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O PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE E A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
PENA: UMA ANÁLISE DE ACORDO COM OS RECENTES JULGADOS DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

Victor Costa de Oliveira Borges1 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise sobre as decisões antagônicas do 
Supremo Tribunal Federal em curto espaço de tempo, sobre a mesma matéria, e os 
seus impactos na sociedade brasileira. Discorre sobre a não observância, por 
determinado período, do princípio constitucional da não-culpabilidade e sua 
consequente insegurança jurídica. Defende a impossibilidade da execução provisória 
da pena antes do trânsito em julgado da ação penal. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional. Direito Processual Penal. Princípio da 

não-culpabilidade. Execução provisória da pena.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A questão a ser abordada no presente artigo esteve recentemente sob os 

holofotes de toda a nação. Operadores do direito ou não, todos ficamos atentos aos 
desdobramentos do julgamento que tinha como pano de fundo a (in) admissibilidade 
da execução provisória da pena após esgotamento das instâncias ordinárias. Para 
muitos, a discussão ia além disso. Segundo estes, estava, ali, em jogo, a liberdade de 
medalhões da política nacional, que haviam sido encarcerados após a confirmação 
de sentença penal condenatória por Órgão Colegiado, no bojo da Operação Lava Jato. 

Porém as pessoas atingidas direta ou indiretamente com os reflexos dessa 
decisão, não serão o objeto desta análise. Focaremos aqui nas questões jurídicas que 
fizeram com que esse julgamento despertasse tamanho interesse da sociedade 
brasileira, e para isso, é necessário fazer uma breve retrospectiva de momentos que 
antecederam essa discussão. 

Voltemos a fevereiro de 2016, quando o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do HC 126.292/SP, alterou um entendimento até então pacificado, ao 
decidir por 7x4, que seria possível a execução provisória da pena, ou seja, antes do 
trânsito em julgado da ação penal. Até aquela data, vigorava a jurisprudência de que 
não seria possível o encarceramento do indivíduo no curso da ação penal, para que 
de nenhuma maneira lhe fosse limitado ou até mesmo cerceado seu direito de defesa, 
tese oriunda do Ministro Eros Grau, durante o julgamento do HC 84.079/MG, no qual 
este fora o relator do processo. 

Tal mudança de decisão teve reflexo direto contra réus que estavam na fase 
recursal de seus respectivos processos penais, o que causou uma imensidão de 
críticas de juristas por todo país, pois tal entendimento estaria em desacordo com o 
Código de Processo Penal e, principalmente, com a Constituição Federal de 1988.  

                                                           
1 Formando do Curso de Direito em 2021.1 pela Associação Brasileira de Ensino Universitário – 
UNIABEU Centro Universitário. 
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  A tese adotada pelo STF, perdurou por pouco mais de 3 anos, quando foi 
enfrentada pelas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54. 
Importante ressaltar que durante esse hiato temporal, segundo dados do CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça) e do BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de 
Prisões), cerca de 0,6% da população carcerária, estimada em 834 mil pessoas, 
tiveram restrita sua liberdade com base no posicionamento adotado durante o 
julgamento do HC 126.292/SP, já anteriormente citado. 

Em outubro de 2019, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente da Corte, colocou 
em pauta o julgamento das ADCs, que estavam sob a relatoria do Ministro Marco 
Aurélio, diante dos olhos atentos da sociedade brasileira. Era a chance ali da Suprema 
Corte retomar o entendimento anterior, e estar assim de acordo com o texto de nossa 
Carta Magna. 

As Ações Declaratórias de Constitucionalidade buscavam a afirmação da 
compatibilidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com o artigo 5º, LVII, da 
Constituição. O objetivo fora alcançado por maioria mínima (6x5), colocando um ponto 
final nessa discussão e reestabelecendo o entendimento compatível com o texto da 
nossa Carta Política. 

