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A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

RESUMO: Este artigo mostrará as questões históricas relativas ao Princípio da 
Presunção de Inocência, a relação da estrutura tridimensional do direito, as 
necessidades da sociedade através do tempo e a adequação do direito brasileiro em 
vista dos estrangeiros, quando o Princípio da Presunção de Inocência passou a 
figurar entre os direitos e garantias individuais garantidos na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. O Princípio da Presunção de Inocência, 
mais uma vez foi motivo de debate e discussão no meio jurídico, se fazendo 
presente e norteando uma batalha jurídica envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, no primeiro caso brasileiro em que um ex-presidente da república 
após tornar-se réu, foi condenado e preso.  

Palavras chave: Direito constitucional. Direitos Humanos. Direito Processual Penal. 

Direito Penal. Presunção de Inocência.  

 

Sumário: Introdução; 1. Historicidade do Princípio da Presunção de Inocência; 2. A 

estrutura tridimensional do direito e as necessidades sociais; 2.1. A organização da 
Sanção e o Papel do Estado; 2.2. Sanção e Seu Conceito; 3. Textos Internacionais 
de Direitos Humanos e a Presunção de Inocência; 3.1. O Princípio da Presunção de 
Inocência e suas Aplicações; 4. O Caso Lula e a relativização no Princípio da 
Presunção de Inocência; Conclusão; Referências; Anexo.  
 
 
 
INTRODUÇÃO  

 

 A opção pelo tema, tendo como referência a história relativa ao Princípio da 

Presunção de Inocência, a estrutura tridimensional do direito e as necessidade que a 

sociedade teve de adequação, para que a justiça pudesse ser feita sem que 

houvesse injustiças e cidadãos não fossem presos, sem que ao menos existisse 

decisão judicial transitada em julgado.  

A constituição brasileira precisou se adequar as principais constituições 

estrangeiras e assim a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

elevou o Princípio da Presunção de Inocência como mandamento constitucional, 

gerando muitos questionamentos em torno do assunto, principalmente em relação 

ao Direito Processual Penal Brasileiro. 
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O princípio garante o direito fundamental da liberdade do indivíduo, sendo 

importante e indispensável para a condição do cidadão em seu meio social. 

A presunção de inocência é o princípio que reforça os direitos do acusado, 

sendo um pilar para garantia dos direitos individuais do cidadão, reforça o direito a 

liberdade, já que “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória" 

Para isso é necessário explicar o contexto histórico da presunção de 

inocência, explicar a importância da estrutura tridimensional do direito e das 

adequações sociais necessárias através do tempo, seu clamor social e a 

responsabilidade que recai sobre os operadores no direito em fiscalizar e zelar para 

que este princípio possa ser respeitado na prática e a necessidade da organização 

do Estado, tanto para se garantir a plena aplicação do direito de cada pessoa a 

presunção de inocência, como da necessidade do Estado em fazer com que o direito 

seja plenamente aplicado, cabendo as devidas sanções dentro do seu direito de 

manter o equilíbrio social, jurídico para que haja harmonia e segurança jurídica. 

A sanção e seus conceitos reforçam o papel do Estado em fiscalizar e manter 

a ordem, de forma que se concretize a justiça social e que todos os direitos do 

homem possam ser respeitados, cabendo apenas à restrição da liberdade, em 

último caso, onde para que isso aconteça a real necessidade da proteção da 

sociedade como um todo. 

Os textos internacionais, concretizados através de tratados e convenções 

internacionais, não poderiam deixar de ser tratados neste artigo, já que compõem 

importante aporte jurídico, junto a nossa carta magna, que em 1988 foi plenamente 

adaptada e ajustada em harmonia com estes tratados e convenções em defesa 

ampla dos direitos humanos e, como não poderia ser diferente, o direito a presunção 

de inocência, até que sejam esgotados todos os recursos legais e que haja 

condenação definitiva. 

Analisaremos por fim, a prisão do ex-presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da 

Silva, sua cobertura jornalística e a opinião dos principais juristas e doutrinadores do 

Brasil no caso de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, após investigação e 

condenação por consequência da Operação Lava Jato no caso do Triplex. 
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1.  HISTORICIDADE DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

A utilização do passado ajuda a configurar o presente, mas não depende do 

respeito pelo passado, a historicidade é o uso do conhecimento sobre o passado, 

rompendo com ele [...]." (GIDDENS, 1996, p. 126). É característica da Presunção de 

Inocência a historicidade, desta forma é consolidada e se perfaz com o passar do 

tempo. (SILVA NETO, 2006, p. 518). 

O Princípio da Presunção de Inocência encontra raízes históricas no início do 

século XIII, mais o povo da Inglaterra editou a Carta Magna de 1215 (BENTO, 2007, 

p. 32 - 33), assinada pelo rei João. Entretanto, a doutrina diverge nesse assunto, 

consideram que o Princípio da Presunção da Inocência pode ser encontrado no 

Direito Romano, com o surgimento da regra in dubio pro réo. (LOPES JÚNIOR, 

2012, p. 142).  

Na idade média, as práticas inquisitoriais obscureceram fortemente o 

Princípio da Presunção de Inocência. As várias barbáries que foram relatadas por 

Beccaria, originalmente editada em 1764 em sua grande obra Dos Delitos e Das 

Penas, expôs e retratou com riquezas de detalhes as atrocidades da inquisição a 

persecução penal, cujo “as funções de acusação, defesa e julgamento, 

concentravam-se na pessoa do magistrado” (MARQUES; CUNHA, 2012, p. 15) – 

que dominaram o século XVIII. 

