
Voto - MIN. GILMAR MENDES

17/02/2016 PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 126.292 SÃO PAULO

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Senhor Presidente, 
eu formei, como já foi até assinalado, a maioria que, no julgamento do 
caso  do  Habeas  Corpus 84.078,  estabeleceu  a  orientação  hoje  vigente 
quanto à necessidade de que houvesse sempre o trânsito em julgado para 
que se executasse a sentença.

À época, lembro-me de que o relator do processo era o ministro Eros 
Grau, mas se destacou, com muita ênfase, o voto proferido pelo ministro 
Cezar  Peluso,  que ressaltava  a  importância  ou a  possibilidade de  que 
houvesse a prisão provisória a partir  dessa decisão de primeiro ou de 
segundo grau desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. São 
os casos clássicos, nós nos lembramos bem, que são hoje enquadráveis 
naquele fundamento de ordem pública. A possibilidade, por exemplo, de 
uma  iteração  ou  reiteração  delitiva.  Então,  era  uma  hipótese  que  se 
colocava como plausível  para justificar a prisão preventiva a partir  da 
decisão de primeiro ou de segundo grau. 

Como já foi amplamente destacado aqui e tem sido objeto de ampla 
discussão  e  reflexão,  nosso  sistema  é  bastante  singular,  porque,  ao 
contrário,  por  exemplo,  do  modelo  alemão,  não  enseja  o  trânsito  em 
julgado a não ser depois de ultimadas todas as providências verificadas 
no  processo.  Daí,  termos  visto  o  caso  recente  trazido  ao  Plenário,  do 
ministro  Dias  Toffoli.  Esses  apelos,  minúcias,  expedientes,  que vão  ao 
extremo.  No  Direito  alemão,  uma  Verfassungsbeschwerde,  um  recurso 
constitucional, já se lançaria contra uma decisão trânsita em julgado. Foi, 
inclusive, o modelo que o ministro Peluso imaginou introduzir aqui, por 
proposta  de  emenda  constitucional,  dizendo,  na  fase  da  apelação, 
definida a apelação,  já haverá trânsito em julgado. Portanto,  é a partir 
desse modelo positivo que muitas vezes se diz "mas o modelo alemão, 
por exemplo, leva isso em conta". Ou o próprio modelo espanhol, que não 
tem o recurso constitucional, mas tem o recurso de amparo. Em suma, 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10932289.

Supremo Tribunal Federal

17/02/2016 PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 126.292 SÃO PAULO

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Senhor Presidente, 
eu formei, como já foi até assinalado, a maioria que, no julgamento do 
caso  do  Habeas  Corpus 84.078,  estabeleceu  a  orientação  hoje  vigente 
quanto à necessidade de que houvesse sempre o trânsito em julgado para 
que se executasse a sentença.

À época, lembro-me de que o relator do processo era o ministro Eros 
Grau, mas se destacou, com muita ênfase, o voto proferido pelo ministro 
Cezar  Peluso,  que ressaltava  a  importância  ou a  possibilidade de  que 
houvesse a prisão provisória a partir  dessa decisão de primeiro ou de 
segundo grau desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. São 
os casos clássicos, nós nos lembramos bem, que são hoje enquadráveis 
naquele fundamento de ordem pública. A possibilidade, por exemplo, de 
uma  iteração  ou  reiteração  delitiva.  Então,  era  uma  hipótese  que  se 
colocava como plausível  para justificar a prisão preventiva a partir  da 
decisão de primeiro ou de segundo grau. 

Como já foi amplamente destacado aqui e tem sido objeto de ampla 
discussão  e  reflexão,  nosso  sistema  é  bastante  singular,  porque,  ao 
contrário,  por  exemplo,  do  modelo  alemão,  não  enseja  o  trânsito  em 
julgado a não ser depois de ultimadas todas as providências verificadas 
no  processo.  Daí,  termos  visto  o  caso  recente  trazido  ao  Plenário,  do 
ministro  Dias  Toffoli.  Esses  apelos,  minúcias,  expedientes,  que vão  ao 
extremo.  No  Direito  alemão,  uma  Verfassungsbeschwerde,  um  recurso 
constitucional, já se lançaria contra uma decisão trânsita em julgado. Foi, 
inclusive, o modelo que o ministro Peluso imaginou introduzir aqui, por 
proposta  de  emenda  constitucional,  dizendo,  na  fase  da  apelação, 
definida a apelação,  já haverá trânsito em julgado. Portanto,  é a partir 
desse modelo positivo que muitas vezes se diz "mas o modelo alemão, 
por exemplo, leva isso em conta". Ou o próprio modelo espanhol, que não 
tem o recurso constitucional, mas tem o recurso de amparo. Em suma, 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10932289.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 63 de 103



