
 

 
 

 
 

A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA EM 

SEGUNDA INSTÂNCIA FRENTE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA 

 

GUNDES, Cleiton Edir1 
cleiton_advocacia@hotmail.com  

 

RESUMO  

 

O presente artigo tem por objetivo analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal 
no Habeas Corpus nº 126.292, com relação à execução provisória da pena após 
mantida a decisão condenatória em segunda instância. Tal entendimento, a 
princípio, fere o princípio do estado de inocência, previsto no inciso LVII do Art. 5º da 
Constituição Federal, o qual prescreve que ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Deste modo, considerando a 
enérgica mudança no entendimento da Suprema Corte, a temática divide o mundo 
jurídico quanto à possível violação ou não do princípio da presunção de inocência, 
abordando ainda, as possíveis soluções na eventual admissibilidade da presunção 
de culpabilidade nesta fase processual, visando primordialmente não interferir em 
direitos e garantias fundamentais previstos em nossa Constituição Federal.  
 

Palavras-chave: Execução Provisória de Pena. Princípio da Presunção de 
Inocência. Corte Suprema. Constituição Federal. 
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INTRODUÇÃO  

 

A temática trazida à baila esta pautada na decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292, com relação à execução provisória 

da pena após mantida a condenação do réu em segunda instância, considerando a 

mudança substancial na própria jurisprudência da Suprema Corte.  

Não obstante as decisões anteriores do Excelso Tribunal, em recente decisão, 

o órgão supremo entendeu cabível o início da execução da pena condenatória após 

a decisão de segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória, baseando-se no estado jurídico de culpabilidade, entendimento 

este que se choca com o texto constitucional, causando grande impacto e 

insegurança na seara jurídica. 

Com isso, cumpre salientar inicialmente, que a Constituição da República 

Federativa do Brasil se mostra clara em asseverar no artigo 5º, inciso LVII, 

que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, pautado no princípio basilar da presunção de inocência. 

Tal princípio é defendido por grande parte da doutrina no sentido de estar o réu 

no estado jurídico de inocência, ou seja, somente após esgotado os meios de defesa 

através do trânsito em julgado, que o mesmo passará ao estado de culpabilidade, 

sendo assim, torna-se injusto iniciar o cumprimento de uma pena enquanto não 

existir culpabilidade, ou ainda, mesmo que de forma remota, possibilidade de ser 

considerado inocente. 

Nesta senda, mister se faz compreender o objetivo de tal decisão do Supremo 

Tribunal Federal, bem como as conseqüências oriundas de tal entendimento e, a 

possível ofensa ao princípio da presunção de inocência previsto no dispositivo 

constitucional supra citado.  

Por fim, expor e analisar situações alternativas que garantam a aplicação da lei 

penal e, primordialmente, a pacificação social, sem ferir, entretanto, o ordenamento 

jurídico constitucional e seus princípios basilares.    

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Mister destacar inicialmente, que à Constituição Federal da República é o 

alicerce de todo o ordenamento jurídico, sendo que os dispositivos elencados em tal 

carta devem ser respeitados e efetivamente cumpridos, sob pena de tornar-se letra 

fria e, colocar em dúvida a real existência do estado democrático de direito.  

Neste diapasão, com relação à Lei infraconstitucional, giza-se que a atual 

situação do nosso processo penal causa espanto e está longe de cumprir os 

mandamentos insertos na Lei maior. 
Importante discorrer que o Art. 5º, inciso LVII da Carta Magna é claro e 

irrefutável ao determinar que ninguém será considerado culpado antes do trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória, dando ensejo ao princípio da inocência. 

Com isso, portanto, o denunciado tem pleno direito de recorrer, nas vias 

excepcionais, em liberdade, salvo se presente necessidade excepcional de sua 

prisão, caso em que aplica-se, com o devido fundamento, o disposto no Art. 312 do 

Código de Processo Penal, que prevê as hipóteses de prisão preventiva. 