Sofrendo outro golpe, a Presunção de Inocência foi mais uma vez deixada de 

lado com os regimes totalitários e o fascismo do final do século XIX. (LOPES JR., 

2015, p. 94). Somente em 1948, período pós-bélico, aterrorizada com os horrores 

vividos na Segunda Guerra Mundial, as nações decidem novamente pela 

manutenção das garantias individuais do homem, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem surge (1948) e outros instrumentos internacionais vêm 

positivando esta garantia, a da presunção de inocência. A Convenção para Proteção 

dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1950) - (Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos (1976) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecida 

como o Pacto de São José da Costa Rica (1969)  
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O Princípio da Presunção de Inocência tem se consolidou, após a Revolução 

Francesa, que sofreu forte influência do Iluminismo, acabou por dar motivo a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), onde foi prevista pela 

primeira vez um instrumento com força de lei, em seu art. 9º onde “todo acusado é 

considerado inocente até ser declarado culpado e, se se julgar indispensável 

prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser 

severamente reprimida pela lei”.  

A CF/88 no Brasil, de maneira expressa adota a presunção de inocência, 

reconhecendo como direito fundamental, sendo cláusula pétrea o art. 5°, LVII, da 

Carta Magna: 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

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

A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais de 1950 (Convenção Europeia dos Direitos do Homem), o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1976) e a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, mais conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica (1969).  

As espécies de normas possuem entre si uma relação de diferenças, a 

doutrina moderna vê a classificação como gradual, os princípios representam as 

normas mais gerais, que materializam e requerem mediações do aplicador da 

norma. 

Os princípios são também multifuncionais, mais abrangentes e com função 

argumentativa. Paulo Branco postula, neste sentido, que os princípios: 

 

“Por serem mais abrangentes que as regras e por assinalarem os standards 
de justiça relacionados com certo instituto jurídico, seriam instrumentos 
úteis para se descobrir a razão de ser de uma regra ou mesmo de outro 
princípio menos amplo. " (MENDES; BRANCO, 2014, p. 72). 
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Dworkin diz que: 

"se os fatos que uma regra estipula ocorrem, então ou a regra é válida, e a 
solução que dela resulta deve ser aceita, ou não é válida, e não contribuirá 
em nada para a decisão."(DWORKIN apud MENDES; BRANCO, 2014, p. 
24) 

Essa discussão não se desenrola sem mencionar as conclusões pelas quais 

os estudos de Ronald Dworkin e Robert Alexy contribuem para dogmática jurídica. 

Segundo eles, não existe uma mera diferença gradual entre regra e princípio, mas 

também uma disparidade qualitativa. Sendo, "a norma da espécie regra tem um 

modo de aplicação próprio que a diferencia, qualitativamente, da norma da espécie 

princípio. "(MENDES; BRANCO, 2014, p. 73) 

Segundo Dworkin, os princípios possuem um aspecto que diverge das regras, 

o do peso. Quando há conflito entre os princípios, pondera-se em relação à 

aplicação deles, desta forma nenhum é excluído na totalidade da adequação. Um 

princípio com mais peso do que o outro é aplicado, levando-se em conta as 

particularidades do caso, eles podem interferir uns nos outros. Embora de uma 

maneira concreta e objetiva, não há como resolver este conflito como ele existe para 

as regras, em que se aplicam os parâmetros tradicionais de solução hierárquica, de 

especialidade e cronológico (antinomias). 

Alexy confirma as conclusões de Dworkin nessa interpretação a respeito das 

similaridades entre os princípios e regras. Os autores estabelecem suas posições 

sob os aspectos metodológicos diferentes que resultarão na constatação de pontos 

distintos para realizar essa diferenciação, sendo necessário um princípio e regras, 

elaborados, bem como uma melhor conceituação desses termos para que as 

normas do ordenamento jurídico, especialmente uma norma de direitos 

fundamentais possam ter não só validade, mas aplicabilidade. 

Como o próprio Alexy confirma: 

“o ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os 
princípios são mandados de otimização enquanto que as regras tem o 
caráter de mandados definitivos.” (ALEXY, 1997, p. 162, traduzido). 

Conclui ainda o professor Alexy, que os princípios quando em colisão uns 

com os outros, precisam ser cumpridos em níveis diferentes, dentro de um contexto 
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fático e deste modo, ele identifica a ponderação como forma exclusiva de aplicação 

dos princípios, afirmando que tratar-se de dois lados do mesmo objeto, um com 

caráter metodológico e outro com caráter teórico-normativo.  

Também, afirma que: 

 

“Quem efetua ponderações no direito pressupõe que as normas, entre as 
quais é ponderado, têm a estrutura de princípios e quem classifica normas 
como princípios deve chegar a ponderações. O litígio sobre a teoria dos 
princípios é, com isso, essencialmente, um litígio sobre a ponderação”. 
(ALEXY: 2007, p.64)  

Por fim, os critérios de proporcionalidade devem resolver essa contradição, de 

modo que, em um caso específico, um deles prevaleça. A regra, se válida, deve ser 

aplicada exatamente como exigida, sem ponderações a serem feitas. “Dessa forma, 

um princípio pode ser cumprido em maior ou menor escala, as regras somente serão 

descumpridas ou cumpridas." (MENDES; BRANCO, 2014, p. 73). 

