adstrito às instâncias ordinárias, ainda 

lançou mão de dispositivos aplicados a será eleitoral para sustentar sua posição favorável 

à prisão antes do trânsito em julgado, assim declinando em seu voto: 

 
 

                                                 
15 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministra Ellen Graice no julgamento do HC 84.078/MG, p.7. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-
teor-103104777?ref=juirs-tabs> 
 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715763/habeas-corpus-hc-84078-mg/inteiro-teor-103104777?ref=juirs-tabs
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Nessa trilha, aliás, há o exemplo recente da Lei Complementar 135/2010 (Lei da 
Fica Limpa) que em seu artigo 1. I, expressamente consagra como causa de 
inelegibilidade a existência de sentença condenatória por crimes nela relacionados 
quando proferidas por órgão colegiado. É dizer, a presunção de inocência não 
impede que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório 
produza efeitos contra o acusado.16 
 

 
 É possível perceber do quanto afirmado pelo ministro que não haveria óbice a se 

reconhecer a culpabilidade de alguém na esfera criminal, a partir da confirmação da 

condenação pelo Tribunal, eis que em nosso ordenamento jurídico há dispositivo da seara 

eleitoral, todavia com conteúdo criminal, que prevê a culpa do indivíduo, o tornando 

inelegível, a partir da decisão de um órgão colegiado. 

 O ministro Edson Fachin defendeu que o princípio da presunção de inocência não 

tem caráter absoluto, não devendo ser interpretado sob a ótica de que a pena privativa de 

liberdade só pode ser executada quando o réu se conformar com sua condenação e 

deixasse de lançar mão de recursos para impedir o trânsito em julgado. 

 Nessa linha de raciocínio, percebe-se que o ministro Fachin afastou a 

interpretação literal do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que o 

referido dispositivo não deve ser utilizado como mecanismo para adiar ao máximo o 

cumprimento de condenação imposta pelas instâncias ordinárias, por meio da 

interposição sucessiva de recursos, com intuito meramente protelatório.17 

  Ainda no que concerne aos inúmeros recursos manejados pela defesa do 

acusado para impedir o trânsito em julgado, o ministro Luiz Roberto Barroso sustentou 

que tal situação se acentuou a partir da fixação do entendimento da Corte, em 2009, 

quando a impossibilidade de execução provisória da pena, o que demandaria nova 

análise do dispositivo constitucional quanto ao tema, ante a transformação da realidade 

fática desde aquele julgamento, invocando a chamada mutação constitucional.18 

 A mutação constitucional é caracterizada pela mudança da interpretação da 

norma constitucional, sem que haja qualquer alteração em seu texto. O professor Uaide 

Lammego Bilos assim tratou o tema: 

 

 
                                                 
16 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Teori Zavascki no julgamento do HC 126.292, p. 12. 
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf>. 
 
17 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Edson Fchin no julgamento do HC 126.292, 
p.24/25.Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf>. 
18 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Luíz Roberto Barroso no julgamento do HC 126.292, 
p.35. Disponível em :<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf>. 
 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf
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‘’O fenômeno das mutações constitucionais, portanto, é uma constante na vida 
dos Estados. As constituições, como organismos vivos que são, acompanham o 
evoluir das circunstâncias, sociais, políticas, econômicas, que se não alteram o 
texto na letra e na forma, modificam-no a substancia, no significado, no alcance e 
nos seus dispositivos’’.19 
 

 
 Assim é possível verificar que se os preceitos da presunção de inocência de 

forma como interpretadas no julgamento do HC 84.078/MG não mais atenderiam ao 

contexto da realidade que cerca o tema, caracterizada pela interposição sucessiva de 

recurso pela defesa do acusado a fim de evitar o desfecho do processo, o que deveria ser 

enfrentado a partir de um novo sentido a ser dado ao princípio em comento, de modo a 

permitir a prisão antes do trânsito em julgado. 

