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RESUMO 

     Os Tribunais Superiores Brasileiros, vem discutindo a possibilidade da prisão após 

a condenação em segunda instância, contrária portanto, ao que vem postulado na 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LVII, que traz o seguinte texto: 

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

condenatória”. Portanto, a pesquisa busca analisar como ocorre a interpretação do 

trânsito em julgado com a antecipação da prisão, além da efetividade do princípio da 

presunção de inocência. 

Assim, a pesquisa busca analisar o contexto de forma ampla, de forma a examinar os 

resultados que os diferentes posicionamentos sobre o tema, causam na sociedade, 

demonstrando, a insegurança jurídica ocasionada pela instabilidade das decisões dos 

Tribunais Superiores. 

 

INTRODUÇÃO 

O princípio da presunção de inocência, pode ser considerado, uma garantia dos 

cidadãos em relação ao Estado, demonstrada através da confiança no poder 

judiciário, contra julgamentos e condenações arbitrárias. Porém, apesar do princípio 

remontar ao Direito Romano, nem sempre a relação entre pessoas e Estado, se deu 

dessa maneira, assim na Baixa Idade Média, a partir da insuficiência de provas, era 

possível a condenação a partir de uma “semiculpabilidade”, que condenava o 

indivíduo à uma pena mais leve, e, portanto, sem a confirmação de sua culpa.  

     É possível observar que o princípio da presunção de inocência foi algo construído 

periodicamente ao longo da história da sociedade. Presente na Constituição Brasileira 

de 1988 e na Declaração Universal de Direitos Humanos, o princípio se faz então 

presente no Ordenamento brasileiro, porém, sua aplicação e interpretação, tem 

gerado grandiosos debates e julgamentos nos Tribunais Superiores, assunto este, que 

será abordado profundamente no decorrer do presente trabalho.   

OBJETIVOS: 

Geral:  

     O objetivo da pesqusia está em buscar uma problematização sobre os recorrentes 

julgamentos dos Tribunais Superiores acerca da prisão após a condenação em 



segunda instância, fazendo uma reflexão acerca da presunção de inocência e do 

trânsito em julgado, no decorrer da história, além da interpretação dada à estes 

conceitos nos ultimos julgamentos sobre a matéria em questão.  

Específicos:  

a) Identificar os dispositivos legais que contrariam as decisões favoráveis a prisão 

após a condenação em segunda instância. 

b) Demonstrar a relação do princípio da presunção de inocência e do conceito 

“trânsito em julgado”, buscando uma análise histórica e suas referências.  

c) Apresentar o contexto do último julgamento que ocorreu em 2018, que pelo fato 

de se tratar do  Habeas Corpus de um ex-presidente, teve uma enorme 

repercussão midiática.  

METODOLOGIA:  

     Para a realização da pesquisa será necessário a utilização de diferentes métodos, 

com a finalidade de buscar uma fundamentação adequada, e suficiente para explicitar 

as ideias referentes ao tema em questão. O primeiro método utilizado será o histórico, 

buscando apresentar como se deu a inserção do princípio da presunção de inocência 

no Ordenamento Brasileiro, e como este princípio foi um enorme avanço em matéria 

de garantias fundamentais.    Outro método utilizado durante a realização da pesquisa, 

será o analítico, conjuntamente com o método exploratório, uma vez que será 

necessário buscar detalhadamente bibliografias, jurisprudências e textos legais 

visando ampla fundamentação.  

DESENVOLVIMENTO 

Para possibilitar uma melhor compreensão do princípio da presunção de inocência, 

é necessário entender o que são princípios e suas distinções em relação às regras. 

Segundo Robert Alexy (ALEXY, 1986, p. 86-87) tanto regras quanto princípios são 

classificados como normas, uma vez que os dois dizem o que deve ser, além de serem 

classificados como espécies de normas. Pode-se afirmar então, que princípios são 

normas com um alto grau de generalidade, além de que determinam que algo seja 

realizado, na maior medida possível a partir das possibilidades existentes, seria, 

portanto, o que a doutrina chama de mandamentos de otimização, uma vez que, sua 

realização pode ser feita em graus variados de satisfação.  



     Segundo Beccaria “um homem não pode ser chamado de réu antes da sentença 

do juiz, nem a sociedade pode tolher-lhe a proteção pública, senão quando seja 

decidido que ele violou os pactos com os quais ela foi instituída” (apud FERREJOLI, 

2002, p.442). Assim, em alusão à uma análise feita por Luigi Ferrajoli a presunção de 

inocência está intimamente ligada a submissão à jurisdição, a culpa deve ser 

demonstrada e comprovada em juízo, permitindo que, todos sejam considerados 

inocentes, até o trânsito em julgado do processo criminal.  

     A partir da pesquisa realizada até o presente momento, entende-se que o princípio 

da presunção de inocência se divide em dois dispositivos, um deles é o dever de 

tratamento, o qual afirma que o acusado deve ser tratado como inocente, não se pode 

apenas pelo fato imputado, se presumir e tratar aquela pessoa como se fosse de fato 

culpada (isso porque sua causa ainda não foi transitada em julgado). Já na dimensão 

externa, a presunção de inocência é uma proteção que o réu possui para evitar a 

estigmatização precoce, que seria manter intacta a imagem e privacidade que o 

acusado possui de ser presumido inocente, até o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória.  

RESULTADOS PRELIMINARES: 

     A partir da presente pesquisa, foi possível compreender o grande impasse que 

ocorreu nos julgamentos sobre a prisão após a condenação em segunda instância e 

a aplicação do princípio da presunção de inocência. Foi possível também, entender o 

grau de complexidade do princípio, e observar como ele se apresenta em cada 

processo criminal. Além de observar sua relação com demais princípios pertinentes a 

Constituição Federal de 1988. Analisar o instituto da prisão preventiva, a evolução 

histórica da presunção de inocência e os julgamentos e fundamentações que 

ocorreram nos Supremos Tribunais Federais. 
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