Nesta seara, nos cabe primeiramente entender o desígnio a que se refere o 

princípio da presunção de inocência, e nesse sentido, Mirabete (2003) prefere a 

denominação “Princípio do Estado de Inocência”, e explica: 

 

Nesses termos, haveria uma presunção de inocência do acusado da prática 
de uma infração penal até que uma sentença condenatória irrecorrível o 
declarasse culpado. De tempos para cá, entretanto, passou-se a questionar 
tal princípio que, levado às últimas consequências, não permitiria qualquer 
medida coativa contra o acusado, nem mesmo a prisão provisória ou o 
próprio processo. Por que admitir-se um processo penal contra alguém 
absoluta (júris et de jure) a sentença irrecorrível não a irrecorrível não a 
pode eliminar; se trata de uma presunção relativa (júris tantum), seria ela 
destruída pelas provas colhidas durante a instrução criminal antes da 
própria decisão. O que se entende hoje, como diz Florian, é que existe 
apenas uma tendência à presunção de inocência, ou mais precisamente, 
um estado de inocência, um estado jurídico no qual o acusado é inocente 
até que seja declarado culpado por uma sentença transitado em julgado. 
Assim, melhor é dizer-se que se trata do “princípio de não-culpabilidade”. 
Por isso, nossa Constituição Federal não “presume’ a inocência, mas 
declara que “ninguém será considerado culpado ate o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória (art.5º, LVII), ou seja, que o acusado é 
inocente durante o desenvolvimento do processo e seu estado só se 
modifica por uma sentença final que o declare culpado. Pode-se ate dizer, 
como faz Carlos J. Rubianes, que existe até uma presunção de 
culpabilidade ou de responsabilidade quando se instaura a ação penal, que 
é um ataque à inocência do acusado e se não a destrói, a põe em incerteza 
ate a prolatação da sentença definitiva(...). (MIRABETE, 2003). 



 

 
 

 
 

 

Complementando o raciocínio do professor Capez, Mirabete (2003) ensina: 

 

Em decorrência do princípio do estado de inocência, deve-se concluir que: 

a) a restrição a liberdade do acusado antes da sentença definitiva só deve 

ser admitida a título de medida cautelar, de necessidade ou conveniência, 

segundo estabelece a lei processual; b) o réu não tem o dever de provar 

sua inocência; cabe ao acusador comprovar a sua culpa; c) para condenar o 

acusado, o juiz deve ter a convicção de que é ele responsável pelo delito, 

bastando para a absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (In dúbio pro 

reo). Coma a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), conforme Decreto nº 678, de 

6-11-92, vige no País a regra de que “toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa” (art.8º, 2 da Convenção). (MIRABTE, 2003) 

 

Entretanto, não obstante tal princípio constitucional, ou seja, da presunção de 

inocência, também denominado pela nobre doutrina de estado jurídico de inocência, 

houve decisão do Supremo Tribunal Federal admitindo a execução da pena após 

decisão de segunda instância. 

Conforme explica Freitas (2016), para entender a decisão é preciso visitar o 

passado, e assim expõe:  

 

O Código de Processo Penal de 1940, no artigo 393, inciso I, dizia ser efeito 
da sentença condenatória recorrível ser o réu preso. Portanto, exceto se 
fosse o crime afiançável (v.g., lesões corporais leves), o juiz, ao condenar 
alguém, já mandava expedir mandado de prisão. Sobreveio a democracia e, 
em 1988, a nova Constituição dispôs no artigo 5º, inciso LVII que: ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. Mais de 10 anos depois, em 5 de fevereiro de 2009, o STF no 
HC 84.078-7/MG, rel. Eros Grau, decidiu que era necessário transitar em 
julgado a sentença condenatória para que a pena pudesse ser executada. 
Em outras palavras, se o acusado recorresse ao STJ e ao STF, era preciso 
aguardar a última instância para, daí, iniciar a execução da pena. No 
julgamento desta semana, o relator Teori Zavascki, apresentou um estudo 
de Direito Comparado, analisando a legislação da Inglaterra, Estados 
Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha e Argentina, países 
em que não se aguarda o trânsito em julgado. Se a pesquisa prosseguisse, 
certamente não encontraria um só país em que a situação fosse igual à do 
Brasil. Não se tem notícia de país rico ou pobre em que a execução da pena 
passe por quatro instâncias. Todavia, muitos se colocaram contra a nova 
posição do STF, certamente preocupados com a possibilidade dela tornar o 
Direito Penal extremamente inflexível, quiçá prejudicando o exercício da 
ampla defesa. (FREITAS, 2016). 
 



