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Resumo: Este artigo possui a finalidade de analisar a importância e a abrangência do princípio 
constitucional da presunção de inocência no processo penal e a sua incompatibilidade com a 
execução provisória da pena. Para isso, foi utilizada a pesquisa de natureza teórico-bibliográfica, 
empregando-se o método descritivo-analítico, por meio do qual foi feita uma análise acerca da 
jurisprudência relacionada ao tema, bem como da doutrina que informa os conceitos de ordem 
dogmática. A análise demonstrou que o Supremo Tribunal Federal, ao readmitir a possibilidade da 
execução provisória da pena, violou de forma flagrante o princípio constitucional da presunção de 
inocência, utilizou-se da sua função de uniformizador e pacificador da interpretação das normas 
constitucionais, conferida a ele pela Constituição Federal, para subverter o referido princípio 
constitucional. O Pretório Excelso se colou acima e além do alcance da normatividade subordinante 
de um dos princípios constitucionais mais importantes do ordenamento jurídico nacional, um dos 
quais informa e confere essência a Lei Fundamental da República. 

Palavras-chave: Princípio constitucional da presunção de inocência; Execução provisória da pena; 

Trânsito em julgado. 

 

1 Introdução 

A presunção de inocência é um princípio constitucional, previsto no artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal, o qual estabelece de forma clara e taxativa que 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”.  

                                                           
1 Graduanda do 9º Período do Curso de Direito Graduanda em Direito pelo IPTAN.  
2 Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FD UL) 
e em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Professor de Direito Constitucional, 
de Teoria do Estado e de Administrativo. Conselheiro Editorial da Revista da Procuradoria Geral do 
Município de Juiz de Fora/MG. Membro da Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas (ABCJ). 
Parecerista ad hoc de periódicos jurídicos. Autor de livros e artigos jurídicos na área do direito 
público. cirogalvao@iptan.edu.br  
3 Doutora em Estudos Linguísticos (Linguística Aplicada, linha linguagem e tecnologia) pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação em Letras (Licenciatura em lingua 
portuguesa e suas respectivas literaturas) pela Universidade Federal de São João Del-Rei (2007), 
mestrado em Letras (Área de concentração: Teoria Literária e Crítica da Cultura - Linha de Pesquisa: 
Discurso e Representação Social) por essa mesma universidade (2010). Atualmente é professora do 
Instituto Presidente Tancredo Neves - IPTAN e revisora do periódico Saberes Interdisciplinares. 
thaiasperandio@yahoo.com.br 

mailto:cirogalvao@iptan.edu.br
mailto:thaiasperandio@yahoo.com.br


 
 

2 
 

Por meio do julgamento do habeas corpus 126.292/SP, o Supremo Tribunal 

Federal passou a readmitir a execução provisória da pena, de modo que o princípio 

da presunção de inocência somente vigoraria até a decisão proferida em segundo 

grau de jurisdição. Relativizando, portanto, o referido princípio constitucional. 

Pretende-se, com a elaboração deste trabalho, averiguar se a mudança de 

jurisprudência do Pretório Excelso, ao readmitir a execução da pena após decisão 

que confirma ou profere condenação em segunda instância, ofende o princípio 

constitucional da presunção de inocência. 

A partir do método descritivo-analítico, este artigo possui a proposta de 

analisar a importância e a abrangência do princípio constitucional da presunção de 

inocência no processo penal brasileiro e a sua incompatibilidade com a execução 

provisória da pena, utilizando-se, para tanto, como procedimento técnico para coleta 

de dados a pesquisa bibliográfica, recorrendo-se a livros, textos de autores de 

renome e, sobretudo, fazendo uso da jurisprudência. Dessa forma, a fonte primária a 

ser empregada por essa pesquisa é a bibliográfica. 

Para o desenvolvimento da proposta se dividirá este artigo em quatro seções: 

na primeira se abordará acerca do processo penal constitucional e da abrangência e 

importância do princípio da presunção de inocência; em seguida será apresentado o 

modo como ocorreu a alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

readmitindo a execução provisória da pena, a partir do julgamento do habeas corpus 

126.292/SP, mostrando como a jurisprudência do Pretório Excelso oscilou nos 

últimos anos; na terceira seção serão analisados alguns dos fundamentos 

justificadores utilizados na mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal; 

para finalizar serão abordadas as consequências práticas que poderão advir da 

execução provisória da pena, mormente, a agravação do “estado de coisas 

inconstitucional” do sistema prisional pátrio. 

