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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 mundo tem experimentado, nos últimos anos, uma nova concepção de trânsito 
em julgado para fins de prisão ante tempus, ou seja, aquela que segrega antes que o acusado 
seja definitivamente condenado por tribunal competente. A Constituição Brasileira estabelece 
que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória” (5°, LVII). Esse texto encontra arrimo no artigo 283, do CPPB, que ainda é mais 
específico para preconizar que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de 
prisão temporária ou prisão preventiva. Já a Constituição Portuguesa, prevê que “Todo o 
arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo 
ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa” (32, 2). A Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, no item 1, não é diferente ao referir que “Ninguém pode ser 
privado da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e de acordo com o procedimento legal” e 
que só poderá “ser preso em consequência de condenação por tribunal competente”. Registre-
se que não houve, ao que tudo indica, substancial alteração na legislação pertinente à temática 
da prisão antes do trânsito em julgado. Houve, sim, mudança de interpretação, de atribuição de 
sentido (Gamader), verdadeira aproximação entre uma opinião jurídica e uma opinião “publica” 
ou “publicada” (Maffesoli), edificando-se., assim, um processo penal das ruas, populista (Jorge 
Prats), estratégia utilizada para acalmar o clamor social, uma espécie de soma (Huxley) para 
neutralizar a decepção e a revolta, mantendo acesa a chama de uma promessa de segurança que 
a pós-modernidade não conseguiu cumprir (Bauman). Como se o sistema jurídico não tivesse 
um compromisso com a historicidade (Heidegger), como se não existisse um romance em 
cadeia (Dworkin) que envolve as decisões de um tribunal, amargura-se uma simples mudança 
de ideia, de opinião, que bem remonta a figura mitológica de Janus, representante da indecisão, 
da era do caos (Rampini) nos seus processos conclusivos. O presente trabalho tem como 
objetivo expor essas nuances, cotejá-las a partir de um método fenomenológico que envolve 
exames bibliográfico, jurisprudencial, direito comparado. Pretende, ainda, oferecer uma 
resposta ao seguinte problema: sob o ponto de vista jurídico, haveria interpretação possível 
dentro da moldura (Kelsen) que autorizasse tamanha guinada de posicionamento sem atentar 
contra o princípio da presunção da inocência?  Parcialmente, um levantamento prévio sobre as 
coisas ditas (Bourdieu) aponta  para um estágio em que se abriu um portal de tempos sombrios 
e que, num critério de conveniência, tomou-se a liberdade de dizer qualquer coisa sobre 
qualquer coisa. A abordagem do tema é pertinente e se justifica num cenário jurídico 
internacional que rediscute essas últimas tomadas de decisões exatamente por irem de encontro 
a uma propalada política mundial de desencarceramento. Há um venire contra factum proprim 
que o Leviatã não consegue explicar e que enseja aprofundamento por parte da pesquisa 



jurídica. 
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