 

2  A ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DO DIREITO E AS NECESSIDADES 
SOCIAIS 
 

 

O estudo entre a moral e o direito, suas correlações e diferenças nos 

direciona no sentido do justo, não há porque se definir. “O direito é a ordenação 

bilateral atributiva das relações sociais, na medida do bem comum.” (REALE; 

MIGUEL, 2002, p. 59). Sabemos que a conduta é ordena por todas as regras 

sociais, sejam elas jurídicas ou morais e as convencionais ou de trato social, porém, 

elas diferem umas das outras. A conduta pode ser ordenada de maneira bilateral e 

atributiva e isso é próprio do direito, estabelece relações de exigibilidade em 

proporção objetiva, visa uma convivência ordenada, ou seja, o bem comum, ele não 

á a soma dos bens individuais, nem a média do bem de todos, mas sim a ordenação 

do que cada homem pode fazer, mas sem prejuízo do bem alheio. 

Existem várias formas de acepções da palavra direito, significados fundamentais 

que, têm sido atribuídos, através do tempo a uma palavra, há elementos ou 

aspectos complementares que possam somar na experiência jurídica?  
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Assim esclarece Miguel Reale: 

 

“Uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra direito, veio 
demostrar que eles correspondem a três aspectos básicos, discerníveis em 
todo e qualquer momento da vida jurídica: um aspecto normativo (o direito 
como ordenamento e sua respectiva ciência) um aspecto fático (o do Direito 
como fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico 
(o direito como valor de justiça).” (REALE; MIGUEL, 2002, p. 64). 

 

Nos últimos anos a tridimensionalidade do direito tem sido estudada de forma 

sistemática, de forma que veio a culminar numa teoria onde o fenômeno jurídico esta 

ligado a um fato subjacente, o econômico, o geográfico, o demográfico e o de ordem 

técnica. A necessidade de um valor para conferir significação ao fato, onde a ação 

dos homens no sentido de se atingir ou preservar uma finalidade ou objetivo, uma 

norma ou regra, em medida que represente a relação que integre os elementos, o 

fato ao valor. 

O fato, o valor e a norma não podem ser separados, eles coexistem numa 

unidade concreta, estes fatores ou elementos se exigem em reciprocidade e são 

elos de um processo onde a vida do direito resulta de uma interação dialética e 

dinâmica dos elementos que a integram. Cada uma delas obedece a uma 

perspectiva do fato, a realização ordenada do bem comum, da norma que se ordena 

de forma bilateral e atributiva de fatos com consequências de valores, ou de valor, 

onde se concretiza a ideia de justiça. 

 

 

2.1 A organização da sanção e o papel do Estado 
 

 

Coercitibilidade entende-se como a possibilidade lógica da interferência da 

força no cumprimento de uma regra de direito. O ato moral exige espontaneidade 

por parte do agente, e desse modo, inconciliável com a coação. Coação é um termo 

técnico, empregado pelos juristas, para duas acepções diferentes. Em um primeiro 

sentido, a coação significa apenas a violência física ou psíquica, que pode ser feita 

contra uma pessoa ou mais pessoas. A simples violência não é uma figura jurídica, 

mas contrapõe-se ao Direito, e torna os atos jurídicos anuláveis. Em acepção 

genérica, a palavra coação é, de certa forma, sinônimo de violência praticada contra 

alguém. 
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Em muitos casos, existe o agente capaz, mas ele sofre influência de 

elementos extrínsecos que deturpa a autenticidade de sua maneira de decidir. Sobre 

a pressão irresistível de determinadas circunstâncias o agente decide, mas por ser 

vitima de erro, de fraude e ignorância.  

Há mestres, em especial os ligados à ciência jurídica italiana que não 

admitem a distinção entre os atos jurídicos inexistentes e nulos de pleno direito. 

Podemos dizer então que, entre os casos de anulabilidade dos atos jurídicos, está a 

eventualidade de violência ou de coação. “O ato jurídico, praticado sob coação, é 

anulável; tem existência jurídica, mas de natureza provisória, até que o ofendido 

prove que agiu compelido, sob ameaça física ou psíquica. Dizemos então, então, 

que a coação é um dos vícios possíveis dos atos jurídicos.” (REALE, 2002, p. 70). 

Existem casos, e muitos, em que existe o agente capaz, mas ele sofre 

influência de elementos extrínsecos que deturpam a autenticidade de sua maneira 

de decidir. O agente decide, mas se houver erro, seja de ignorância, de fraude, ou 

até mesmo pressão irresistível em determinadas circunstâncias. 

Segundo alguns autores, especialmente os civilistas filiados ao pensamento 

francês, os atos jurídicos se distinguem em atos inexistentes, anuláveis ou nulos de 

pleno direito. Os atos inexistentes não chegam a se completar ou a se aperfeiçoar, é 

um dos elementos da Ciência Jurídica, devemos reter apenas esta noção básica: Há 

nulidades de caráter relativo e outras de natureza absoluta. As absolutas estão 

desde seu aparecimento, não produzem efeito válido. Ao contrário, o Ato Anulável 

produz efeitos até e enquanto não declarada a sua nulidade. 