A presente pesquisa permitiu concluir que ocorreu uma subversão do 

princípio constitucional da presunção de inocência, quando o Supremo Tribunal 

Federal passou a readmitir a execução provisória da pena. O Pretório Excelso, ao 

estabelecer que o referido princípio somente vigoraria até a decisão proferida em 

segunda instância, utilizou-se de sua atribuição de uniformizador e pacificador da 

interpretação das normas constitucionais para reescrever o preceito constitucional 

contido no artigo 5º, inciso LVII. Ignorou por completo o texto do dispositivo 
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constitucional supramencionado, o qual é claro e preciso em estabelecer que o 

trânsito em julgado é imprescindível para que qualquer pessoa seja considerada 

culpada.  

 

2  Desenvolvimento 

2.1 O processo penal constitucional e a abrangência do princípio 

constitucional da presunção de inocência 

O Código de Processo Penal, decreto-lei nº. 3.689, de 3 de outubro de 1.941, 

foi elaborado, segundo Oliveira (2017), em bases autoritárias por ter sido inspirado 

na legislação processual penal italiana produzida em 1930, em pleno regime 

fascista. Assim, em virtude de sua origem, de acordo com Oliveira (2017), o princípio 

norteador do Código de Processo Penal era a presunção de culpabilidade, em que a 

existência de uma acusação gerava a presunção de culpa, de modo que era 

incompatível pensar em inocência em relação ao indivíduo sob o qual pairasse uma 

acusação. 

A Constituição Federal de 1988 representou uma releitura de todo o sistema 

jurídico nacional, em especial, do direito processual penal. A Carta Magna instituiu 

diversos direitos individuais, liberdades públicas e princípios constitucionais, dentre 

eles o da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, o qual dispõe de 

forma clara e insofismável que ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória. O princípio referido, de acordo com Badaró 

(2003), passou a ter previsão expressa no ordenamento jurídico a partir da 

Constituição Federal de 1988, contudo, já era consagrado em tratados internacionais 

sobre direitos humanos e possuía reconhecimento por parte da doutrina como um 

princípio implícito do processo penal.  

A presunção de inocência representa uma grande conquista, decorrente do 

constitucionalismo, significa uma contenção do poder Estadual sobre a liberdade dos 

indivíduos, motivo pelo qual o presente trabalho tem como objetivo analisar a 

abrangência e a importância do referido princípio constitucional e, sobretudo, a sua 

incompatibilidade com a execução provisória da pena.  

A partir do método descritivo-analítico, buscou-se abordar categorias 

reputadas como fundamentais para o desenvolvimento do tema – como o arcabouço 

teórico e jurídico acerca do princípio constitucional da presunção de inocência. 
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Utilizou-se como procedimento técnico para coleta de dados a pesquisa bibliográfica 

– livros e textos de autores de renome sobre o tema –, os quais forneceram a base 

teórica da pesquisa. Dessa forma, a fonte primária da pesquisa é a bibliográfica, 

mas também se utilizou da jurisprudência, a qual é a própria razão de ser deste 

trabalho. 

O princípio constitucional da presunção de inocência está expressamente 

previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, por meio do qual 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. Para alguns autores, a Constituição Federal não adotou o princípio da 

presunção de inocência, mas sim o da presunção de não culpabilidade, conforme á 

a opinião de Rangel (2015, p. 24,25): 

 

A Constituição não presume a inocência, mas declara que ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória (art. 5º, LVII) . Em outras palavras, uma coisa é a 
certeza da culpa, outra, bem diferente, é a presunção da culpa. Ou, 
se preferirem, a certeza da inocência ou a presunção da inocência. 

 
Contudo, a discussão acerca da diferenciação entre os princípios da 

presunção de inocência e da não culpabilidade,assim como se a Constituição 

Federal adotou este ao invés daquele, mostra-se um debate inócuo, 

contraproducente, como é a opinião de Badaró (2003, p. 283): 

 

Não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e 
presunção de não culpabilidade. Procurar distinguir ambas é uma 
tentativa inútil do ponto de vista processual. Na verdade, buscar uma 
diferenciação apenas serve para demonstrar posturas reacionárias e 
um esforço em vão de retorno a um processo penal voltado 
exclusivamente para a defesa social, que não pode ser admitido em 
um Estado Democrático de Direito. 