Voto - MIN. GILMAR MENDES

HC 126292 / SP 

seguindo as mesmas pegadas. Em nosso caso, ao contrário, sabemos que 
é possível, depois da decisão de apelação, portanto, na esfera ainda da 
jurisdição ordinária, termos o recurso especial, o recurso extraordinário, 
esses  sucessivos  recursos,  já  com  objetivo,  embargos  de  declaração, 
destinados a fundamentalmente elidir o trânsito em julgado e a bloquear 
a efetividade das decisões.

Isso  tem  sido  objeto,  inclusive,  de  glosa  na  própria  imprensa 
internacional.  Não  faz  muito  o  The  Economist fez  uma  análise  da 
jurisdição criminal no Brasil – um pouco na linha do que falou há pouco o 
ministro Barroso – dizendo que nós somos muito generosos na utilização 
da prisão preventiva e depois  invocamos o  argumento do trânsito  em 
julgado para a execução da sentença. Portanto, sugerindo que há abusos.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – Ministro 
Gilmar, e só nessa linha, ratificando, porque me esqueci, e acho que parte 
do número excessivo de prisões provisórias que nós temos no Brasil é 
pela percepção de que, se você não pune no início, não consegue punir no 
final.  Portanto,  uma  inversão  lógica  que  hoje  nós  talvez  estejamos 
ajudando a combater. 

Já que Vossa Excelência citou o The Economist, o desta semana tem 
uma matéria muito interessante pela descriminalização da maconha.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Consta a observação 
de  um  correspondente  estrangeiro  chocado  com  o  excesso  de  prisões 
provisórias e depois com o fato de que pode ser que, se eles obtiverem 
um  habeas  corpus, demorem,  ou  talvez  nem  venham  a  ser  presos  na 
execução, tendo em vista todas as delongas que o sistema permite. 

Por conta de todas essas questões e reflexões é que, de uns tempos 
para cá, eu tenho me proposto a refletir novamente sobre aquela nossa 
decisão.  E  casos  graves  têm  ocorrido  que  comprometem  mesmo  a 
efetividade da justiça. 

Ainda há pouco – e é um caso que eu acompanhava na Presidência 
do  Supremo  Tribunal  Federal  –,  esse  crime,  por  todas  as  razões, 
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reprovável, ocorrido em Unaí, dos auditores fiscais do trabalho, em que o 
assim reconhecido mandante foi condenado a cem anos de prisão e livra-
se,  solto,  vai  para  casa  em  seguida.  É  algo  incompreensível, 
incompreensível para o senso comum, mas também para o senso técnico. 

Um  outro  caso  que  nós  acompanhávamos,  na  Presidência  do 
Supremo,  de  um  deputado  que,  para  solucionar  a  falta  de  vaga  na 
Câmara, decide matar a suplente. Manda matar a suplente.

 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – Ministro 

Gilmar, e no caso de tribunal do júri, tendo em vista a soberania do júri, 
talvez se devesse até mesmo pensar a questão do segundo grau, tendo em 
vista a gravidade do homicídio.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES –  Mas  ficou  anos 
respondendo solto, vai a júri... Tem que se pensar em alguma coisa. 

O caso célebre, que sempre foi discutido, do jornalista do Estado de 
São Paulo, que cometeu homicídio contra a também jornalista, sua colega 
e namorada, Pimenta Neves. 

