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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade demonstrar a importância do respeito ao princípio da presunção de inocência como garantia 
constitucional da não culpabilização do acusado, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo historicamente utilizado 
como instrumento de proteção contra as arbitrariedades do Estado, detentor do Jus Puniendi. A pesquisa baseia-se em estudos bibliográficos e 
documentais que analisam os efeitos decorrentes das mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal que, atualmente, permite o inicio 
de execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau, indo na contramão do que reza a Carta Magna. A questão é 
controversa, pois há quem seja contra essa decisão do STF, uma vez que os direitos e garantias individuas esculpidos no Art. 5º são cláusulas 
pétreas, insuscetível de ser objeto de qualquer deliberação e/ou proposta de modificação, ainda que por emenda à Constituição, sendo 
caracterizada uma mutação constitucional. E, em contra partida, há quem seja a favor da decisão do STF, com o argumento que a justiça deve 
atender aos anseios sociais, devendo o Direito estar sempre acompanhando a evolução da sociedade. Ocorre que, os malefícios provenientes do 
cárcere, são,na maioria das vezes, insuscetíveis de reparação, principalmente em decorrência das péssimas condições estruturais dos presídios 
que, por sua vez, estão funcionando com o dobro da capacidade, comprometendo assim, a ressocialização e desencadeando, sobretudo, uma 
baixa qualidade de vida para os presidiários. Como resposta ao tratamento desumano experimentado nos presídios, os detentos promovem 
fugas, rebeliões e degradação das unidades, debilitando o controle da administração policial local, que na maioria das vezes necessita de reforços 
da força de segurança nacional. A superlotação carcerária, a falta de ocupação,a ausência de capacitação profissional,o acesso à justiça 
rigorosamente deficiente e o descaso com a custódia dos presos são uma nítida agressão ao princípio da dignidade da pessoa humana que é um 
fundamento do Estado democrático de direito inerente a todo ser humano sem distinção de qualquer natureza. Também, o fato da maioria dos 
presos serem provisórios, ou envolvidos em crimes sem violência ou grave ameaça,estando o judiciário utilizando a prisão preventiva como regra 
ao invés de exceção, corrobora com a violação dos Direitos dos presos, uma vez que não é respeitada a necessidade e adequação entre o tipo de 
infração cometida, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado e a medida penalizadora imposta.Como possível solução para 
melhorar a situação dos acusados de cometimento de crimes, seria a utilização de medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo, o 
monitoramento eletrônico, com o objetivo de humanizar a rigidez da prisão em flagrante ou substituir a prisão preventiva, garantindo ao preso o 
mínimo legal de dignidade no cumprimento da pena, sem a necessidade de ser acometido pelas mazelas do cárcere que na maioria das vezes, traz 
danos irreparáveis. Dessa forma,com a aplicação das referidas medidas alternativas à prisão previstas na Lei nº 12.403/2011, poderia ser 
respeitado o princípio constitucional da presunção de inocência.
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