 
O fato de a presunção de inocência ser um princípio constitucional não faz 

com que seja hierarquicamente inferior em relação a qualquer outra regra prevista 

na Carta Magna, haja vista que princípios e regras são espécies de um mesmo 

gênero: norma jurídica. A diferenciação entre princípios e regras reside nas 

características intrínsecas de cada espécie normativa, explicitadas por alguns 

critérios, dentre os quais os seguintes: 
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a) Quanto ao conteúdo: regras são relatos objetivos descritivos de 
condutas a serem seguidas; princípios expressam valores ou fins a 
serem alcançados; 
b)  Quanto à estrutura normativa: regras se estruturam, 
normalmente, no modelo tradicional das normas de conduta: 
previsão de um fato – atribuição de um efeito jurídico; princípios 
indicam estados ideais e comportam realização por meio de variadas 
condutas; 
c) Quanto ao modo de aplicação: regras operam por via do 
enquadramento do fato no relato normativo, com enunciação da 
consequência jurídica daí resultante, isto é, aplicam-se mediante 
subsunção; princípios podem entrar em rota de colisão com outros 
princípios ou encontrar resistência por parte da realidade fática, 
hipóteses em que serão aplicados mediante ponderação. 
(BARROSO, 2009, p. 317) 
 

Pois bem, a presunção de inocência é um princípio tendo em vista que é uma 

norma dotada de elevado grau de generalidade, ou seja, por expressar valores ou 

fins a serem alcançados mostra-se passível de envolver situações diversas. O 

referido princípio constitucional é reconhecido como um elemento fundamental do 

modelo processual penal acusatório, haja vista que exprime uma orientação do 

legislador constituinte originário, no sentido de se garantir o direito à liberdade do 

acusado, o qual é a regra em um Estado Democrático de Direito. Exprime também 

uma busca pela prevalência da dignidade da pessoa humana, bem como simboliza o 

esforço de se repelir qualquer tentativa de opressão estatal e, sobretudo, contribui 

de sobremaneira para um sistema processual penal capaz de equilibrar a busca da 

efetividade da coerção penal com os direitos fundamentais do acusado. 

Com efeito o princípio da presunção de inocência possui uma grande 

importância no direito processual penal, mormente porque dele derivam outros 

princípios, como, por exemplo, conforme exposto por Alexandrino e Paulo (2017), o 

princípio do in dubio pro reo, em que havendo dúvida com relação à interpretação da 

lei ou na capitulação do fato, deve-se adotar aquela que for mais favorável ao réu. 

Assim, em razão dos contornos assumidos pelo referido princípio, não é exagerada 

a seguinte opinião de Lopes Júnior (2016, p. 37): 
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Pode-se afirmar, com toda ênfase, que o princípio que primeiro 
impera no processo penal é o da proteção dos inocentes (débil), ou 
seja, o processo penal como direito protetor dos inocentes (e todos a 
ele submetidos o são, pois só perdem esse status após a sentença 
condenatória transitar em julgado), pois esse é o dever que emerge 
da presunção constitucional de inocência prevista no art. 5º, LVII, da 
Constituição. 

 

Ademais, o princípio da presunção de inocência, conforme prudentemente 

observado por Oliveira (2015), impõe ao Poder Público a observância de duas 

regras em relação ao acusado: uma de tratamento, em que durante a persecutio 

criminis não poderá haver restrições pessoais, com justificativa exclusiva na 

possibilidade de condenação, e outra de fundo probatório, determinando que o ônus 

da prova no tocante à existência do fato e à sua autoria são atribuições da 

acusação, de modo que à defesa apenas caberia demonstrar  eventual excludente 

de ilicitude e culpabilidade, caso alegadas. 

 Cumpre ressaltar que os efeitos do princípio da presunção de inocência não 

ficam adstritos a persecutio criminis, ou seja, projeta seus efeitos para fora do 

processo penal, possuindo uma dimensão externa, conforme exposto por Lopes 

Júnior (2012, p.239): 

 

Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma 
proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) 
do réu. Significa dizer que a presunção de inocência ( e também as 
garantias constitucionais da imagem, dignidade e privacidade) deve 
ser utilizada como verdadeiros limites democráticos à abusiva 
exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio 
processo judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento 
midiático deve ser coibido pela eficácia da presunção de inocência. 

 

Nos últimos meses o debate em torno do princípio da presunção de inocência 

concentrou-se em um de seus aspectos da dimensão interna, especificadamente, no 

seu alcance, ou seja, na definição do momento processual limite até o qual haveria a 

sua aplicação. A partir do julgamento do habeas corpus 126.292/SP, o Supremo 

Tribunal Federal alterou sua jurisprudência, passando a admitir a execução 

provisória da pena após confirmação da condenação em segunda instância, ainda 

que não operado o trânsito em julgado. Assim, utilizando-se de diversos 

argumentos, dos quais alguns serão abordados oportunamente, a Suprema Corte, 

subverteu o princípio constitucional da presunção de inocência a pretexto de uma 
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interpretação sistemática do processo penal, assunto objeto de atenção do presente 

artigo. 

 

2.2 A mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir do 

julgamento do habeas corpus 126.292/SP  

Antes do dia 5 de fevereiro de 2009, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal admitia o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, quando 

esgotadas as vias ordinárias – primeira e segunda instâncias –, ainda que pendente 

recurso especial e/ou extraordinário.  Dessarte, uma decisão condenatório, proferida 

em segunda instância, possuía como efeito automático o recolhimento à prisão do 

condenado, ainda que este tivesse permanecido durante todo o processo em 

liberdade e haja sido interposto recurso às instâncias extraordinárias, pendente de 

julgamento. 