 

 
 

 
 

Nesta senda, existe grande celeuma na seara jurídica quanto a possibilidade ou 

não, de o acusado aguardar, conservando incólume seu estado de liberdade, o 

julgamento de eventual recurso de índole excepcional por ele interposto.  

Desta forma, surge uma decisão jurisprudencial que afeta todo o sistema 

jurídico, oscilando interpretações diversas e questionamentos sobre a execução 

antecipada da pena na pendência de recursos de índole excepcional. Eis que surge 

a questão: saber se ofende ou não o princípio do estado jurídico de inocência? 

E nesse sentido, Freitas (2009) assim destaca:  

 

“Nos tratados e nas Cortes Internacionais é dito que toda pessoa se 
presume inocente até prova de sua culpa em um tribunal. Nesta mesma 
interpretação segue a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, 
a Convenção Européia dos Direitos Humanos, 1950, o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, de 1966, o Pacto de San José da 
Costa Rica e o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 2002. 
Mas em nenhum deles se afirma que esta presunção exige o esgotamento 
de todas as instâncias. Interpretando tais dispositivos na realidade forense 
internacional, a regra não é aguardar o esgotamento de todas as 
instâncias.” (FREITAS, 2009) 

 

Outrossim, digressão maior merece o tema, sendo que a questão foi 

francamente enfrentada pelo eminente Ministro Eros Grau no voto do Habeas 

Corpus n. 91.232/PE, que assim arrematou: 

 

“Ora, se é vedada a execução da pena restritiva de direito antes do trânsito 
em julgado da sentença, com maior razão há de ser coibida a execução da 
pena privativa de liberdade, indubitavelmente mais grave, enquanto não 
sobrevier título condenatório definitivo. Entendimento diverso importaria 
franca afronta ao disposto no art. 5º, inciso LVII da Constituição, além de 
implicar a aplicação de tratamento desigual a situações iguais, o que 
acarreta violação do princípio da isonomia. Note-se bem que é a isonomia 
na aplicação do direito, a expressão originária da isonomia, que me refiro. É 
inadmissível que esta Corte aplique o direito de modo desigual a situações 
paralelas” (EROS GRAU). 

 

Nesse sentido, parece haver transgredido postulado essencial à configuração 

do processo penal democrático, ao inverter a fórmula da liberdade, que se expressa 

na presunção constitucional de inocência. 

O ministro Celso de Melo, em seu entendimento, destacou: 

 

“Com essa inversão, o acórdão local entendeu suficiente à nulificação da 
presunção constitucional de inocência a mera prolação, já em primeira 
instância de sentença penal condenatória recorrível, em frontal colisão com 



 

 
 

 
 

a cláusula inscrita no inciso LVII do artigo 5º de nossa Lei Fundamental, que 
erigiu o trânsito em julgado da condenação criminal em fator de legítima 
descaracterização do postulado do estado de inocência” (CELSO DE 
MELO). 

 

Logo, nota-se a grave problemática surgida em decorrência decisão prolatada 

pelo Excelso Tribunal, uma vez que feriu, incontestavelmente, um princípio de ordem 

constitucional e extrema relevância jurídica.  

