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Simpósio:  1 - 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: O princípio da presunção de inocência é preceito fundamental previsto no artigo 
5º., inciso LVII da CRFB. É além de um direito, uma garantia constitucional, de índole 
universal, pois previsto na Declaração dos Direitos Humanos da ONU (art. 11).  É um 
pressuposto inalienável do Estado Democrático de Direito, protetor do indivíduo em face do 
poder/dever do Estado em sua tarefa de punir. A expressão “ninguém” previsto no texto 
consignado, revela um deôntico universal, de onde se extrai que a culpabilidade somente e tão 
somente será reconhecido após o transito em julgado de sentença penal condenatória, o que 
significa o esgotamento do sistema recursal previsto no ordenamento infraconstitucional. Como 
decorrência lógica, as leis infra precisam se conformar com a Constituição e com os Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos, e não o contrário. O preceito é de natureza principiológia, 
portanto, base inarredável e inflexível que irá irradiar em todo o ordenamento jurídico, 
inclusive, no interior do próprio sistema constitucional. É fonte de interpretação e da 
hermenêutica constitucional, formando um sistema de direito/garantia uno, indivisível, 
harmônico e coerente. Nota-se nas regras dos artigos 15, III; 56, VI e 95, I seguem o mesmo 
axioma do princípio em comento. Todos eles reconhecem que a formação da culpa será 
reconhecida após o transito em julgado da sentença. A flexibilização do princípio em comento 
refletirá na flexibilização das regras mencionadas, contaminando e enfraquecendo outros 
direitos fundamentais como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a proibição 
de obtenção de provas por meio ilícito. Isso porque os direitos fundamentais é um sistema 
garantistico como de resto é a Constituição brasileira em sintonia com a ordem internacional 
dos Direitos Humanos. Para além do enfraquecimento do sistema garantistico fundamental, 
perece, também, o Estado Democrático de Direito, pois constitui uma das principais bases desse 
tipo de estado. Açodadamente se antepõe ao princípio em comento, o argumento que a 
efetividade da lei penal protege bens jurídicos fundamentais como a dignidade da pessoa 
humana, a integridade física a eficiência e celeridade processual. Evidente equívoco. A 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos, art. 6º., n. 2, preceitua que “qualquer pessoa 
acusada de uma infração presume-se inocente enquanto sua culpabilidade não tiver sido 
legalmente provada”. Infere-se o seguinte: (i) a dicção presunção não enseja outro significado 
senão o sentido incontrástavel de situação fática e moral de inocência; não significa, ainda, uma 
transição de inocência para um estado de culpa, em razão da existência de um processo em 
curso, não há nem meio inocente, nem meio culapado; (ii) é dever do acusador provar a culpa 
(legalidade material) respeitando-se o devido processos legal (legalidade formal). No mesmo 
sentido a Constituição portuguesa prescreve, art. 32º., n. 2 que o arguido se presume inocente 
até o transito em julgado em sentença de condenação. O texto português é de notável clareza 



como o texto brasileiro não comportando inflexões se não a de considerar alguém culpado após 
o transito em julgado de sentença penal condenatória, evidentemente, em conformidade com as 
leis processuais.            
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