A partir do dia 5 de fevereiro de 2009, o Supremo Tribunal Federal passou a 

adotar o entendimento de que a execução da pena somente poderia ser iniciada 

depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A referida 

jurisprudência foi firmada a partir do julgamento do habeas corpus 84.078/MG4, de 

relatoria do Ministro Eros Grau. O Plenário da Corte Suprema, por voto de sete 

ministros, entendeu que a ausência de efeito suspensivo nos recursos especial e 

extraordinário não era fundamentação autorizadora do início do cumprimento de 

pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado. Na ocasião, houve o 

reconhecimento de que a execução provisória da pena era incompatível com o 

princípio da presunção de inocência. 

Segundo o acórdão proferido na ocasião, a Lei n. 7.210/84 (lei de execução 

penal), condicionaria a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em 

julgado, assim como também a própria Constituição Federal, ao dispor no art. 5º, 

inciso LVII, que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória”. Dessarte, a Constituição Federal e a Lei n. 7.210/84 

se sobreporiam,  de forma temporal e material, ao disposto no artigo 6375 do Código 

                                                           
4 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf 
5 Art. 637.  O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido 
os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença. 
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de Processo Penal, dispositivo que de forma expressa autorizaria a execução 

provisória da pena. 

Quando se acreditava que a celeuma em torno da execução provisória da 

pena havia sido superada, o Supremo Tribunal Federal, por voto da maioria de seus 

ministros, no julgamento do habeas corpus 126.292/SP, de relatoria do Ministro 

Teori Zavascki, realizado em 17 de fevereiro de 2016, deu uma guinada em sua 

jurisprudência, voltando a admitir o início do cumprimento de pena privativa de 

liberdade após condenação proferida em segunda instância, ainda que não operado 

o trânsito em julgado.  

O habeas corpus 126.292/SP foi impetrado pela defesa de um réu condenado 

pelo crime de roubo qualificado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. Em virtude 

da condenação em primeira instância foi interposta apelação ao Tribunal de Justiça 

de São Paulo, o qual além de negar provimento ao recurso determinou que fosse 

expedido imediato mandado de prisão. Como ainda não havia ocorrido o trânsito em 

julgado da decisão e a prisão havia sido decretada de ofício, sem qualquer 

fundamentação, a defesa impetrou habeas corpus junto ao STJ, que negou a 

liminar.  

Diante do indeferimento da liminar no STJ, a defesa impetrou habeas corpus 

junto ao STF. Em um primeiro momento, quando da análise da liminar ora pleiteada 

pelo réu, o Ministro do STF, Teori Zavaski, concedeu a ordem, reconhecendo que 

era caso inclusive de ultrapassar a súmula 6916 da Corte Suprema. Contudo, 

quando do julgamento pelo plenário, por voto da maioria (Ministros Dias Toffoli, Teori 

Zavascki, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Carmén Lucia e Gilmar Mendes), a 

liminar foi revogada e denegada a ordem de habeas corpus, e restaurou-se a 

possibilidade de execução provisória da pena, entendimento que havia sido 

superado quando do julgamento do habeas corpus 84.078/MG.  

A retomada da antiga jurisprudência fez reacender na doutrina a discussão, 

acerca se a execução provisória da pena violaria o princípio constitucional da 

presunção de inocência, com base na interpretação do art. 5º, inciso LVII, o qual 

dispõe que o trânsito em julgado é essencial para que alguém seja declarado 

culpado. Essa possível incompatibilidade entre o princípio da presunção de 

                                                           
6 Súmula 691, do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas 
corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, 
indefere a liminar. 
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inocência e a execução provisória da pena é a situação problema que se pretende 

discutir neste trabalho. É um tema que não fica adstrito a discussões doutrinárias e 

acadêmicas, haja vista que tem implicações práticas, porquanto é a liberdade de 

milhares de pessoas que está a ser afetada. Dessa forma, a justificativa para a 

escolha do presente tema deve-se a importância do princípio constitucional da 

presunção de inocência para o processo penal, mas, sobretudo, em virtude da 

gravidade que representa a mudança de posicionamento do STF.  

A própria Corte suprema reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do 

sistema penitenciário brasileiro e editou a súmula vinculante n. 56 que possui a 

seguinte redação “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a 

manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, 

nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/ RS”. 

