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Simpósio: 01 - DIREITOS HUMANOS E A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 
FUNDAMENTAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: AVANÇO OU RETROCESSO NA 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA DE 
GARANTIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (UMA ANÁLISE COMPARADA COM 
A CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA E COM A CONVENÇÃO EUROPEIA DOS 
DIREITOS DO HOMEM) 
 
RESUMO: A possibilidade de execução de pena após a decisão condenatória de segundo grau 
constitui tema controverso no Brasil, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, e 
constitui objeto da pesquisa a ser desenvolvida por método dedutivo. O órgão pleno do Supremo 
Tribunal Federal do Brasil, no Habeas Corpus 126.292/SP, permitiu a execução provisória da 
pena privativa de liberdade após decisão proferida em segundo grau de jurisdição. A 
Constituição da República brasileira, no inciso LVII de seu art. 5º, dispõe que  “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. O art. 283 do 
Código de Processo Penal brasileiro, por sua vez, indica que a execução da pena somente tem 
lugar após a sentença condenatória transitada em julgado. No ordenamento jurídico-penal 
brasileiro, contudo, não há uma definição para o que seja o “trânsito em julgado da decisão 
penal condenatória”. A Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu art. 8, item 2, 
alínea h, garante apenas o duplo grau de jurisdição. Em consonância com tal disposição, o 
recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal e o recurso especial dirigido ao 
Superior Tribunal de Justiça não permitem o reexame de matéria probatória. No caso do recurso 
extraordinário, ainda é necessário comprovar a repercussão geral da questão constitucional, o 
que inviabiliza a discussão da peculiaridade probatória do caso individual. Tais recursos, 
entretanto, podem ser recebidos com o efeito suspensivo (§ 5º do art. 1.029 do Código de 
Processo Civil). Após o reexame de mérito da pretensão punitiva, não havendo efeito 
suspensivo em recurso submetido aos tribunais superiores, deve-se reconhecer a ocorrência do 
trânsito em julgado para a culpa e não há que se falar em execução provisória da pena imposta 
em condenação. Também não há que se falar em violação ou flexibilização do princípio da 
inocência. Durante todo o curso do processo penal de conhecimento o acusado foi tratado como 
inocente. Após a decisão de mérito de segundo grau de jurisdição, proferida segundo o princípio 
do in dubio pro reo, a dúvida razoável sobre sua culpa foi afastada pela condenação judicial. 
Os referencias da discussão brasileira podem ser comparados com os referenciais portugueses 
para a melhor compreensão do princípio da inocência. No Direito Português, o princípio da 
inocência é consagrado como direito fundamental no art. 32, nº 2, da Constituição da República 
Portuguesa. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, por sua vez, prevê a presunção de 
inocência em seu artigo 6º, item 2. Contudo, pode-se extrair da Convenção a garantia de 
julgamento somente até o segundo grau de jurisdição (artigo 1º, alínea “a” e art. 6º, item 1º). 
Restringindo a cognição dos recursos interpostos para além do segundo grau, os artigos 434 e 
438, item 3, do Código de Processo Penal Português a impedem para reexame de matéria 
probatória. A reflexão que lastreia a presente apresentação pretende concluir que também em 



Portugal o princípio da inocência produz efeitos até o encerramento do exame probatório sobre 
a culpa, no segundo grau de jurisdição. 
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