 O ministro Gilmar Mendes, que no julgamento do Habeas nº 84.078/MG havia se 

posicionado pela impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado, desta vez 

argumentou que o início do cumprimento da pena, a partir da confirmação da condenação 

pelo Tribunal, não caracteriza afronta ao princípio da presunção de inocência, assim 

declinado em seu voto: ‘’ […] não impõe que o réu seja tratado da mesma forma durante 

todo o processo. Conforme se avança e a culpa vai sendo demonstrada, a lei poderá 

impor tratamento algo diferenciado. ’’20 

 Depreende-se das palavras do citado ministro que diante de uma condenação em 

primeira instância, posteriormente, confirmada pelo acórdão do colegiado superior, o 

status do réu não é o mesmo daquele do início da ação penal, de modo que nesta fase 

processual o princípio da presunção de inocência não deve ser mais interpretado como 

óbice a prisão do condenado. 

 Importante ressaltar que o ministro Gilmar Mandes alterou novamente o seu 

entendimento no julgamento mais recente do plenário da Corte sobre o tema. Ao proferir 

seu voto na análise do Habeas Corpus nº 152.752, em 05/04/2018, sustentou que a juris 

prudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Hebeas Corpus nº 

126.292/SP teria tratado a prisão antes do trânsito em julgado como uma possibilidade  e 

não com o instituto obrigatório.21 

                                                 
19 BULOS, Uaide Lammengp. Mutação Constitucional, São Paulo: Saraiva, 1997 p.118 
 
20 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 126.292, p.72. 
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf>. 
 
21 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 152.752/PR, 
p.21.Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314692762&ext=.pdf> 
 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf
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 Verifica-se que na visão atual do ministro Gilmar Mendes o encarceramento do 

réu após a confirmação da condenação em segunda instância não deve ser algo 

automático, seria necessário averiguar a situação de cada condenado, se este apresenta 

risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, por exemplo, de modo que o início do 

cumprimento da pena após a confirmação da condenação não é por só elemento apto a 

levar o réu à prisão. 

 Retomado ao julgamento do HC 126.292/SP, o ministro Luiz Fux argumentou que 

o acórdão confirmatório da condenação imposta produz coisa julgada singular, assim 

dispondo: ’’ Há uma coisa julgada singular, porque aquilo ali, em regra, é imutável, 

indiscutível, porque não é passível de análise pelo Tribunal Superior. Só se devolvem 

questões constitucionais e questões federais […] ‘’22 

 Assim, o citado ministro objetivou demonstrar que a impossibilidade de reexame 

da matéria fático-probatória pelas instâncias superiores faz com que tal parte da decisão 

recorrida se torne imutável. Assim, a culpabilidade do indivíduo resta comprovada após a 

confirmação pelo Tribunal da reprimenda penal imposta, pelo que não haveria óbice à 

prisão antes do trânsito em julgado. 

 O Ministro Dias Toffoli também seguiu o voto do ministro relator naquela 

oportunidade, pela execução da pena após a confirmação do decreto condenatório pela 

segunda instância, todavia, posteriormente, no julgamento do HC nº 152.752/PR, o 

ministro mudou seu entendimento, para que fosse adotado como marco do início do 

cumprimento da pena o julgamento de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça.23 

 Portanto, segundo o entendimento do ministro Toffoli, ainda em sede de recurso 

especial seria possível analisar aspectos relativos à culpabilidade do indivíduo, imiscuídos 

nas questões do direito federal atacáveis por tal via recursal, razão pela qual a 

confirmação da condenação pelo Tribunal de segundo grau ainda não autorizaria o início 

do cumprimento da pena, eis que ainda não se teria a certeza da culpa. 

 Os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que 

mantiveram a posição externada no julgamento do Habeas Corpus nº 84.078/MG, pela 

impossibilidade da execução provisória da pena, ficaram vencidos no julgamento do 

Habeas nº 126.752/SP. 