Mostra-se por demais contraditória a edição da súmula supramencionada e o 

entendimento do STF acerca da possibilidade da execução provisória de pena 

privativa de liberdade, autorizada após condenação proferida por órgão colegiado, 

ainda que na pendência de recurso especial e/ou extraordinário. Se o acusado está 

respondendo em liberdade é porque não há motivos para o seu encarceramento 

cautelar, e nada mais do que razoável e plausível do cumprir a previsão contida no 

art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, o qual pressupõe que o trânsito em 

julgado é essencial para que alguém seja considerado culpado 

 O resultado do novo posicionamento do STF, acerca da execução provisória 

da pena, será a agravação do “estado de coisas inconstitucional” do sistema 

penitenciário brasileiro. Ademais, não significa uma solução para a questão da 

ineficiência do sistema processual penal brasileiro. O que se percebe é uma crise do 

sistema judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que tem se utilizado de 

jurisprudência defensiva para diminuir o número de recursos. 

A hipótese que se levanta é que a execução provisória da pena significa uma 

violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, 

Inciso LVII, da Constituição Federal, o qual estabelece de forma clara e insofismável 

que o trânsito em julgado é essencial para que alguém seja considerado culpado. A 

mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passando a readmitir a 

execução provisória da pena, utilizando como pretexto a sua função de 

uniformizador do entendimento acerca das normas constitucionais, desrespeitou os 
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limites semânticos do texto Constitucional e, sobretudo, a presunção de inocência 

que, mais do que uma regra de tratamento, representa uma limitação contra a 

opressão do Estado. Quanto à questão, cumpre citar trecho do voto proferido, na 

medida cautelar na Ação Declaratórias de Constitucionalidade n. 437, pelo Ministro 

Celso de Melo: 

 

Daí o grave encargo que a esta Corte incumbe desempenhar no 
processo de indagação e de interpretação do alcance de uma das 
cláusulas mais vitais à preservação da liberdade humana, cuja 
integridade não pode ser comprometida por decisões que 
nulifiquem a aplicabilidade e o respeito ao direito fundamental de 
qualquer pessoa de não ser considerada culpada antes do trânsito 
em julgado da sentença penal condenatória. (BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, Medida Cautelar na Ação Declaratória de 
Constitucionalidade nº n.43). 

 

2.3 Os fundamentos justificadores da mudança de jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal 

O Ministro Teori Zavascki, relator do habeas corpus 126.292/SP, enfrentou 

diretamente o argumento de que a execução provisória da pena não violaria o 

princípio constitucional da presunção de inocência, nas palavras do eminente 

Ministro: 

 

Realmente, a execução da pena na pendência de recursos de 
natureza extraordinária não compromete o núcleo essencial do 
pressuposto da não-culpabilidade, na medida em que o acusado foi 
tratado como inocente no curso de todo o processo ordinário 
criminal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem 
como respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. 
Não é incompatível com a garantia constitucional autorizar, a partir 
daí, ainda que cabíveis ou pendentes de julgamento de recursos 
extraordinários, a produção dos efeitos próprios da responsabilização 
criminal reconhecida pelas instâncias ordinárias.8 (BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, Habeas corpus 126.292/SP). 

 

O Ministro relator, em seu voto, esclareceu que deve existir uma reflexão com 

relação ao alcance do princípio da presunção de inocência, para ele é necessário 

haver um equilíbrio entre a aplicação do referido princípio e a efetividade da função 

jurisdicional penal, a qual não deve estar adstrita a atender valores caros somente 
                                                           
7 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADC43MCM.pdf 
8 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246 
 



 
 

11 
 

dos acusados, mas também da sociedade, diante da realidade do sistema de justiça 

criminal, o qual é intricado e complexo. Citou inclusive o voto da Ministra Ellen 

Gracie quando do julgamento do HC 85.886 (DJ 28/10/2005), “em país nenhum do 

mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma 

condenação fica suspensa, aguardando referendo da Corte Suprema”. 

De acordo com a opinião de Nucci (2016) o que o STF fez foi privilegiar a 

segurança pública em detrimento do direito à liberdade, para tanto, considerou que 

normas constitucionais harmonizam-se, não se excluem umas às outras, haja vista 

que seria impossível o cumprimento de todos os conteúdos existentes nos artigos da 

Constituição. 

Com as devidas vênias, o sacrifício do princípio da presunção de inocência 

não se mostra medida capaz de garantir a efetividade da função jurisdicional penal e 

da segurança pública.  Tanto é verdade, que em nenhum momento houve a 

demonstração da necessidade, da adequação e da proporcionalidade da 

relativização do princípio da presunção de inocência. Somente justificaram a medida 

citando uma possível conciliação dos direitos fundamentais supramencionados, não 

houve fundamentação idônea, acerca de como a medida seria eficaz. 