“Coação, portanto, significa duas coisas: de maneira genérica, tal como 

aquela configurada no art. 151 do Código Civil de 2002, corresponde à violência, à 

força que, interferindo, vicia o ato jurídico; em sua segunda acepção, não é o 

contraposto do Direito, mas é, ao contrário, o próprio Direito enquanto se arma da 

força para garantir o seu cumprimento. A astúcia do Direito consiste em valer-se do 

veneno da força para impedir que ela triunfe...” (REALE, 2002, p. 72). 

 
 
2.2 Sanção e seu conceito 
  

 

Todo e qualquer processo de garantia daquilo que se determina em uma 

regra e sanção, as sanções tem várias formas de garantia, assim como suas 
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espécies dos preceitos distintos. Quando deixamos de cumprir, a desobediência 

provoca determinadas consequências, que valem como sanção, todo e qualquer 

processo de garantia daquilo que se determina em uma regra é Sanção.  

As formas de garantia do cumprimento das regras denominam-se “Sanções”. 

Existem regras éticas para serem executadas, a obediência e o cumprimento são da 

essência da regra, é natural que todas elas se garantam, para que não fiquem no 

papel como expectativas ou promessas. 

A sanção de foro íntimo é o exame da consciência de uma forma imediata dos 

ditames morais, porém existe uma sanção extrínseca ou externa que se reflete na 

sociedade, seja por demérito ou mérito do indivíduo em razão ou em função dos 

atos praticados. A sanção de natureza social tem força bem maior do que se supõe, 

não vivemos apenas voltados para nós mesmos, mas também em função do meio, 

da sociedade em que vivemos, ou seja, uma face voltada para si e outra espelhada 

no meio social. 

A sanção moral, individual e social do homem, opera tanto no plano da 

consciência individual, quanto no plano da chamada consciência coletiva. “Há uma 

reação por parte da sociedade, quando o homem age de modo contrário à tábua de 

valores vigentes. É o que se denomina mérito ou demérito social, como formas de 

sanção das regras morais.” (REALE, 2002, p. 73). 

Uma grande maioria dos homens cede diante da pressão da força difusa do 

meio social, entretanto, há aqueles que não sentem receio de sua consciência, estão 

embrutecidos e para eles é impossível o remorso e não faltam os que nenhuma 

importância dão à reação da sociedade, como se estivessem acima do bem e do 

mal. Até a própria “psique” não repulsa os motivos da conduta imoral que atua sobre 

o homem normal e assim é necessário que as sanções sejam organizadas, sendo o 

fenômeno jurídico uma representação deste. 

Em sua passagem, da sanção difusa para a organizada de forma 

predeterminada, assim, vemos a passagem do mundo ético para o mundo jurídico. 

A predeterminação e a organização é o que caracteriza a sanção jurídica, 

matar alguém fere tanto a ética e a religião como um dispositivo penal, a diferença é 

o plano jurídico contra o homicida organizado pela sociedade, através do Poder 

Judiciário e do aparelhamento policial. Enquanto um toma às medidas necessárias a 

determinação do fato e promove as investigações, o outro órgão examina a conduta 

do agente e se pronuncia através de um veredicto quer seja para condenação ou 
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para a absolvição. Se condenado, a ação dos órgãos administrativos para aplicar a 

pena. As sanções premiais, que ao lado das sanções penais, oferecem benefício ao 

destinatário, como a exemplo o desconto que um contribuinte pode obter pagando 

seu tributo antecipadamente. 

O Estado é a organização da Nação em uma entidade de poder, para que a 

aplicação das sanções seja verificada em uma proporção transpessoal e objetiva. O 

monopólio exercido pelo estado na coação se refere à distribuição da justiça, porém, 

a coação é exercida pelos órgãos do Estado, em virtude da competência a eles 

atribuída. A coação pode ser a própria prisão, ou seja, a liberdade perdida, infligida 

ao infrator de uma lei penal. 

O Estado detém por excelência a sanção organizada e garantida, embora não 

faltem outros entes, na órbita internacional, que aplicam sanções de maior ou menor 

êxito, como a exemplo a Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

 

3  TEXTOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E A PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA 
 
 

O art. XI da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Organização 
das Nações Unidas – ONU, em 10 de dezembro de 1948, foi confirmado no 
expressivo texto:  
 

“Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumidamente inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de 
acordo com a lei, em julgamento público no qual tenham sido asseguradas 
todas as garantias necessárias a sua defesa.” 

 
Relacionado ao direito da tutela jurisdicional, este princípio veio relacionado, 

uma vez que demonstra a culpabilidade que deve ser feita através de procedimento 

público e legal, dispondo de forma efetiva do direito da defesa. 

Segundo Antônio Magalhães Gomes Filho*, “essas garantias não dispõem de 

mecanismos eficientes para sua aplicação, pois a ONU não possui uma verdadeira 

Corte Internacional com poderes de fazer respeitas estes direitos declarados, 

resumindo-se sua tutela em recomendações da Comissão em Direitos Humanos, 

cujo valor é meramente político”. 

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, aprovado pela ONU em 16 de 

dezembro de 1966, reafirma o direito a presunção de inocência em seu art. 14.2 e 
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estabelece garantias mínimas em favor de toda pessoa acusada da prática de um 

delito em seu art. 14.3*. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência 

de San José, Costa Rica, de 07 a 22 de novembro de 1969, praticamente reproduziu 

as disposições do pacto de 1966, estabelecendo em seu art. 8º, uma série de 

garantias judiciais, dentre as quais se inclui a presunção de inocência. 