                                                 
22 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Luiz Fux no julgamento do HC 126.292/SP, 
p.58/59.Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf> 
 
23 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Dias Toffoli no julgamento do HC 152.752/PR, 
p.18/19.Disponível em:<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314692762&ext=.pdf> 
 
 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314692762&ext=.pdf


18 
 

 A ministra Rosa Weber, que passou a integrar a Corte após o julgamento do HC 

84.078/MG, também ficou vencida no julgamento do HC 126.752/SP, e defendeu deu voto 

pela impossibilidade de execução provisória da pena invocando o princípio da segurança 

jurídica, eis que não caberia a revisão da jurisprudência da Corte pela simples alteração 

dos seus integrantes.24 

 Nesse cenário, a citada ministra entendeu que o fato da composição do colegiado 

ter sido alterada em seus ministros, desde aquele último julgamento, não teria o condão 

de se estabelecer uma nova discussão do posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

sobre o tema, eis que as decisões que de lá emanam, pela força do colegiado, retratam a 

interpretação do órgão sobre as matérias que lhes são submetidas, notadamente 

questões constitucionais de suma importância, cujo sentido que lhes são dadas deve ser 

preservado, não devendo ser objeto de revisão a cada troca de composição da Corte. 

 
 
4. A POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PELA 

AUTORIZAÇÃO DA PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. 

 

 

 Como se vê toda celeuma gira em torno da interpretação da Carta Magna, uma 

vez que traz para a arena do debate a colisão de um princípio com um mandamento 

constitucional, e dentro dessa discussão há ainda uma outra que merece um olhar mais 

atento não só dos operadores do direito como também da sociedade de uma forma mais 

abrangente que é a discussão em torno do princípio da dignidade humana. 

 

Neste sentido Sérgio Cavalieri Filho, assim leciona: 

 
“Entre os superiores princípios (valores) consagrados na Constituição de 1988, 
merece especial destaque o da dignidade da pessoa humana, colocado como um 
dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III). Temos hoje o que 
podemos chamar de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a 
Constituição colocou o homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez 
dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio 
condutor de todos os ramos jurídicos. Isso é valor”25 

                                                 
24 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministra Rosa Weber no julgamento do HC 126.292/SP, 
p.55.Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf> 
 
25 Cavalieri. S. Programa de sociologia jurídica 11° ed. Rio de Janeiro edição 2° tiragem: editora Forense 
2005 
 
 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311159272&ext=.pdf
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 Em recente matéria publicada pela pastoral carcerária, discorrendo sobre a 

superlotação do sistema prisional brasileiro, esta trouxe o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal em que coloca o cenário carcerário pátrio como estado de coisa 

inconstitucional, porque viola flagrantemente o princípio mais importante da constituição 

que é o princípio supracitado. 

 Porém esse mesmo tribunal em uma total incoerência vem no momento posterior 

atirar nos calabouços do estado pessoas que ainda podem se valer de instrumentos 

processuais legítimos para escapar da mais extrema de toas as punições a que se pode 

se submeter um ser humano, ou seja, um declarado inocente e o outro culpado, 

julgamento esse mantido em um tribunal da segunda instancia, a sorte daquele que foi 

condenado já estará lançada, cumprira uma pena que poderia ser revista ainda em grau 

de recurso para corte superior. 

 Mais do que uma mera ficção a situação acima descrita corriqueiramente repetida 

no cenário jurídico brasileiro. Thiago Cury coordenador do núcleo especializado de 

situação carcerária da defensória publica de São Paulo relata ser muito comum alterações 

de pena e até mesmo a absolvição de condenados nas instancias superiores, segundo 

esse mesmo coordenador, somente em 2017 44% das decisões recorridas pela 

defensoria do estado de São Paulo junto ao Supremo Tribunal Federal foram modificadas 

posteriormente com redução de pena ou absolvição dos acusados. 