Ademais, o problema entorno da segurança pública oferecida pelo Estado 

brasileiro não é superficial, é muito mais complexo do que se pode imaginar, 

conforme o voto, proferido no julgamento do recurso extraordinário 580.252/MS, pelo 

Relator Ministro Teori Zavascki: 

 

É sabido que a disfuncionalidade desse sistema percorre todos os 
seus níveis, e dele se constata, claramente: (a) baixa eficiência das 
ações de polícia preventiva; (b) ínfimo percentual de elucidação de 
crimes violentos; (c) demora na formação da culpa pelo aparelho de 
persecução penal; (d) desumanização no cumprimento da pena; e (e) 
recidiva do comportamento criminoso.9 (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal,Recurso Extraordinário 580.252/MS).  

 

Segundo Nucci (2016) a Colenda Corte avaliou que uma decisão proferida em 

2º grau traz elementos capazes de quebrar a presunção de inocência, de modo a 

induzir a presunção de culpa, embora não seja o que o texto constitucional afirma. 

Assim, o princípio da presunção de inocência, como qualquer outro, não é absoluto. 

                                                           
9 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE580252.pdf 
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Essa, sem dúvida, foi a intenção da Corte, o que pode ser nitidamente visto pelo 

seguinte trecho do voto do Ministro Teori Zavascki: 

 

Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito 
das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de 
fatos e provas e, sob esse aspecto, a própria fixação da 
responsabilidade criminal do acusado. 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. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 
Habeas corpus 126.292/SP). 

 

Assim, um argumento chave, e até consideravelmente plausível, exarado 

como justificador para a possibilidade da execução provisória da pena, foi o fato de 

os recursos de natureza extraordinária não serem dotados de ampla devolutividade, 

os quais não se prestam a análise de matéria fática. Bem como, o fato de tais 

recursos serem, comumente, manejados com propósito meramente protelatório, 

visando postergar o trânsito em julgado, de modo a se alcançar a prescrição, fato 

constatado pelo baixo número de recursos providos nas instâncias extraordinárias.   

Para Nucci (2016) o Supremo Tribunal Federal considerou também a ideia de 

que o legislador nada fez no processo penal, concorrendo para um Código 

defasado, incapaz de atender a modernidade das situações. 

Contudo, apesar de os argumentos supramencionados serem revestidos de 

plausibilidade, ainda assim não justificam o desrespeito ao art. 5º, inciso LVII, o qual 

é suficientemente claro ao estabelecer que o status de culpado somente ocorre com 

o trânsito em julgado da decisão de condenação. O cidadão não pode ser punido por 

uma deficiência do Estado, o qual não consegue garantir o direito fundamental à 

duração razoável do processo. Ademais, a estatística seria um novo critério definidor 

do grau de eficácia e aplicabilidade de uma norma constitucional? Existiria agora 

normas de eficácia contida de acordo com a estatística?A efetividade de um direito 
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fundamental não deve ser embasada em dados estatísticos, conforme as seguintes 

palavras utilizadas, no voto proferido, na medida cautelar na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade 43, pelo Ministro Celso de Melo: 

 
Até quando dados meramente estatísticos poderão autorizar essa 
inaceitável hermenêutica de submissão, de cuja utilização resulte, 
como efeito perverso, gravíssima e frontal transgressão ao direito 
fundamental de ser presumido inocente? (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal,Medida Cautelar na Ação Declaratória de 
Constitucionalidade nº n.43). 

 

Um argumento exarado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do 

habeas corpus 126.292/SP, e que merece especial atenção, é de que a execução 

provisória da pena servirá para diminuir o grau de seletividade do sistema punitivo 

brasileiro, de forma a torná-lo mais republicano e igualitário, reduzindo os incentivos 

à criminalidade de colarinho branco, em virtude do mínimo risco de cumprimento 

efetivo da pena. 

Há, todavia, com a devida vênia, um equivoco considerável no argumento 

supramencionado proferido pelo Ministro. Especialmente, por ter sido utilizado como 

fundamentação em um habeas corpus que tinha como paciente um réu pobre, filho 

de uma empregada doméstica, que teve a defesa realizada por uma advogada, a 

qual era empregadora da mãe do jovem. E, sobretudo, porque não representa o que 

costuma ocorrer, réus pobres, defendidos pelas Defensorias Públicas, também 

interpõem recurso especial e extraordinário. Dessa forma, os recursos às instâncias 

extraordinárias não são manejados exclusivamente em prol de pessoas com poderio 

econômico. Tanto é verdade, que no julgamento das ADC’s 43 e 44, a Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, representada pela defensora Thais dos Santos 

Lima, destacou que 41% dos recursos especiais, os quais diziam respeito a 

absolvição, atenuação de regime, redução de pena ou substituição da pena privativa 

de liberdade, por restritiva de direitos tiveram resultado positivo10. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=324392 
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2.4  Consequências práticas da execução provisória da pena 