O Princípio da Presunção de Inocência, com previsão na Constituição da 

República Federativa do Brasil, se confirma através de convenções e tratados 

internacionais, respeitando o estado de inocência de todo acusado, até que a 

sentença transite em julgado por definitivo, é um direito fundamental, humano e de 

liberdade e dignidade que mesmo reiteradamente ameaçado por prisões arbitrárias 

é confirmado e acolhido pela nossa Suprema Corte. É certo o direito do Estado 

brasileiro e seu interesse em punir todos aqueles que procedam com condutas que 

sejam contrárias a lei e aqueles que cometem atos ilícitos, podem sofrer sanções 

por parte do Estado. Apesar deste direito/dever, de punir que tem como Estado, 

devendo conviver com a liberdade pessoal e respeitá-la como bem jurídico que cada 

cidadão tem e que é privado, isso dentro dos limites impostos pela lei. 

No Brasil, o Princípio da Presunção de Inocência é um dos princípios 

basilares do Direito, tem a responsabilidade de tutelar à liberdade dos indivíduos, 

sendo previsto no artigo 5º, LVII da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, onde diz: “ninguém será considerado culpado até transito em julgado de 

sentença penal condenatória”. Sendo nossa lei suprema, as legislações 

infraconstitucionais, deverão absorvê-las e obedecer os seus princípios. 

Desta forma, caso haja um ilícito para que o Estado possa impor a pena, 

respeitando o suposto autor e dando-lhe as garantias previstas constitucionalmente, 

permitindo a ampla defesa para que sua liberdade não seja tolhida. Um processo é 

necessário e enquanto não houver sentença transitada em julgado, onde o Estado 

possa provar a culpabilidade, o suposto autor será presumido inocente. 
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3.1- O Princípio da Presunção de Inocência e suas aplicações 

 

No dia cinco de fevereiro de 2009, por sete votos a quatro, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que um acusado só pode ser preso depois de sentença 

condenatória transitada em julgado. Reafirmando o Princípio da Presunção de 

Inocência, conforme artigo 5º, LVII da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Ou seja, enquanto houver recurso pendente não poderá ocorrer execução 

provisória da sentença, tendo os recursos especiais e extraordinários, também efeito 

suspensivo, defendendo o STF a liberdade do acusado. 

Com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal não inovou, ele simplesmente 

lembrou a sociedade o que a Constituição do país já enuncia, a presunção de 

inocência, com o fim de que os tribunais inferiores parem de expedir mandados de 

prisão sem a fundamentação devida, que acabam por iniciar a execução da pena, 

antes do trânsito em julgado de sentença condenatória e também para que a 

imprensa pare de julgar e condenar acusados que possam vir a ser inocentados, 

constrangendo-os e difamando-os. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal em nada atinge a prisão cautelar 

devidamente aplicada em benefício da atividade estatal, que tenha função 

exclusivamente processual, em nenhuma das modalidades de prisão cautelar não se 

destinam a punir antecipadamente, não tendo caráter de sanção como é a prisão 

penal. No entanto se for usada com fins punitivos ofenderá princípios 

constitucionais, como o devido processo legal e a presunção de inocência, sendo o 

princípio da liberdade incompatível com a punição sem o processo e a condenação 

sem a ampla defesa. 

Desta forma, a gravidade do crime, a ausência de vinculação do indiciado ao 

distrito da culpa, a natureza da infração, cada por si só, não autoriza que a prisão 

cautelar seja decretada, ainda que a acusação seja por crime hediondo. Caso haja 

recusa em responder interrogatório, em cooperar com as investigações não enseja o 

acusado à prisão cautelar sendo seu direito por ser presumida a sua inocência. 
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O acusado não pode ser obrigado a colaborar na apuração dos fatos, no 

artigo 5º, LIV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde o 

devido processo legal inclui o direito de não produzir provas contra si mesmo, 

podendo ficar em silêncio, (artigo 5º, LXIII), caso contrário, o acusado se 

transformaria em objeto de investigação, na verdade ele é um sujeito processual. 

Dentro desse campo probatório, ainda verifica-se a ligação do princípio da 

presunção de inocência com o do “In dúbio pro reo”, após o devido processo legal, 

se as provas forem insuficientes, restando ao juiz alguma dúvida quanto a culpa do 

acusado, ele deve decidir favorecendo ao acusado e o declarando inocente. 

Em segundo caso, em referência ao paradigma quanto ao tratamento do 

acusado, dentro do processo penal, é considerado inocente enquanto não for por 

definitivo condenado, ou seja, enquanto não houver trânsito em julgado. Durante as 

investigações e o processo, o réu não deve ser punido de forma antecipada e nem 

mesmo tratado como culpado, devendo aplicar apenas as medidas necessárias e 

restringindo o mínimo de direitos possíveis, já que não se sabe ainda se o acusado é 

inocente ou culpado. 