 E ainda nessa direção a ponta o coordenador que é uma ação temerária negar o 

acesso em liberdade às cortes superiores, pois levaria ao cumprimento de penas que 

ainda poderiam serem revistas ou até mesmo substituídas dependendo do que foi fixado 

pelo juízo de primeiro grau e analisada pela segunda instância de forma não exauriente 

pela segunda instancia.26 

 Alias mandou bem o legislador quando das modificações do Código de Processo 

Penal trazidas pela lei 12.403/11- (Lei das Prisões), pois aquele legislador deu maior 

relevância ao princípio da presunção de inocência,- afastando o total enclausura mento do 

acusado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,(art.5 LVII CF), 

garantindo uma maior razoabilidade na aplicabilidade das prisões provisórias. Hoje a 

                                                 
26 São Paulo. Defensoria Pública. Núcleo Especializado de Situação Carcerária in: Relatório de inspeção 
de estabelecimento prisional. São Paulo, 2013. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13989/Anexo-5B_Relatorio-Defensoria-CDP-
Praia-Grande.pdf> 
 
 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13989/Anexo-5B_Relatorio-Defensoria-CDP-Praia-Grande.pdf
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13989/Anexo-5B_Relatorio-Defensoria-CDP-Praia-Grande.pdf
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decretação da prisão temporária deveria ser empregada como medida extrema da última 

ratio.27 

Corroborando a tal entendimento assim dispôs Guilherme de Souza Nucci, ‘’deve-

se ressaltar constituir a liberdade à regra, no Brasil; a prisão exceção.’’28 

 Tal interpretação do legislador veio regulada e alinhada a Carta Magna, tendo 

como escopo assegurar a garantia ao Principio da presunção de inocência do cidadão 

que responde a um processo Penal, podendo-se inferir dessa forma que não ocorre 

preclusão da via recursal enquanto possível à interposição do último recurso disponível no 

nosso ordenamento jurídico, observando-se assim uma marcha processual integra como 

manifestamente desejado pelo constituinte originário e ratificado pelo artigo 283 do 

Código de Processo Penal. 

 Ressalta-se que, todavia como podemos visualizar essas etapas não vem sendo 

respeitadas, em diversos casos a condenação vem sendo proferida em 2° grau de 

jurisdição, não deixando o acusado exercer o seu direito de interpor os recursos 

necessários para a sua defesa, tendo o mesmo que responder ao processo encarcerado. 

Por entender, que a prisão provisória e exceção e não regra, é que o legislador quando 

elaborou a Lei 12.403/11, pôs a disposição do juiz, no art. 319, do Código de Processo 

penal medidas cautelar diversas da prisão. 

 Há como se vê um completo desvirtuamento do instituto da prisão cautelar, 

tratada como definitiva uma vez que esta é decretada indiscriminadamente por vários 

magistrados, muito embora careça ainda de um titulo judicial definitivo. Na lição do 

Ministro do STF Marco Aurélio ao criticar a atuação do judiciário brasileiro assim se 

posiciona o mestre ‘’ao invés de apurar-se para prender, prende-se para apurar. ’’29 

 Ao contrário senso o que se defende é que toda prisão cautelar necessita de uma 

fundamentação idônea, de forma não macular o entendimento implícito no texto 

constitucional, que esta seja decretada somente estando presentes fundamentações 

retirados do caso concreto e não que sejam determinadas através de uma formula 

engessada, em que adequa-se uma condenação provisória há uma moldura pré-fabricada 

em julgamentos abstratos. Alias esse foi o entendimento do ilustre Ministro Ricardo 

Lewandowski no julgamento do HC coletivo n° 156.583/RS. 