Importante registrar aqui, a insegurança causada para o ordenamento jurídico 
pátrio com decisões antagônicas a respeito de matérias de alta complexidade e 
relevância, em tão curto lapso temporal. Este mero autor entende a importância da 
mudança/atualização de entendimento da Corte, assim como sua capacidade de 
exercer o Poder Constituinte Difuso, mas a depender da matéria em análise, é 
necessário que a discussão ocorra no campo do Poder Legislativo para que, só então, 
o Judiciário se manifeste acerca da constitucionalidade da mudança se assim for 
provocado para tal. 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise da atuação da Suprema 
Corte diante da matéria supramencionada, e para isso estarão no núcleo da 
discussão, os reflexos da mudança jurisprudencial, os votos de alguns Ministros e o 
que pensam doutrinadores renomados a respeito do tema em suas respectivas obras, 
assim como se apoiará na legislação nacional, em especial na Constituição Federal e 
no Código de Processo Penal. 

 
 

2 CONSIDERAÇÃO DESCRITIVA SOBRE O PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE 
(art. 5º, LVII, da CRFB/88) E A PROBLEMÁTICA DA MUTAÇÃO 
CONSTITUCIONAL REALIZADA PELO PODER CONSTITUINTE DIFUSO 

2.1. Princípio da não-culpabilidade 

Preliminarmente, faz-se necessário um breve relato histórico sobre a 
consagração do princípio da não culpabilidade por alguns diplomas internacionais de 
direitos humanos, antes mesmo de figurar na Constituição Pátria. Estes diplomas 
internacionais são os seguintes: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1798, em seu artigo 9º; A Declaração Universal dos Direito Humanos de 1948, 
aprovada e proclamada pela Assembleia da Organização das Nações Unidas, em seu 
artigo 11º; Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, em seu artigo 6.2; 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, em seu artigo 14.1; 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, também conhecida como 
Pacto de San Jose da Costa Rica, em seu artigo 8.1. 

Nota-se, portanto, que o legislador nacional não inovou ao inserir o princípio no 
ordenamento constitucional, e sim, procurou compatibilizar a ordem que ali se 
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inaugurava com o regramento que era adotado no mundo democrático. Na verdade, 
houve acolhimento de um dos direitos humanos como direito fundamental em nosso 
sistema jurídico. 

O princípio da não-culpabilidade, segundo parte da doutrina jurídica, é um 
princípio jurídico de ordem constitucional, aplicado ao direito penal, que estabelece o 
estado de não-culpado como regra em relação ao acusado da prática de infração 
penal. Reconhecido nas democracias modernas como a premissa que tem o réu ou o 
indiciado de ser presumidamente inocente até que se prove o contrário, encontra 
amparo na Constituição brasileira de 1988, especificamente no seu art. 5º, LVII. 

Grande parte da Doutrina entende que o princípio da não-culpabilidade é a 
maneira mais adequada de nomenclatura, pois assim extrai-se uma interpretação 
literal do texto constitucional, visto que este não cita, em nenhum momento, a palavra 
inocência. Interpreta-se também ser este uma garantia do devido processo legal, visto 
que é considerado pressuposto de outras garantias do processo, como afirmam Aury 
Lopes Jr. e Gustavo Henrique Badaró em parecer conjunto (2016), publicado pela 
revista eletrônica ConJur. (LOPES JÚNIOR; BADARÓ, 2016) 

Com apoio no parecer supracitado, se compartilha do entendimento dos 
autores quando se referem que o ponto primordial desta análise principiológica é de 
que tal princípio “funciona como regra de tratamento do acusado ao longo do 
processo, não permitindo que ele seja comparado ao culpado”. (LOPES JÚNIOR; 
BADARÓ, 2016) 
 
2.2 A mutação constitucional decorrente do poder constituinte difuso 
 

O processo de reforma de uma Constituição rígida, como é a que rege a 
República Federativa do Brasil, há de seguir o rito trazido no próprio texto da Carta 
que se busca atualizar. Desta feita, “o próprio poder constituinte originário prevê a 
possibilidade de um poder, por ele instituído, vir a alterar a Lei Maior, evitando-se 
desse modo, que o poder constituinte inicial se manifeste para mudanças meramente 
pontuais. Reduzem-se os efeitos nefastos das contínuas rupturas da ordem 
constitucional”. (MENDES, 2019, p171). 

Entretanto, em se tratando do poder constituinte difuso, não se observa tal 
previsão citada anteriormente no texto constitucional, mas tal manifestação é 
indiscutivelmente por ele admitido.   

