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RESUMO

O STF - Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus n. 126.292, modificando seu entendimento, por maioria de votos (7 a 4), para negar 
provimento ao recurso da defesa e determinar que é possível a execução provisória da pena cuja sentença condenatória tenha sido confirmada 
em juízo de segundo grau, por não haver, nesse caso, comprometimento ao princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição 
Federal, em seu art. 5º, LVII. Desse modo, a corte constitucional notoriamente atendeu o anseio popular pela maior eficácia do combate à 
impunidade, oferecendo uma resposta jurídica à sociedade que, ao longo do tempo, perdeu a crença na efetividade do sistema criminal. Contudo, 
não faltam críticas, especialmente por ser o STF um órgão judicante, cuja tarefa é aplicar os preceitos constitucionais e não administrar o 
problema da segurança pública. Com efeito, a pena tem como pressuposto a culpabilidade do agente e o dispositivo constitucional em referência 
determina exatamente que nenhuma pessoa seja considerada culpada, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesse sentido, 
a decisão da corte suprema impõe um questionamento: a possibilidade de execução da pena, ainda que provisoriamente, em desfavor da 
liberdade do réu, mitiga o princípio constitucional da presunção de inocência para reconhecer a presunção de culpabilidade na confirmação da 
sentença condenatória? Parte-se da hipótese de que o paradigmático julgamento, objeto da pesquisa, estabeleceu um limite para a presunção de 
inocência, qual seja, a confirmação da condenação em segunda instância, prevalecendo a partir desse marco temporal a presunção de 
culpabilidade com o réu, restando autorizada a execução de sua pena privativa de liberdade, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. Logo, o objetivo geral da pesquisa é constatar se a decisão da corte maior do Poder Judiciário brasileiro realmente operou a 
mitigação do princípio da presunção de inocência, reconhecendo a existência de outro princípio, qual seja a presunção de culpabilidade no Direito 
Penal brasileiro. Para atingir tal desiderato, a pesquisa se desenvolve a partir de três objetivos específicos: a) desvendar as fontes históricas que 
influenciaram o surgimento das garantias constitucionais e o seu questionamento na atualidade; b) identificar as principais premissas alegadas 
nas teses levantadas na decisão; c) descrever os dispositivos e princípios jurídicos colocados em contraposição na possibilidade de execução 
provisória de pena, em desfavor do réu, antes do trânsito em julgado. No primeiro capítulo é retratada brevemente a evolução histórica relativa 
ao tema, iniciando uma linha de pensamento desde a época da ditadura, em que os direitos e garantias foram praticamente extintos, logo após, a 
formação da Constituição Federal em que o constituinte vislumbrou a necessidade de resguardar direitos individuais e, na atualidade, os 
fundamentos que reclamam por uma ação mais ostensiva da ação estatal. Em seguida, são identificadas as teses colocadas em contraste no 
Habeas Corpus n. 126.292, analisando-se a partir de uma visão crítica, os elementos de política criminal, tais como as estatísticas relacionadas aos 
recursos utilizados pela defesa, aos crimes prescritos e as garantias proferidas pelos princípios da não culpabilidade, ampla defesa e dignidade da 
pessoa humana, dentre outros. No terceiro capítulo realiza-se uma descrição das normas relacionadas ao tema, a fim de relacioná-las com os 
elementos colhidos nos capítulos anteriores, a fim de proporcionar, na análise dos resultados, a solução da questão proposta. Diante disso, 
caracteriza-se a presente pesquisa como básica, bibliográfica, documental, descritiva e qualitativa, sob o método hipotético-dedutivo. Ao final, 
realiza-se o teste da hipótese, verificando-se a consecução dos objetivos, de modo a constatar a mitigação da presunção de inocência e o 
reconhecimento da presunção de culpabilidade no Direito Penal brasileiro.
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