                                                 
27 O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas: 
Lei 12.403/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011 
28 NUCCI, G. Prisão e liberdade. 4° ed. Rio de Janeiro: Forense 2014, p.29 
29  
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 Quando ressaltou a importância das fundamentações exigidas pela constituição 

federal nos atos decisórios, inclusive naqueles que trouxessem a medida extrema da 

privação de liberdade ao cidadão.30 

 Cabe ressaltar que mesmo nas suas fundamentações o magistrado deve cuidar 

para não se perder em meio a expressão altamente genéricas como, por exemplo, a 

ordem pública. Nos ensinamentos de Eugênio Pacelli: 
 

‘’Prisão preventiva para ordem pública, tema dos maus controvertidos nos 
tribunais e mesmo na doutrina. Por que razão a nova Lei n° 12.403/11, em pleno 
século XXI, resolveu insistir em manter esdrúxula expressão? A expressão ordem 
pública, todavia, é de dificílima definição. Pode prestar-se a justificar um perigoso 
controle da vida social, no ponto em que se arrima na noção de ordem, e pública, 
sem qualquer referência ao que seja efetivamente desordem. ’’31 

 
 

 Como se percebe o autor critica a expressão ordem pública por sua carga 

altamente genérica, esse ponto ao manifestar o seu inconformismo com a referida 

expressão, se doutrinador tinha com o objetivo uma crítica ao legislador, porém tal critica 

serve também para se cobrar do magistrado fundamentação menos genéricas. 

 Devemos ressaltar que a prisão cautelar não deve ser utilizada para satisfazer 

senso comum da punibilidade, pois se o magistrado usar desta premissa para a 

decretação da prisão em segundo grau de jurisdição estará retirando do cidadão à 

garantia constitucional de responder em liberdade através da mitigação do princípio da 

presunção de inocência. 

 Desta forma Renato Brasileiro de Lima em seu livro manual de Direto Processual 

assim expões: 
 
‘’A Constituição Federal, todavia, é claríssima ao estabelecer que somente o 
trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória poderá afastar o estado 
inicial de inocência de que todos gozam. Seu caráter mais amplo deve prevalecer, 
portanto sobre o teor da Convenção Americana de Direitos Humanos. De fato, a 
própria Convenção Americana prevê que os direitos nela estabelecidos não 
poderão ser interpretados no sentido de restringir ou limitar a aplicação de normas 
mais amplas que existam no direito interno dos países signatários. Em 
consequência, deverá sempre prevalecer à disposição mais favorável’’32 

 
 

 Analisando todos os dados supracitados pode-se perceber que há uma grande 

porcentagem de decisões revertidas pelos tribunais superiores, dessa forma há de se 

                                                 
30 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC coletivo 
n° 156.583/RS Disponível em :https:www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI301744,31047-
STF+inicia+julgamento+HC+coletivo+que+pode+beneficiar+presos 
31 OLIVEIRA, E. Curso de Processo Penal. 16° ed. São Paulo : Atlas, 2012, p.548 
 
32 LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. 6 ª. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. 
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convir que existam cidadãos presos por uma decisão confirmada em segunda instancia 

que faria o jus ainda a própria constituição e o princípio fundamental da presunção de 

inocência, pois como reprisado a prisão é a exceção à liberdade é a regra! 

 Por fim não se pode deixar de fazer uma reflexão também na insegurança jurídica 

nascida na falta da pacificação nos entendimentos dos magistrados, pois depende a sorte 

do cidadão se debruçar sobre o seu caso como podemos verificar nas posições a seguir 

expostas: 

Defendendo uma posição contraria a privação da liberdade prematura 

excelentíssimo senhor ministro Celso Mello assim se pronunciou: 
  

“(...) trago, finalmente, nessa minha breve intervenção, à consideração dos 
eminentes pares, um dado estatístico, elaborado a partir de informações 
veiculadas no portal de informações gerenciais da Secretaria de Tecnologia de 
Informação do Supremo Tribunal Federal (...). De 2006, ano em que ingressei no 
Supremo Tribunal Federal, até a presente data, 25,2% dos recursos 
extraordinários criminais foram providos por esta Corte, e 3,3% providos 
parcialmente. Somando-se os parcialmente providos com os integralmente 
providos, teremos o significativo porcentual de 28,5% de recursos. Quer dizer, 
quase um terço das decisões criminais oriundas das instâncias inferiores foi total 
ou parcialmente reformado pelo Supremo Tribunal Federal nesse período.”33 
 

 
Por outro lado temos o Ministro Luíz Roberto Barroso que em seu voto defende a 

prisão no segundo grau de jurisdição. 