Entende-se esse modelo de mutação constitucional como um poder de fato, ou 
seja, “se instrumentaliza de modo informal e espontâneo, e que decorre dos fatores 
sociais, políticos e econômicos, encontrando-se em estado de latência. Trata-se de 
processo informal de mudança da Constituição, alterando-se o seu sentido 
interpretativo, e não o seu texto”. (LENZA, 2020, p. 226) 

No que tange ao objeto de estudo do presente artigo, observa-se a incidência 
deste fenômeno com relação ao artigo 5º, LVII, da Carta Política, que tem a seguinte 
redação: 
 

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. 
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Nota-se que, mesmo após as mudanças de interpretação do dispositivo, este 
ainda se encontra em igual literalidade desde o momento inaugural da ordem 
constitucional. Nesse sentido, Luís Roberto Barroso (2010, p. 128) afirma o seguinte: 

 
Além do poder constituinte originário e do poder de reforma 
constitucional, existe uma terceira modalidade de poder constituinte: o 
que se exerce em caráter permanente, por mecanismos informais não 
expressamente previstos na Constituição, mas indubitavelmente por 
ela admitidos, como são a interpretação de suas normas e o 
desenvolvimento dos costumes constitucionais. Essa terceira via já foi 
denominada por célebre publicista francês poder constituinte difuso, 
cuja titularidade remanesce no povo, mas que acaba sendo exercido 
por via representativa pelos órgãos do poder constituído, em sintonia 
com as demandas e sentimentos sociais, assim como em casos de 
necessidade de afirmação de certos direitos fundamentais.  

 
É necessário afirmar que tais atualizações de interpretação, oriundas do 

exercício de tal poder, devem estar sempre de acordo com os princípios estruturantes 
da Carta Maior, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Contudo, sendo o novo 
entendimento compatível com o texto constitucional, naturalmente produzirá efeitos 
jurídicos plenos, como é de se esperar. Fica a ressalva quanto à instabilidade jurídica-
institucional que seu exercício demasiado pode causar ao ordenamento jurídico pátrio.  

Trazendo essa análise ao núcleo do estudo, tem-se em curto espaço de tempo 
(cerca de três anos), julgados absolutamente adversos, sobre tema idêntico, que 
serão objeto detalhado da seção seguinte, de tamanha importância, e que afetam 
diretamente e indiretamente milhares de pessoas, o que pode não ser saudável a 
segurança que se espera do Poder Judiciário, independente do possível fundo 
político-partidário que envolva a discussão.  
 
 
3 A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA  
 

As últimas mudanças de entendimento sobre a possibilidade de execução 
provisória da pena ocorreram no curso dos seguintes processos: primeiro, um Habeas 
Corpus (126.292/SP), que entendeu ser possível o início do cumprimento da pena 
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória sem prejuízo do princípio 
da não-culpabilidade; segundo,  as ADCs (43, 44 e 54), julgadas em conjunto, que 
buscaram modificar tal entendimento. Vejamos a seguir cada um destes processos. 

 
3.1 Habeas Corpus 126.292/SP 
 
            Em fevereiro de 2016, o plenário da Suprema Corte, durante o julgamento do 
HC 126.292/SP, adotou o entendimento de que seria possível a execução da pena, 
ainda que de caráter provisório, após exauridas as instâncias ordinárias. 
Fundamentaram os Ministros, àquele momento, que o efeito suspensivo se observa 
somente no recurso de apelação, o que restou assim garantido o duplo grau de 
jurisdição ao paciente. Consignou-se ainda que, os recursos aos Tribunais Superiores 
não fazem análise que questões de fato, o que não obstaria a validade do que foi 
julgado até então. 
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            De fato, os argumentos vencedores são sólidos. Chama-se atenção aqui para 
um “pequeno” detalhe: o decisium é absolutamente contrário ao texto da Constituição, 
cuja Corte é imbuída de ser a máxima guardiã. Não cabe outra interpretação da 
redação do artigo 5º, LVII, a não ser a de que o indivíduo não iniciará o cumprimento 
da pena que lhe foi imposta, antes de esgotadas todas as oportunidades defensivas 
no processo. 
 
