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1. RESUMO 

Iniciando-se da premissa de que a garantia constitucional de presunção de 

inocência positivada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, seja 

um dos princípios norteadores do devido processo legal, visto que protege a 

liberdade do homem perante a autoridade do Estado, é possível que se questione a 

efetividade desse princípio na aplicação do direito brasileiro. Destarte, a pesquisa 

analisa a provável desconsideração do referido princípio fundamental na decisão do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 126.292, no dia 17 de 

fevereiro de 2.016. Realçando a função de proteção da Suprema Corte à 

Constituição Federal, é impactante observar que os próprios guardiões 

desprestigiaram o princípio intrínseco à proteção da liberdade da pessoa humana, o 

qual, em regra, por sua natureza constitucional tem aplicação imediata. A 

desatenção à garantia fundamental não ofende apenas a norma nela constituída, 

fere todo o sistema que se estruturou através de lutas democrática na busca de uma 

justiça comum, assim como viola diretamente os direitos fundamentais dos cidadãos. 

Palavras chaves: Presunção de inocência; Liberdade; Supremo Tribunal Federal. 

2. INTRODUÇÃO 

O princípio da presunção de inocência se faz presente na Constituição 

Federal promulgada em 1988 - como cláusula pétrea, nos termos de seu artigo 60, § 

4º, IV -, bem como em declarações e tratados internacionais, e traz aos poderes 

estatais um caráter humanista em na formulação e execução de legislações, a fim 

de proteger o indivíduo da coerção daquele que tem a força para ser considerado o 

maior criminoso universalmente: o Estado. Dessa forma, um direito fundamental 

reconhecido tende a impulsionar meios de aplicabilidade, sendo um instrumento que 

favorece a progressão de uma ordem jurídica justa.  

O novo entendimento oriundo da decisão do STF ignorou a magnitude do 

princípio da presunção de inocência ao permitir que seja executada a pena privativa 

de liberdade antes do transito em julgado, ou seja, sem que haja recurso 

extraordinário e recurso especial. Como positivado claramente na Carta Magna, em 

seu artigo 5º, LVII, a culpabilidade do julgado será comprovada somente após a 

extinção de recursos cabíveis. Logo, entende-se que se não há transito em julgado, 



não há culpabilidade, e sendo a culpabilidade o fundamento e a limitação da 

execução penal, não pode essa decisão ser considerada constitucional.  

A fase de consolidação da garantia fundamental se dá na aplicabilidade 

efetiva do texto constitucional. Em referência ao pensamento do ilustre filósofo Hans 

Kelsen, em sua obra Teoria Pura do Direito, a legitimidade de uma Constituição 

deve ser medida pelo princípio da efetividade, devendo suas normas ser aplicadas e 

observadas no caso concreto. De nada valerá o principio da presunção da inocência 

a partir do novo entendimento do STF, sendo que não poderá ser aplicado o direito 

fundamental do indivíduo para sua defesa e proteção durante o processo penal.   

3. OBJETIVOS 

Ao destacar o princípio da presunção de inocência, é preciso que se analise a 

sua importância para o ordenamento jurídico e para a operação da justiça. Como 

direito de caráter garantista aos cidadãos brasileiros e protegido pela Constituição 

Federal de 1988, símbolo de grande conquista dos Direitos Humanos, assim como 

outros princípios constitucionais, deveria ser ele norteador de decisões do judiciário, 

em especial da Corte Suprema. O objetivo da pesquisa é mostrar a irrelevância que 

o próprio Órgão guardião da Constituição deu ao princípio fundamental em análise. 

4. METODOLOGIA 

Para a pesquisa, adotar-se-á o método dedutivo, com procedimentos 

bibliográficos. Serão valorizadas as investigações em artigos, livros, monografias e 

acórdãos de tribunais (v.g., o Habeas Corpus 126.292). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Houve tempos na história do direito brasileiro em que o indivíduo acusado 

tinha primordialmente a sua culpabilidade presumida, a exemplo do período do 

Estado Novo, em que cabia ao imputado o ônus da prova. Com a assunção do 

princípio da presunção de inocência, a função do ônus da prova passou a ser 

incumbida a quem acusa, tendo o cidadão a sua inocência presumida. Assim, a 

decisão do Supremo no julgamento Habeas Corpus 126.292 fere, nas palavras do 

Ministro Celso de Mello em seu voto, “uma das mais expressivas conquistas 

históricas da cidadania: o direito do indivíduo de jamais ser tratado, pelo Poder 



Público, como se culpado fosse”, sendo o não tratamento culposo do investigado 

uma das regras oriundas do princípio em destaque. 

Salvo nas prisões cautelares, as quais têm legítimas justificativas para a sua 

decretação, o trânsito em julgado é pressuposto fundamental para se ter como 

concretizada a condenação penal, tanto para sanções privativas de liberdade (art. 

105 da Lei de Execução Penal) quanto para penas restritivas de direitos (art. 147 de 

Lei de Execução Penal). Assim, entende-se que a decisão da Corte não só viola o 

princípio da presunção de inocência ao tratar o investigado como culpado, como 

também possibilitará que tais normas infraconstitucionais deixem e ser aplicadas. 

Destacando que aproximadamente um terço das decisões criminais das 

instâncias inferiores foram reformadas pelo STF desde 2006 (Secretaria de 

Tecnologia de Informações do Supremo Tribunal Federal), o número de erros 

judiciais causados pela não observação a princípios constitucionais aumentará com 

a decisão discutida, assim como a população carcerária no sistema penitenciário, 

que o próprio STF considera inconstitucional - Estado de Coisas Inconstitucional –

ECI (ADPF nº 347- DF). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Previamente, deduz-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal no 

Habeas Corpus 126.292 está em desconformidade com o modelo democrático 

originado da Constituição Cidadã de 1988 e com a fundamental função de proteção 

e fidelidade ao texto constitucional. Maior problemática tem relação com a violação 

de direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana.  
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