 
‘’Por todo o exposto, e louvando uma vez mais a decisão do Ministro Teori e a 
densa simplicidade do seu voto, que a meu ver é irrefutável, eu o estou 
acompanhando na conclusão e na tese que propôs. Passa-se a entender, assim, 
que uma vez ocorrida a condenação em segundo grau, está rompida a presunção 
de não culpabilidade, e, portanto, há a possibilidade de se dar cumprimento à 
decisão condenatória.’’34 
 

 
 Como dito na esteira de tais posicionamentos vislumbra-se um cenário de total 

insegurança, que gera para aquele que depende da tutela penal um verdadeiro martírio 

proporcionado pela falta de pacificação de tão importante tema. 

 

 

 

 
 

                                                 
33 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Celso de Mello no julgamento do HC.126.292/SP 
P.14/15. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/2/art20160223-10.pdf 
34 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Luíz Roberto Barroso no julgamento do HC 
126.292/SP, p.6/7. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/2/art20160218-01.pdf 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/2/art20160223-10.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/2/art20160218-01.pdf
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

O presente estudo visou trazer a lume a discussão quanto a colisão do entendimento 

pela prisão provisória a partir de uma sentença judicial de segundo grau e o princípio da 

presunção de inocência. 

Em um primeiro momento foi necessário uma jornada histórica pelo princípio 

esculpido no artigo 5°, inciso LVII da Constituição Federal Brasileira de 1988, na qual se 

verificou que já na Inglaterra do Séc. XIII percebia-se a importância da formação de um 

título judicial de acordo com os ditames da lei maior vigente para que se aperfeiçoa-se 

uma restrição de liberdade de um cidadão. 

Já de posse de uma ideia geral quanto a importância do princípio supra, iniciou-se 

também um aprofundamento na evolução dos entendimentos sobre a necessidade de se 

preceder uma prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória 

definitiva.  

Para embasar a pesquisa foi necessário, a partir do texto promulgado em 1988 da 

Carta Magna fazer uma leitura apurada dos acórdãos condenatórios de vários órgãos 

julgadores e também na alteração promovida pela Lei 12.403/11 que modificou o texto do 

código de processo penal brasileiro, momento em que se verificou uma discordância tanto 

entre turmas de um mesmo tribunal quanto entre Tribunais e até mesmo um choque com 

o código de processo penal pátrio.  

Não menos importante foi utilizar-se de números apresentados por órgãos e 

entidades, que iluminaram através de dados estatísticos as cifras por vezes obscuras do 

sistema carcerário brasileiro. Alias, foram esses levantamentos que melhor sedimentaram 

os argumentos para a defesa da necessidade de se esperar pelo aperfeiçoamento do 

título condenatório, pois através desses números verificou-se que há sim espaço para 

reviravoltas jurídicas muito além dos julgamentos em segundo grau de jurisdição. 

Mais do que simplesmente acompanhar essa variação de entendimentos em um 

curto lapso temporal, procurou-se fazer emergir a grande discórdia que ainda paira sobre 

o assunto em tela. Obviamente o que se buscou na presente jornada acadêmica foi 

fornecer elementos que pudessem enriquecer o debate e contribuir para a continuidade 

do estudo do tema.  

Com essas premissas em mente há de se considerar que o melhor cenário seria 

aquele em que a marcha processual seguisse até o seu exaurimento nas Cortes 

Superiores e, portanto não se abrissem exceções de forma a mitigar o direito fundamental 

da liberdade. 
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A máxima de que a Lei não traz palavras em vão encontra aqui talvez o seu maior 

eco, pois a Lei Maior é no sentido de que apenas e somente havendo total esgotamento 

da via recursal se poderá dar por encerrado o embate entre o Estado que busca punir e o 

acusado, que dentro do seu direito constitucionalmente garantido busca o título 

absolutório ou ainda uma punição menos gravosa.  
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