3.2 Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 
 
           Primando pelo princípio da economia processual, o Ministro Relator Marco 
Aurélio, levou ao plenário da Corte o julgamento conjunto das três ações, levando em 
consideração de que tinham o mesmo objeto, seja este, declarar a constitucionalidade 
do artigo 283 do Código de Processo Penal. Uma alteração legislativa, de 2011, 
adequou o texto da norma ao que já era prevista na Carta Maior. Na leitura de seu 
voto, o eminente relator afirmou que:  
 

A Carta Federal consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema 
penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade 
anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é 
apurar para, em execução de título judicial condenatório precluso na 
via da recorribilidade, prender. [.] Ao editar o dispositivo em jogo, o 
Poder Legislativo, mediante a lei 12.403/11, limitou-se a concretizar, 
no campo do processo, garantia explícita da lei Maior, adequando-se 
à compreensão então assentada pelo próprio Supremo. (BRASIL, 
2019.) 

 
CPP - Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de 
condenação criminal transitada em julgado. 

 
O Ministro Celso de Mello, antes de ir ao centro da discussão, fez duras críticas 

ao cenário político nacional, em maior atenção aos agentes públicos envolvidos em 
grandes esquemas de corrupção, desmascarados em múltiplas operações de 
combate a corrupção. Feito o registrou, afirmou que:  

 
É por essa e por outras razões, Senhor Presidente, que se impõe 
repudiar e reprimir – sempre, porém, sob a égide dos princípios que 
informam o Estado Democrático de Direito e que consagram o regime 
dos direitos e garantias individuais – todo e qualquer ato de corrupção, 
pois não constitui demasia insistir no fato de que a corrupção traduz 
um gesto de perversão da ética do poder e de erosão da integridade 
da ordem jurídica, cabendo ressaltar que o dever de probidade e de 
comportamento honesto e transparente configura obrigação cuja 
observância impõe-se a todos os cidadãos desta República que não 
tolera o poder que corrompe nem admite o poder que se deixa 
corromper.  (BRASIL, 2019.) 
 
 

A essa altura, o Ministro já dava indícios de que faria a opção por um 
entendimento fiel ao texto da Lei Fundamental. Finalizando afirmou:  
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Concluo o meu voto, Senhor Presidente. E, ao fazê-lo, peço vênia para 
julgar procedentes os pedidos deduzidos nestas ações declaratórias 
de constitucionalidade, reafirmando, assim, no que concerne à 
interpretação do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei nº 
12.403/2011, a tese segundo a qual a execução provisória (ou 
prematura) da sentença penal condenatória, mesmo aquela emanada 
do Tribunal do Júri, revela-se frontalmente incompatível com o direito 
fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o 
trânsito em julgado de sua condenação criminal, tal como 
expressamente assegurado pela própria Constituição da República 
(CF, art. 5º, LVII). (BRASIL, 2019.) 
 
 

No mesmo sentindo, a Ministra Rosa Weber também votou por reestabelecer o 
entendimento da incompatibilidade da execução provisória com a ordem 
constitucional. Em seu voto, afirmou: 

  
Poderia, o Constituinte de 1988, ter-se limitado a reproduzir a fórmula 
segundo a qual ninguém será preso, ou conservado em prisão, sem 
“culpa formada”, com as ressalvas expostas, contida na Constituição 
Imperial, de 1824 (art. 179, VIII) 3, e reproduzida na Constituição 
republicana de 1891 (art. 72, § 14) 4 e na Constituição do Estado 
Novo, de 1937 (art. 122, § 11) 5. Optou, todavia, o Constituinte de 1988 
não só por consagrar expressamente a presunção de inocência, como 
a fazê-lo com a fixação de marco temporal expresso, ao definir, com 
todas as letras, queiramos ou não, como termo final da garantia da 
presunção de inocência o trânsito em julgado da decisão 
condenatória. Repito, in verbis: “ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. (BRASIL, 
2019.) 
 

 

 Findo o julgamento, decidiu-se, por maioria mínima, retomar o entendimento da 
impossibilidade de cerceamento da liberdade do indivíduo, sem que se esgotem todas 
as possibilidades defensivas. Para a sociedade brasileira, fica a sensação de 
fidelidade do Poder Judiciário à interpretação dada à Constituição, nos mesmos 
moldes que buscou a Assembleia Constituinte ao inaugurar a nova ordem. 
 