Há ainda um terceiro campo de aplicação do princípio da presunção de 

inocência em que a imposição de prisão cautelar a um acusado. Além da prisão 

definitiva, sanção penal posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória 

definitiva, existe também a prisão provisória, que ocorre no decorrer do processo 

como medida cautelar e excepcional, só é possível essa prisão antes do trânsito em 

julgado da sentença definitiva quando para assegurar o curso do processo, for 

indispensável e condicionada a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Desta forma, a prisão cautelar é legal e aceitável, desde que atenda a todos 

os requisitos e seja fundamentada de forma devida e torna-se execução se perder o 

caráter instrumental do processo, e torna-se execução antecipada de pena, que fere 

o princípio da presunção de inocência de forma direta. A prisão cautelar, seja qual 

for, não e conflitante com o princípio quando realmente é necessária, ela é uma 

medida muito rigorosa, tira a liberdade de um acusado que mais a frente poderá ser 

declarado inocente. 
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Suas modalidades são: a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão em 

flagrante, a por sentença penal condenatória sem trânsito em julgado e por fim a 

prisão decorrente de pronúncia. Elas estando de acordo com os princípios 

constitucionais são perfeitamente aplicáveis, sem estar ferindo o Princípio da 

Presunção de Inocência. 

 

4. O CASO LULA E A RELATIVIZAÇAO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA 

 

Um dos questionamentos feitos sobre a decisão do juiz Sérgio Moro quanto à 

prisão de Lula está à rapidez em que foi expedida, comparando-se a decisão do 

STF, e por ter sido formulada antes que se esgotasse o prazo para que a defesa do 

ex-presidente apresentasse à segunda instância seus recursos, os “embargos dos 

embargos”. 

O despacho do juiz federal Sérgio Moro, continha menos de três páginas, foi 

assinado às 17h53, determinando a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, até o horário de 17h00 e especialistas em Direito que foram consultados 

apontaram características incomuns e atípicas desta medida. 

A decretação da prisão ocorreu em menos de 24 horas depois de o plenário 

do Supremo Tribunal Federal (STF) ter negado o pedido de habeas corpus ao ex-

presidente. O STF em sua decisão seguiu um entendimento firmado em 2016, 

entendimento este que autorizou a prisão para réus condenados em segunda 

instância. Apesar desta decisão, os ministros indicaram que alterariam o 

entendimento, caso ele voltasse a ser analisado, mas a ministra Carmem Lúcia, 

presidente do STF, pelo visto tem tentado adiar. 

O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), por ter praticado corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro no caso conhecido nacional e internacionalmente como o “caso 

do tríplex” do Guarujá em São Paulo. O ex-presidente terá que começar a cumprir 

sua sentença em regime fechado sem que ainda tenha se esgotado todas as 

possibilidades de recursos nos tribunais superiores. 
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A defesa do ex-presidente foi surpreendida pelo pedido de prisão e  

denunciou o atropelo dos procedimentos legais e alega não ter sido intimada sobre o 

resultado do julgamento feito pelo TRF-4, quando foi negado os embargos de 

declaração apresentados pelos advogados de Lula. Também disseram que 

apresentariam novo embargo, a fim de evitar a prisão e garantir ao ex-presidente a 

garantia do Princípio da Presunção de Inocência. 

Já o TRF-4, através de sua assessoria de imprensa, rebateu as acusações da 

defesa e informou que a intimação estava disponível no processo eletrônico da 

Justiça Federal, o E-Proc, tudo dentro dos prazos legais e que embora o arquivo não 

tenha sido visualizado pela defesa do petista, o sistema envia uma notificação 

automática.  

A prisão do ex-presidente, determinada sem a observância do período limite 

para que a defesa oferecesse seus findos recursos, fere a “presunção de inocência” 

do réu. Apesar O fato é que apesar de dizerem que Lula não teve tratamento 

diferenciado em relação aos demais réus. Mas o fato é que o ex-presidente teve 

tratamento atípico e diferenciado dos demais réus no país, pelo fato de os protocolos 

terem sido modificados em relação a outros réus, ou seja, o oposto. 

Normalmente o que ocorre é que as decisões quase sempre não são tão 

rápidas e bem elaboradas em comparação ao caso, o protocolo não ocorre de 

maneira igual, com tanta pressa, o que deixa transparecer dúvidas sobre uma 

possível perseguição. 

Foi uma prisão atípica e incomum pelo fato de não se julgar em plenário as 

ações declaratórias de constitucionalidade (ADC), ações que debatem a prisão após 

condenação em segunda instância para todos os condenados, e somente após, 

poder decidir a pauta do ex-presidente, de acordo com a decisão que teoricamente 

bastaria para prender ou não o réu condenado em segunda instância. (Conferir o 

anexo no final do trabalho, matéria do Nexo Jornal em 05 de abril de 2018 - 

Entenda o caso do apartamento tríplex). 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Podemos, no caso deste artigo, fazer uma contextualização do Princípio da 

Presunção de Inocência em vários aspectos, como o histórico, sua estrutura dentro 
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quesito tridimensional e social do direito, como o Estado se organiza neste sentido 

na questão da sanção e seu papel como Estado, a sanção e seu conceito, 

analisamos os textos internacionais que defendem a dignidade da pessoa humana e 

suas particularidades, a Constituição de 1988 como referência em prever tal 

princípio em seu texto, as aplicações do principio do princípio da presunção de 

inocência, uma exemplificação do caso Lula, particularidades da decisão e a 

contrariedade à jurisprudência criada anteriormente e toda a discussão criada em 

torno disso. 