No recurso extraordinário nº. 641.320/RS11 o STF reconheceu repercussão 

geral, acerca da questão constitucional da inexistência de estabelecimentos 

adequados ao cumprimento de pena privativa de liberdade nos regimes semiaberto 

e aberto. No referido julgado, chegou-se à conclusão de que, a despeito de a Lei de 

Execuções Penais atender aos direitos fundamentais dos sentenciados, esta se 

encontra distante da realidade, tanto que em muitos Estados da federação não há 

sequer estabelecimentos prisionais voltados ao cumprimento de pena em regime 

aberto, conforme pode-se colher do seguinte trecho retirado do julgado: 

 

Além disso, o regime aberto é simplesmente desprezado por várias 
unidades da federação. Dezessete unidades da federação – Acre, 
Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins 
– simplesmente não adotam o regime aberto. 
 Esses estados – dentre eles, São Paulo, a maior massa de 
condenados do país – não têm estabelecimentos destinados a 
pessoas institucionalizadas nesse regime. Em suma, todas as 
pessoas condenadas ou que progrediram ao regime aberto no 
Estado com a maior população carcerária do país estão em prisão 
domiciliar, ou em outro regime sem embasamento na lei. 
 Ou seja, a lei prevê os três degraus da progressão, mas o último 
simplesmente não existe em mais da metade do país. (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 641.320/RS). 

 

Mais do que reconhecer que a realidade caótica do sistema penitenciário 

brasileiro não se coaduna com a Lei de execuções penais e, sobretudo, com os 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, firmou-se uma tese, no 

referido julgado, a qual espelha o enunciado da súmula vinculante n. 56, que possui 

a seguinte redação “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a 

manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, 

nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.  

Assim, entendeu-se que os cidadãos não podem ser penalizados pela 

ausência de vagas em estabelecimentos destinados ao regime aberto e semiaberto, 

bem como pela situação calamitosa do sistema prisional, consequência da falta de 

providências de ordem administrativa. 

                                                           
11 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11436372 
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Mais uma vez o Supremo Tribunal Federal voltou a falar no “estado de coisas 

inconstitucional” em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro, da mesma 

forma como foi abordado no julgamento da medida cautelar da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF. Na decisão acerca da referida 

medida cautelar, considerou-se que a superlotação carcerária e as condições 

degradantes das prisões do país são responsáveis pelas condições desumanas de 

custódia, violadoras de direitos fundamentais, conforme pode-se verificar do 

seguinte trecho extraído do julgado: 

 

A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: 
superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência sexual, 
celas imundas e insalubres, proliferação de doenças 
infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água potável, de 
produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à 
educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos 
cárceres por organizações criminosas, insuficiência do controle 
quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, racial, de 
gênero e de orientação sexual.12 (BRASIL,Supremo Tribunal Federal, 
Medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental n. 347). 

 
O ponto que se pretende chegar é o quanto são contraditórias a edição da 

súmula vinculante n. 56, o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” do 

sistema penitenciário brasileiro e a possibilidade da execução provisória da pena. 

Será que a mudança de entendimento do STF, admitindo a execução provisória da 

pena, não contribuirá para o agravamento da situação calamitosa do sistema 

carcerário brasileiro? Não serão mais pessoas submetidas a um sistema carcerário 

degradante, superlotado, violador de direitos fundamentais? Afinal de contas, o 

número de pessoas encarceradas irá aumentar, haja vista que réus que poderiam 

estar aguardando em liberdade a decisão de recursos interpostos às instâncias 

extraordinários, estarão encarcerados, cumprindo provisoriamente as penas que 

lhes foram culminadas. 

Ademais, não serão mais pessoas buscando indenização do Estado pelos 

danos morais sofridos em decorrência do tratamento ultrajante do sistema 

penitenciário? Enfim, o precedente, acerca da obrigação do Estado em indenizar os 

detentos que cumprem pena privativa de liberdade em condições degradantes, foi 

lançado no julgamento do Recurso Extraordinário 580252/MS, no qual os Ministros 

                                                           
12 http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665 



 
 

16 
 

estabeleceram indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de um 

condenado, cumprindo pena no presídio de Corumbá (MS)13. 

 

3 Conclusão 

Pretendeu-se neste artigo demonstrar que a alteração da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, passando a readmitir a execução provisória da pena, 

representa violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Para 

tanto, utilizou-se do método descritivo-analítico, por meio do qual foi feita uma 

análise acerca da jurisprudência relacionada ao tema, bem como da doutrina que 

informa os conceitos de ordem dogmática. O procedimento técnico para coleta de 

dados empregado foi a pesquisa bibliográfica, recorrendo-se a livros, textos de 

autores de renome e, sobretudo, fazendo uso da jurisprudência. 

