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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o instituto da presunção de inocência com relação ao julgado HC 126.292 (TJ-SP). Decisão esta 
que levantou polêmicas sobre possível afronta à Constituição Federal, que prevê a presunção de inocência até o trânsito em julgado. 
Recentemente o Supremo Tribunal Federal, através do julgado do HC de número 126.292 decidiu de modo polêmico sobre o tema da presunção 
de inocência. O TJ/SP determinou a execução da pena ao negar provimento ao recurso da defesa. Por sete votos a quatro os ministros do 
Supremo decidiram de forma inovadora e à revelia da Constituição, mudaram a jurisprudência da corte e confirmara a decisão. Sabe-se que 
conforme art. 5º, LVII da CF, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Desse modo, toda 
prisão não fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal (prisão preventiva) caracteriza execução antecipada da pena, o que é proibido. 
Nesse sentido, seria a referida decisão constitucional? Outros países preservam o princípio da presunção de inocência de modo diverso, sem 
referência ao requisito do trânsito em julgado. Desse modo, quando os recursos de matéria probatória são esgotados na justiça ordinária, a culpa 
resta presumida. Urge destacar que o referido mecanismo apenas seria possível no Brasil mediante processo legislativo de Emenda 
Constitucional. Esta previsão decorre do modelo constitucional brasileiro e, portanto, não deve ser ferida. Para a doutrina especializada, o STF 
curvou-se à opinião pública ao antecipar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da referida ação. Sabe-se que ao presumir sua 
inocência, a Constituição procurou resguardar a integridade física e moral do réu, bem como buscou um equilíbrio entre a pretensão estatal de 
aplicar a pena e o direito do acusado de repelir essa acusação. De outro ângulo, sabe-se que é grande o número de pessoas que são absolvidas ao 
chegarem a instâncias superiores. Logo, estar-se-ia diante de um cumprimento injusto da pena, podendo produzir danos irreparáveis ao 
penalizado. Caso a decisão do Supremo fosse a condenação, haveria possibilidade de cumprimento total da pena imposta. O problema reside 
quando a absolvição também é alternativa. Poderia o penalizado reverter o tempo injusto de pena cumprido? A decisão coloca o Brasil em 
parâmetros de justiça utilizados internacionalmente sobre o tema? Em recente comentário na mídia o Juiz Sergio Moro ressaltou que a decisão 
tomada pela corte é “uma decisão essencial para o resgate da efetividade do processo penal brasileiro”. Desse modo questiona-se se pode ser 
considerada efetiva uma decisão que contrarie os parâmetros diretos contidos na carta magna de um país. Conclui-se que a referida decisão do 
supremo é inconstitucional. Não haveria sentido em contrariar diretamente um dispositivo constitucional para dar efetivo cumprimento a um 
mandamento infraconstitucional. Estar-se-ia diante de uma constituição fragilizada, cujo pilar do estado democrático brasileiro não teria sua 
razão de existir. Por fim, conclui-se que é inquestionável a abolição ou relativização da presunção de inocência, o que é vedado pela própria 
Constituição. Todavia, se preservado o núcleo essencial dessa garantia e ajustada sua reforma por meio de Emenda Constitucional, restaria 
alcançado o equilíbrio entre os interesses individuais de defesa e os interesses sociais de punição dos autores de condutas criminosas. Quanto à 
metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória; 
quanto ao procedimento técnico, a pesquisa apoiou-se no direito comparado, bem como valeu-se de dados bibliográficos de análise doutrinária e 
jurisprudencial.

Ciências Jurídicas

Direito
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