No contexto histórico fica evidenciado que o direito se sustenta e cresce, 

usando os exemplos bons como forma de aprimoramento, de melhorias e forma de 

aprendizado, para que de forma contínua, possamos trabalhar em busca de ajustar 

o direito a sociedade, fazendo que desta forma possamos diminuir as desigualdades 

em busca da justiça. O passado serve como um espelho, onde serve como um 

alerta, onde podemos nos desviar das desigualdades e usarmos os bons exemplos 

como forma de ajustes que sejam aplicáveis ao nosso cotidiano. 

A forma como o direito se adapta, sua estrutura tríade onde as questões 

sociais, as morais e as normas estão tão unidas e independentes que não podem 

ser separadas, estão em conjugação harmônica, o aspecto fático, um nicho social e 

histórico, o aspecto axiológico, onde os valores buscados pela sociedade como a 

exemplo a justiça e as normas em nosso ordenamento jurídico compõem em 

importante aporte em defesa das questões sociais. 

Já o Estado, usando sua força, seu poder coercitivo em defesa da sociedade, 

mas também, preocupado com a justiça, com o direito do cidadão, tanto num 

aspecto, quanto no outro, dando o equilíbrio necessário da balança da justiça e 

garantindo a aplicação das leis. 

Os textos internacionais nunca foram tão importantes neste mundo 

globalizado e de grande movimentação social, sua aplicação faz-se cada vez mais 

necessária e nunca foi tão importante na equalização dos direitos do homem, para 

que a dignidade da pessoa humana possa, mesmo que em risco, ser garantida, 

tanto pelo Estado, como pela vigilância e obstinação daqueles que se dedicam para 

que as leis sejam aplicadas. A sua previsão na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 foi um marco ao comprometimento e respeito aos direitos do 

homem e do cidadão, mostrando que o Brasil está cada vez mais comprometido 

com estas questões que circuncidam o respeito aos tratados e convenções 
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internacionais, ao respeito às leis e o comprometimento para que haja dignidade ao 

ser humano, através deste princípio que por muitas vezes evitou grandes injustiças, 

mas que particularmente no caso Lula, mostrou claramente uma exceção, algo que 

fugiu ao padrão jurisprudencial já criado e seguido pelos tribunais e que certamente 

ainda será tema de muitas discussões quanto ao assunto e principalmente quando 

decisões venham a contrariá-lo.  
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ANEXO 

 

Matéria do Nexo Jornal em 05 de abril de 2018 - Entenda o caso do 
apartamento tríplex: 
 

“O juiz federal Sergio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, 

emitiu nesta quinta-feira (5) a ordem de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. O documento determina que o petista se apresente no máximo até às 

17h desta sexta-feira (6) em Curitiba para dar início ao cumprimento da pena de 

mais de 12 anos de cadeia, e proíbe expressamente o uso de algemas. A condenação 

torna incerto o plano petista de que Lula se candidate em outubro e volte a ocupar a 

Presidência, cargo que ele exerceu por dois mandatos seguidos, de 2003 a 2010, e do 

qual se despediu com recorde de aprovação popular. Até o começo de 2018, o 

petista lidera todos os cenários de intenção de voto. Porém, a Lei da Ficha Limpa 

impede que ele concorra por ter sido condenado em segunda instância. Há casos, no 

entanto, em que a Justiça Eleitoral aplicou um efeito suspensivo nessa mesma lei, 

beneficiando outros candidatos que já haviam sido condenados. É nisso que o PT 

aposta para que Lula siga na disputa. As questões políticas e eleitorais estão no 

centro do debate a respeito da prisão de Lula. Porém, do ponto de vista estritamente 

jurídico, o caso está restrito ao debate sobre troca de favores envolvendo um 

apartamento tríplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Foi com base nesse caso 

que Moro condenou Lula a mais de 09 anos de prisão, no dia 12 de julho de 2017. A 

defesa do ex-presidente recorreu da decisão, apelando ao TRF-4 (Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região), em Porto Alegre, que não apenas confirmou o veredicto de 

Moro como também ampliou a pena para mais de 12 anos de cadeia, no dia 24 de 

janeiro de 2018. Veja quais os argumentos de Moro para condenar Lula e quais os 

argumentos da defesa do petista para explicar o caso que levou à primeira pena de 

prisão contra um ex-presidente na história do Brasil. Resumo do caso Lula e sua 

família tinham desde 2005 direito de compra de um apartamento (não havia uma 

unidade específica) no condomínio Solaris, um prédio na praia de Astúrias, no 

Guarujá. A obra do condomínio era da Bancoop. Em 2009, a cooperativa dos 

bancários repassou o empreendimento para a empreiteira OAS em razão de 

dificuldades financeiras. A OAS reformou um tríplex do condomínio. Lula chegou a 

visitar esse imóvel, acompanhado do então presidente da OAS, Léo Pinheiro, em 

meados de 2014. A existência do tríplex e a possibilidade de o imóvel ser comprado 

por Lula vieram a público no final de 2014, em reportagem do jornal O Globo. Em 

novembro de 2015, o ex-presidente e sua família desistiram da compra do imóvel no 

edifício Solaris. Ou seja, o negócio não foi concretizado. Os argumentos de Sergio 