 
4     CONSIDERAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COMO 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE 
 
 Por se tratar da pretensão punitiva estatal, os efeitos da matéria que se busca 
analisar serão observados no campo do Direito Processual Penal. Desta forma, se faz 
necessário trazer ao artigo o posicionamento de alguns doutrinadores, especialistas 
neste ramo.  
 O Desembargador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra mais recente, faz 
uma análise do objeto, aqui, em discussão, e reafirma a necessidade de congruência 
entre a Lei Maior e a legislação infraconstitucional. Descreve assim Nucci (2020, p. 
152): 

Em setembro de 2016, o STF, julgando embargos de declaração no 
HC126.292-SP, decidiu, no Plenário, por maioria de votos, ser cabível 
o cumprimento da pena, após decisão do tribunal em 2.ª instância, pois 
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essa medida não comprometeria o princípio da presunção de 
inocência. Na sequência, também em Plenário, nas ADCs 43 e 44, por 
maioria de votos, reiterou a posição anterior. Por critérios de política 
criminal, o Pretório Excelso, em apertada maioria, houve por bem 
combater a chamada impunidade, visto que muitos defensores se 
valem (ou valiam-se) dos recursos especial e extraordinário somente 
para postergar o trânsito em julgado, buscando atingir a prescrição da 
pena aplicada em concreto. Em nosso entendimento, o princípio da 
presunção de inocência, da forma como redigido na Carta Magna, foi 
violado. Não importa o que ocorre em outros países, pois essas 
legislações não possuem igual dispositivo em sua Constituição. 
Quando a CF foi promulgada, houve uma disposição política do 
legislador-constituinte, optando, com clareza, pelo princípio de ser 
considerado o réu inocente até o trânsito em julgado da condenação. 
Outra não pode ser a interpretação de trânsito em julgado, sob pena 
de se subverter uma série de conceitos doutrinários, reinantes há 
muito tempo. Assim, em 2019, nas ADCs 43, 44 e 54 (Pleno, rel. Min. 
Marco Aurélio, m. v., 07.11.2019), retornou ao entendimento de 2009, 
ou seja, somente se prende o acusado, para cumprir pena, após o 
trânsito em julgado da decisão condenatória. Essa última postura não 
impede, no entanto, a decretação de prisão cautelar quando preencher 
os requisitos legais, como, por exemplo, a prisão preventiva (art. 312, 
CPP). 

 
 Percebe-se do trecho acima, que o Nucci, claramente contrário a não 
observância do preceito constitucional, ainda faz uma crítica ao argumento utilizado 
por alguns operadores à época de que a prisão antes do trânsito em julgado seria uma 
ação do judiciário no combate a impunidade. Compartilhando do mesmo raciocínio, o 
Promotor de Justiça e professor Renato Brasileiro enfatiza a importância do referido 
princípio para o ordenamento jurídico brasileiro. Brasileiro afirma o seguinte (2020, p. 
51): 
 

Sempre nos posicionamos, mesmo antes do julgamento definitivo das 
ADC’s acima mencionadas, no sentido de que a execução provisória 
da pena estaria em desacordo com a Constituição Federal, que 
assegura a presunção de inocência (ou de não culpabilidade) até o 
trânsito em julgado de sentença condenatória (art. 5º, LVII), e com o 
art. 283 do CPP, que, mesmo após o advento do Pacote Anticrime (Lei 
n. 13.964/19), só admite, no curso da investigação ou do processo – é 
dizer, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória –, a 
decretação da prisão cautelar por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente. Não negamos que se deva buscar 
uma maior eficiência no sistema processual penal pátrio. Mas, a nosso 
juízo, essa busca não pode se sobrepor à Constituição Federal, que 
demanda a formação de coisa julgada para que possa dar início à 
execução de uma prisão de natureza penal. E só se pode falar em 
trânsito em julgado quando a decisão se torna imutável, o que, como 
sabemos, é obstado pela interposição dos recursos extraordinários, 
ainda que desprovidos de efeito suspensivo. A presunção de inocência 
não se esvazia progressivamente, à medida em que se sucedem os 
graus de jurisdição, pois só deixa de subsistir quando resultar 
configurado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
Não há, portanto, margem exegética para que o art. 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal, seja interpretado no sentido de se admitir a 
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antecipação ficta do momento formativo da coisa julgada penal de 
modo a concluirmos que o acusado é presumido inocente (ou não 
culpável) tão somente até o esgotamento da instância nos Tribunais 
de Apelação. 