Nesta ótica, a discussão é baseada na presunção ou não da culpabilidade e 

suas consequências jurídicas, cabendo então ponderar as circunstâncias, uma vez 

que a decisão em tela busca dar maior celeridade e efetividade aos processos 

penais, porém, de outra banda, causa impacto e confronto a garantias fundamentais, 

que se aceitável, de certa forma, torna letra morta as determinações contidas na 

Constituição Federal Brasileira. 

Portanto, mister se faz analisar alguns institutos jurídicos, uma vez que, de um 

lado busca-se a admissibilidade da presunção de culpabilidade, ao passo que de 

outro lado, tal hipótese é inadmissível, ante o princípio constitucional invocado. 

Sendo assim, tendo por base um princípio de suma importância, ou seja, da 

presunção de inocência, previsto constitucionalmente, que visa evitar que o individuo 

cumpra uma pena sem o devido processo legal, sem antes ter esgotado os meios de 

defesa, este deve ser respeitado, e admitir o cumprimento da pena antes do trânsito 

em julgado da decisão condenatória é, definitivamente, ridicularizar e tornar inútil a 

Constituição Federal. 

Outrossim, devemos lançar os olhos a necessidade do cumprimento das 

sanções penais, a segurança da sociedade, bem como, dos possíveis e reais meios 

de defesa constantemente utilizados para o fim único de protelar o cumprimento das 

penas. 

Nesta ótica, com relação à protelação dos processos judiciais, Freitas (2016) 

em recente artigo, assim expôs:  

 

Se no passado bastava uma sentença de primeira instância para o 
condenado ser preso, a partir daí passou a ser necessário que se 
percorressem quatro instâncias: Vara, TJ, STJ e STF. Isto fez com que os 
réus com recursos econômicos para contratar bons advogados, passassem 
a valer-se de todos os recursos possíveis: embargos de declaração, 
embargos infringentes, recurso especial ao STJ, agravo regimental, recurso 
extraordinário ao STF, tudo, enfim, que pudesse adiar a decisão final. 
(FREITAS, 2016). 



 

 
 

 
 

 

Insta frisar que a protelação processual é uma realidade brasileira, são 

inúmeras as ferramentas jurídicas que dão alicerce a procrastinação dos processos 

penais, sendo que, compreender o caráter instrumental do processo e assegurar o 

direito fundamental à tutela jurisdicional são escopos que devem ser alcançados 

com o direito processual moderno. 

Portanto, realmente, tem-se que a decisão se choca com o princípio 

constitucional, encontrando-se efetivamente o individuo em estado de inocência, 

ante a ausência de trânsito em julgado. Entretanto, se mostra admissível à 

presunção de culpabilidade, não forte o suficiente a esmagar garantia constitucional 

invocada, como ocorreu no caso em tela, mas apta o suficiente para justificar medida 

cautelar privativa de liberdade. 

Com relação à prisão preventiva, Marques (2000) afirma, em sentido jurídico, “a 

prisão nada mais é do que a privação da liberdade de locomoção, ou seja, do direito 

de ir e vir, por motivo lícito ou por ordem legal”, e preleciona: 

 

“A prisão cautelar tem por objeto a garantia imediata da tutela de um bem 
jurídico para evitar as conseqüências do periculum in mora. Prende-se para 
garantir a execução ulterior da pena, o cumprimento de futura sentença 
condenatória. Assenta-se ela num juízo de probabilidade; se não houver 
probabilidade de condenação, a providência cautelar é decretada a fim de 
que não se frustrem a sua execução e seu cumprimento”. (MARQUES, 
2000, p. 49) 

 

Nesta senda, seria possível admitir a inserção no rol do Art. 312 do Código de 

Processo Penal, a possibilidade de prisão preventiva do réu que for condenado após 

decisão de segunda instância, o que não fere a Constituição Federal, pois não se 

trata de cumprimento de pena, mas sim, de fundamento idôneo para presunção de 

culpabilidade diante da condenação mantida, o que só ocorre devido a força das 

provas carreadas aos autos.  