Tendo analisado alguns dos fundamentos justificadores da mudança de 

entendimento do Pretório Excelso, exarados no julgamento do habeas corpus 

126.292/SP, verificou-se que os argumentos utilizados são revestidos de 

plausibilidade, os quais se coadunam com a atual realidade fática e social. 

De fato, conforme, brilhantemente exposto pelo ministro Relator, Teori 

Zavascki, ao proferir seu voto no julgamento do habeas corpus 126.292/SP, os 

recursos de natureza extraordinária, os quais não são dotados de ampla 

devolutividade e efeito suspensivo – não se prestando a revisar “injustiças do caso 

concreto” –, são muitas vezes mal utilizados pelos réus, constantemente manejados 

com o propósito único de postergar o trânsito em julgado, visando o alcance da 

prescrição, com a consequente extinção da punibilidade, fato constatado em razão 

do baixo número de recursos providos nas instâncias extraordinárias. Com efeito, 

esse artifício utilizado pelas defesas, contribui para a crise de inefetividade da 

função jurisdicional penal. 

A despeito de os argumentos supramencionados e os demais empregados 

pela maioria dos Ministros do STF serem válidos e plausíveis, estes contrariam de 

forma flagrante a Constituição Federal, que assegura a presunção de inocência até 

o trânsito em julgado de sentença condenatória. 

 A Carta Magna é suficientemente taxativa e clara ao estabelecer em seu 

artigo 5º, inciso LVII, que o status de culpado somente é atingido com o trânsito em 

                                                           
13 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336352 
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julgado da decisão condenatória. De modo que é irrelevante o fato de os recursos de 

natureza extraordinária, interpostos pela defesa, não serem dotados de efeito 

suspensivo, haja vista que o cerne da questão não é este, mas de que tais recursos 

obstam o trânsito em julgado. 

A propósito o artigo 5º, inciso LVII é um tanto quanto claro e preciso, não 

admitindo outra interpretação, senão a de que a presunção de inocência vigora até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Interpretar de outro modo o 

referido dispositivo constitucional significa reescrever a norma constitucional, haja 

vista que não há margem exegética para que o preceito constitucional receba 

interpretação diversa daquela supramencionada. 

É inegável que o Estado, no tocante a persecução criminal, é moroso, que a 

função jurisdicional penal e a segurança pública oferecida pelo Estado brasileiro 

padecem de uma crise de eficiência, devendo-se buscar soluções para tais 

problemas. Entretanto, essa busca não deve ser realizada de forma a se sobrepor à 

Constituição Federal, a qual estabelece que o trânsito em julgada é imprescindível 

para que qualquer pessoa seja considerada culpada. Além disso, não se pode 

castigar o cidadão por uma deficiência do próprio Estado, o qual não é capaz de 

garantir o direito fundamental à duração razoável do processo. 

Por sua vez, o baixo número de recursos providos nas instâncias 

extraordinárias também não é justificativa para relativizar o princípio da presunção 

de inocência, haja vista que dados meramente estatísticos não são suficientes para 

autorizar a grave transgressão ao referido princípio Constitucional. Não há em 

nenhum dispositivo da Carta Magna previsão de que a estatística seja critério 

definidor do grau de eficácia e aplicabilidade de uma norma constitucional. 

Outrossim, o sacrifício do princípio constitucional da presunção de inocência 

não é a forma correta de combater o mau uso dos recursos de natureza 

extraordinária manejados, muitas vezes, com o propósito único de postergar o 

trânsito em julgado, objetivando o alcance da prescrição. A forma mais acertada e 

eficaz de evitar que tal artifício seja utilizado pelas defesas é uma reforma 

processual, que estabeleça a forma correta de utilização dos recursos ou a alteração 

do instituto da prescrição, estabelecendo marcos interruptivos posteriores a 

sentença ou acórdão condenatório. Ademais, a interposição de recurso de natureza 
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extraordinário com a finalidade única de protelar, é apenas a ponta do iceberg da 

crise de ineficiência do sistema processual penal pátrio. 

Portanto, pressupõe-se que, ainda que de forma sucinta, conseguiu-se 

comprovar a hipótese levantada no início deste trabalho, de que a mudança de 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, passando a readmitir a execução 

provisória da pena, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. O 

Pretório Excelso utilizou de sua atribuição de uniformizador e pacificador da 

interpretação das normas constitucionais, conferida a ele pela Constituição Federal, 

para subverter o referido princípio constitucional. Conseguiu-se demonstrar também 

que subversões como esta comprometem a credibilidade da Constituição Federal, a 

qual é tida com uma carta cidadã e responsável por um dos períodos de maior 

estabilidade jurídica já vivenciado pelo país.  
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