 
 Importante destacar do texto acima, o trecho em que o autor argumenta no 
sentido de que não se pode pensar, que a medida que o processo penal avança as 
instâncias superiores, o réu se torna mais culpado ou sequer menos inocente. O 
advogado e professor Aury Lopes Júnior é outro penalista nacionalmente reconhecido 
a se manifestar nesta mesma linha. Retiram-se de Lopes Jr. (2020, p.141) as 
seguintes palavras: 
 

Muito importante sublinhar que a presunção constitucional de 
inocência tem um marco claramente demarcado: até o trânsito em 
julgado. Neste ponto nosso texto constitucional supera os diplomas 
internacionais de direitos humanos e muitas constituições tidas como 
referência. Há uma afirmação explícita e inafastável de que o acusado 
é presumidamente inocente até o “trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória”. Mas também não é uma construção única, basta 
ler as Constituições italiana e portuguesa, que também asseguram até 
o trânsito em julgado. E o conceito de trânsito em julgado tem fonte e 
história e não cabe que seja manejado irrefletidamente (Geraldo 
Prado) ou distorcido de forma autoritária e a “golpes de decisão”. Não 
pode o STF, como fez no HC 126.292 (autorizando a execução 
antecipada da pena), com a devida vênia e máximo respeito, 
reinventar conceitos processuais assentados em – literalmente – 
séculos de estudo e discussão, bem como em milhares e milhares de 
páginas de doutrina. O STF é o guardião da Constituição, não seu 
dono e tampouco o criador do Direito Processual Penal ou de suas 
categorias jurídicas. Há que se ter consciência disso, principalmente 
em tempos de decisionismo e ampliação dos espaços impróprios da 
discricionariedade judicial. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, 
o mundo já sabia o que era trânsito em julgado... É temerário admitir 
que o STF possa “criar” um novo conceito de trânsito em julgado, 
numa postura solipsista e aspirando ser o marco zero de interpretação. 
Trata-se de conceito assentado, com fonte e história. Mas, apenas 
para esclarecer, o fato de a presunção de inocência perdurar até o 
trânsito em julgado não significa que ninguém possa ser preso antes 
disso. É perfeitamente possível prender em qualquer fase da 
investigação ou processo, e para isso existem as prisões cautelares, 
com seus requisitos, fundamentos e princípios, que coexistem com a 
presunção de inocência. 