Moro Foto: Paulo Whitaker/Reuters Triplex do prédio foi alvo de investigações na 

Lava Jato Condomínio Solaris, no Guarujá, cidade do litoral sul de São Paulo Moro 

diz que depoimentos e provas materiais colhidas durante o processo confirmam que 

Lula e sua esposa, Marisa Letícia, que morreu em fevereiro de 2017, eram os 

beneficiários do imóvel, cuja propriedade o petista tentou ocultar. O juiz destacou o 

depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que afirmou que o imóvel era 

de Lula e relatou ter participado de reuniões para tratar da reforma com o ex-

tesoureiro do PT João Vaccari. Mensagens apreendidas nos celulares de executivos 

da construtora também serviram para fundamentar a decisão de Moro. As conversas 

tinham referências ao tríplex e menções a Marisa, identificada como “dama” e 

“madame”. Moro considerou como provas também o fato de documentos internos da 

OAS indicarem o tríplex como uma unidade “reservada” e nunca ter sido colocada à 

venda. O juiz acrescentou ainda que a unidade recebeu reformas exclusivas, não 

realizadas em nenhum outro apartamento do condomínio, como um elevador 

privativo. Registros de visitas de Lula e Marisa no condomínio também pesaram na 

decisão. Moro concluiu que diante dessas provas não era possível entender que os 

dois eram apenas “potenciais compradores” do imóvel — como afirma a defesa. 
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Ainda segundo Moro, Lula não apresentou uma “causa lícita” para justificar os 

benefícios concedidos pela OAS no tríplex. Por falta de provas, o juiz absolveu Lula 

da acusação envolvendo o armazenamento do acervo empresarial, que teria sido 

pago ilegalmente pela OAS. Os argumentos de Lula Foto: Reprodução Youtube Ex-

presidente Lula durante depoimento a Moro em Curitiba Ex-presidente Lula durante 

depoimento a Moro em Curitiba Os procedimentos contra o ex-presidente (tanto o 

que envolve a condenação como os outros quatro) giram em torno das suspeitas de 

que ele ajudou algumas das empreiteiras mais ricas do país, a Odebrecht e a OAS, a 

obter contratos com a Petrobras, a conseguir empréstimos com o BNDES e a fechar 

negócios no exterior. Em troca, afirma o Ministério Público Federal, Lula recebia 

favores por contratos fraudulentos, como obras em um sítio em Atibaia, interior 

paulista, e no tríplex em Guarujá. Em setembro de 2016, a força-tarefa da Lava Jato 

chegou a definir o ex-presidente como “comandante máximo” do esquema da 

Petrobras. Essa suspeita, no entanto, está sob investigação no Supremo. Nada a esse 

respeito foi revelado pela Corte até momento. Lula, de 71 anos, sempre negou ter 

cometido irregularidades “antes, durante e depois” de sua passagem pela Presidência 

da República, entre 2003 e 2010. “Nunca fiz nada ilegal, nada que pudesse manchar 

a minha história”, escreveu em artigo publicado na Folha de S.Paulo, em 18 de 

outubro de 2016. Para o ex-presidente e aliados, o processo é resultado da “caçada” 

promovida por adversários políticos e por parte dos meios empresarial e jurídico, 

que desejam afastar seu partido da cena política nacional. Lula diz ser acusado sem 

provas. No caso específico do tríplex, sempre afirmou que tinha direito de compra 

de uma unidade do edifício em questão, mas nunca fechou negócio, portanto não 

pode ser acusado de ser dono do imóvel. O ex-presidente já recorreu a órgãos 

internacionais para denunciar o que chama de abusos praticados pela Justiça 

brasileira. Em termos práticos, esses recursos pouco interferiram no curso das 

investigações e dos julgamentos. Em termos simbólicos, porém, eles representam a 

tentativa de Lula de atrair a atenção internacional e, principalmente, de preservar sua 

biografia e de manter em pé o partido que ajudou a fundar. A decisão em segunda 

instância Foto: Reprodução /YouTube Sessão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região em Porto Alegre que manteve condenção de Lula No dia 24 de janeiro de 

2018, a 8ª Turma do TRF-4, em Porto Alegre, manteve a condenação de Lula e 

aumentou para 12 anos e 1 mês a pena pelos crimes de corrupção passiva e lavagem 

de dinheiro. Os desembargadores entenderam, em decisão unânime, que a sentença 

aplicada ao ex-presidente pelo juiz Sergio Moro foi correta e negaram o recurso da 

defesa de Lula. Para o relator do processo, desembargador João Pedro Gebran Neto, 

ficou comprovada a participação de Lula no esquema de corrupção. O fato de o 

petista ser presidente da República, para Gebran Neto, torna mais grave a acusação, 

o que justificou o aumento da pena, então de 9 anos e 6 meses. “O ex-presidente em 

algum momento perdeu o rumo”, disse o desembargador Victor Luiz dos Santos 

Laus, último a votar. A ordem de prisão A ordem de prisão de Lula só foi expedida 

mais de dois meses de proferida a condenação em segunda instância. Isso se deu, 

primeiro, porque a defesa do ex-presidente apresentou questionamentos técnicos à 

decisão do TRF-4, retardando o início do cumprimento da pena. E, em seguida, e 

mais importante, os advogados do petista entraram com um pedido de habeas corpus 

preventivo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo se reuniu para debater o caso 

pela primeira vez no dia 22 de março, mas a sessão foi suspensa sem que se 

chegasse a um resultado. Lula permaneceu em liberdade graças a uma liminar 

expedida ao final daquela sessão. Essa liminar teve validade até o dia 4 de abril, 

quando, por seis votos a cinco, o plenário do Supremo decidiu não conceder o 

habeas corpus a Lula, o que abriu caminho para a decretação da prisão”. 

 

 