Com isso, nota-se que não á ofensa a Carta Magna, mas fundamento legítimo 

e suficiente para a decretação da custódia prisional diverso do cumprimento de 

pena. 

Portanto, é certo que as decisões judiciais devem buscar o equilíbrio entre o 

direito à liberdade e a eficiência, porém, é inadmissível a violação clara e 

incontestável de direitos e garantias constitucionais. 



 

 
 

 
 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A temática em tela causa grande reflexão na área jurídica, envolvendo direitos 

e garantias constitucionais e a busca por processos mais célere e eficaz, buscando 

atender ao clamor social pela justiça.  

Nesta senda, tendo por base uma decisão da Corte Suprema que altera 

substancialmente sua própria jurisprudência, interferindo diretamente em um 

princípio fundamental de nossa Constituição Federal, mister se faz, primeiramente, 

entender qual o objetivo do Egrégio Tribunal.  

Com isso, cabe salientar que o princípio da presunção de inocência deve ser 

empregado com critério e equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito 

de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do indivíduo. 

Nesta senda, frisa-se que a sociedade implora por processos mais céleres, com 

eficácia e aplicação do que denominamos justiça. Esse, portanto, é um dos objetivos 

do STF, evitando maiores prolongamentos quanto ao cumprimento da pena, evitar 

injustiças devido as hipóteses de processuais de protelação do processo penal, 

considerando a real possibilidade de culpa do réu ante a condenação mantida em 

segundo grau.   

Logo, a medida a ser tomada deve buscar o meio termo entre o respeito às 

garantias determinadas pela Constituição Federal, com o devido processo legal, o 

contraditório, o princípio da dignidade, a plenitude de defesa, e a exigência da 

segurança social.  

Sendo assim, em que pese a necessidade de processos mais eficazes e a 

prática do princípio da economia e celeridade processual, verifica-se que, determinar 

o cumprimento de uma pena que sequer é definitiva, é inadmissível, uma vez que 

existe de fato a remota hipótese de absolvição posterior, e caso isso ocorra, tal 

impacto e violação a honra e dignidade do individuo jamais voltaria ao seu status 

quo ante, uma vez que não existe indenização que pague o cumprimento injusto de 

uma pena.  

De outra banda, visando atender a todos os princípios constitucionais e 

infraconstitucionais, sem ferir obviamente a Carta Magna, o mesmo não ocorre com 



 

 
 

 
 

a prisão preventiva, pois caso ocorra à absolvição posterior, existiu fortes indícios de 

culpabilidade do individuo, o que gera a necessidade maior de proteger a sociedade. 

Logo, a decretação da prisão preventiva seria uma forma de garantir a 

segurança pública e os fins da execução penal, se houver, não ferindo a 

Constituição Federal, mais especificamente, o inciso LVII do Art. 5º da Carta Magna 

e o princípio do estado de inocência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se pelo presente trabalho, que a Suprema Corte buscou a aplicação da 

lei penal interferindo em direitos e garantias protegidas constitucionalmente, uma vez 

que a determinação do inicio de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória se mostra inconstitucional, ferindo, 

incontestavelmente, o princípio da presunção de inocência. 

Arremata-se que a figura da antecipação dos efeitos da condenação é 

diametralmente incompatível com o texto constitucional, notadamente, tornando letra 

morta o estatuído no Art. 5º, inciso LVII da Constituição da República. 

De outra banda, afim de não passar por cima da Constituição Pátria, seria 

possível admitir nesta fase processual, ou seja, após a decisão de segunda 

instância, a decretação da prisão preventiva do réu ante a sua possível 

culpabilidade.  

Nesta ótica, com o intuito de não violar direitos fundamentais e, principalmente, 

respeitar a carta magna, discutir-se-ia a possível inserção no rol do Art. 312 do CPP, 

com a declaração de prisão preventiva após mantida a decisão condenatória em 

segunda instância, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 

de autoria. 
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