 
 Em crítica mais forte, infere-se da leitura acima que o autor nomeou de “golpes 
de decisão” a mudança de entendimento por parte da Suprema Corte, onde afirma 
ainda que esta não pode distorcer de forma autoritária o conceito histórico de trânsito 
em julgado. 
 Ante o exposto, percebe-se que mesmo operadores do Direito em diferentes 
posições diante do processo são absolutamente convergentes no que tange ao 
entendimento de inadmissibilidade da prisão após confirmação de acórdão penal 
condenatório. 
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 Enquanto escritor deste artigo, afirmo, aqui, o posicionamento de ser 
absolutamente contrário à execução provisória da pena, e defendo esta tese, 
sustentada em dois argumentos basilares. 
 Primeiro, pela clara e evidente afronta ao texto constitucional, em total 
desalinho com aquilo que o constituinte buscou tutelar quando da elaboração da Carta 
Magna. Vale lembrar que, naquele momento, saíamos de uma ditadura militar, onde 
diversos direitos e garantias fundamentais, hoje consagrados pela Carta de 1988, 
foram afastados e/ou violados em decorrência da Constituição de 1967 e a EC n.1 de 
17/10/1969. 
 Segundo, pelo fato de enquanto não esgotadas todas as possibilidades de 
alteração da decisão, não faz sentido segregar o indivíduo da sociedade sob a 
alegação de que o mérito da questão já fora analisado e não poderá ser revisto. Para 
ilustrar o perigo decorrente de tal situação, apresentamos como exemplo o caso do 
ex-presidente Lula, que chegou a ficar 580 dias preso, de maneira provisória pois 
ainda não havia trânsito em julgado, e recentemente teve suas condenações anuladas 
por incompetência do juízo, ainda que tardiamente, e também pela suspeição do juiz 
prolator da sentença condenatória.  
 No lapso temporal que ficou privado de sua liberdade, durante a vigência da 
alteração de entendimento do STF, já anteriormente citado, o ex-presidente teve o 
pedido de comparecimento ao sepultamento do irmão, morto em janeiro de 2019, 
negado pelo juízo. Este exemplo ilustra o quão nocivo e irreparável é a violação do 
princípio da não-culpabilidade para qualquer um que seja, tendo sua liberdade privada 
antes de que não haja mais possibilidade de mutação da ordem penal condenatória. 
          Claro está, portanto, que a prisão após condenação em segunda instância 
consiste em uma grave e inadmissível violação ao princípio constitucional da não-
culpabilidade e qualquer decisão judicial que não o observe será flagrantemente ilegal. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Sob a ótica da crítica popular, o tema, aqui, tratado é controverso. Alguns 
integrantes da sociedade entendem que a observação do, popularmente conhecido, 
princípio da inocência, é na verdade um fomento à criminalidade e à impunidade. 
Outros entendem que a decisão que ordena uma prisão ou não, é de acordo com o 
personagem envolvido. Todavia, para nós operadores do Direito, cabe buscar uma 
análise técnica no sentido de, em primeiro plano entender a importância do princípio, 
e, em segundo plano, buscar afirmar junto à sociedade a importância de seu 
significado e de sua abrangência.  
 Em um primeiro momento, tratamos, nesta pesquisa, a respeito do conceito do 
princípio da não-culpabilidade, que já figurava em Diplomas Internacionais de Direitos 
Humanos há muito tempo, não sendo assim uma inovação legislativa, apesar de ainda 
envolver muita crítica a seu respeito, principalmente por sua não compreensão ao 
homem médio. Foi feita também uma ressalva quando à possibilidade de mudança de 
interpretação de uma norma constitucional, sem que necessariamente sua redação 
fosse reeditada (poder constituinte difuso), o que não é uma solução saudável o 
ordenamento jurídico pátrio.  
 Já mais adiante, ficaram explícitos os maus reflexos causados pelo poder de 
reforma supramencionado, quando foram analisadas as mudanças de entendimento 
da Corte Constitucional a respeito da matéria aqui tratada. Perceba que no lapso 
temporal de vigência do entendimento contra legal, houve uma enxurrada de prisões 
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a fim de executar a pena (que ainda não existia) de maneira antecipada, lotando ainda 
mais as casas de custódias, e causando imensa insegurança jurídica à sociedade. 
 Por fim, buscamos o posicionamento doutrinário de juristas renomados 
nacionalmente, e procuramos personagens que atuassem em posições distintas em 
um processo penal. Foi citado um Desembargador, um Promotor de Justiça e um 
Advogado, e todos foram absolutamente convergentes com o entendimento que 
também adotamos acerca da inconstitucionalidade da execução provisória da pena, 
por clara afronta ao princípio constitucional expresso no artigo 5º, LVII da Carta Maior.  
 O trabalho, aqui apresentado, buscou explicitar a importância do cumprimento 
da ordem constitucional, independente dos personagens envolvidos na ação. Vale 
destacar que a linha que separa o homem de uma conduta tutelada penalmente é 
muito tênue, sendo assim, não é razoável, ao se referir alguém que cometera um fato 
descrito como crime, querer que este tenha todos os seus direitos afastados e seja 
execrado. Não é esse o papel do Estado enquanto personificado na figura de um Juiz, 
nem tão pouco do povo enquanto integrante de uma sociedade civilizada e organizada 
em uma nação. Sendo assim, a prisão em segunda instância é uma afronta patente 
ao princípio da culpabilidade e, mesmo, da dignidade da pessoa humana. 
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