Em suma, são casos emblemáticos, mas apenas para ajudar a ilustrar 
essa situação. E todo dia nós temos aqui essa multiplicidade de embargos 
de declaração como instrumento e  impediente do trânsito em julgado, 
que  muitas  vezes  levam  também  a  esse  fenômeno  da  imposição  da 
prescrição, porque, ainda que nós tenhamos todo o cuidado nesse tipo de 
matéria, e tenhamos hoje até um setor competente no Tribunal para nos 
advertir do risco da prescrição, o fato é que ela ocorre, e ocorre não por 
deliberação  nossa.  Todos  nós  rezamos  para  que  isso  não  ocorra.  Mas 
simplesmente a massa de processos não permite que sejamos oniscientes. 
E infelizmente isso ocorre. Essa massa de recursos faz com que tenhamos 
esse quadro constrangedor de impunidade. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  – Ministro,  Vossa 
Excelência me permite um segundo? Apenas para fazer uma observação 
que me parece muito coerente com o que já foi dito até aqui. Em todos os 

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10932289.

Supremo Tribunal Federal

HC 126292 / SP 

reprovável, ocorrido em Unaí, dos auditores fiscais do trabalho, em que o 
assim reconhecido mandante foi condenado a cem anos de prisão e livra-
se,  solto,  vai  para  casa  em  seguida.  É  algo  incompreensível, 
incompreensível para o senso comum, mas também para o senso técnico. 

Um  outro  caso  que  nós  acompanhávamos,  na  Presidência  do 
Supremo,  de  um  deputado  que,  para  solucionar  a  falta  de  vaga  na 
Câmara, decide matar a suplente. Manda matar a suplente.

 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – Ministro 

Gilmar, e no caso de tribunal do júri, tendo em vista a soberania do júri, 
talvez se devesse até mesmo pensar a questão do segundo grau, tendo em 
vista a gravidade do homicídio.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES –  Mas  ficou  anos 
respondendo solto, vai a júri... Tem que se pensar em alguma coisa. 

O caso célebre, que sempre foi discutido, do jornalista do Estado de 
São Paulo, que cometeu homicídio contra a também jornalista, sua colega 
e namorada, Pimenta Neves. 

Em suma, são casos emblemáticos, mas apenas para ajudar a ilustrar 
essa situação. E todo dia nós temos aqui essa multiplicidade de embargos 
de declaração como instrumento e  impediente do trânsito em julgado, 
que  muitas  vezes  levam  também  a  esse  fenômeno  da  imposição  da 
prescrição, porque, ainda que nós tenhamos todo o cuidado nesse tipo de 
matéria, e tenhamos hoje até um setor competente no Tribunal para nos 
advertir do risco da prescrição, o fato é que ela ocorre, e ocorre não por 
deliberação  nossa.  Todos  nós  rezamos  para  que  isso  não  ocorra.  Mas 
simplesmente a massa de processos não permite que sejamos oniscientes. 
E infelizmente isso ocorre. Essa massa de recursos faz com que tenhamos 
esse quadro constrangedor de impunidade. 

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  – Ministro,  Vossa 
Excelência me permite um segundo? Apenas para fazer uma observação 
que me parece muito coerente com o que já foi dito até aqui. Em todos os 

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10932289.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 65 de 103



Voto - MIN. GILMAR MENDES

HC 126292 / SP 

casos isso é grave. Em todos os casos penais é grave. 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Sim.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – A Justiça que tarda 
falha, é claro, mas, em alguns casos, a Justiça que tarda na sua execução 
deixa de poder ser prestada. De uma forma simples,  dou um exemplo, 
que é esse trabalho que faço, de homicídios praticados contra mulheres e 
um júri ocorrido dezesseis anos depois. Quer dizer, a pessoa não é presa. 
Ela já formou outra família, o homem. A criança que tinha oito anos viu 
isso,  dezesseis  anos  depois,  aos  24,  nem  entende  mais  o  que  está 
acontecendo. E quem é do interior - e o Brasil mora muito no interior -, 
sabe que as  famílias são inimigas. Então, criou-se uma situação social  em 
que aplica-se a lei, mas a ideia de justiça acabou, simplesmente acabou. 
Enfim, só para dar essa achega. Obrigada pelo aparte.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Obrigado, ministra 
Cármen.

Agora eu também queria enfrentar a questão na perspectiva teórica 
da ideia da presunção de inocência ou presunção da não culpabilidade, 
que foi objeto de uma reflexão muito séria por parte do Tribunal. Acho 
importante o debate tendo como  leitmotiv a ideia da presunção da não 
culpabilidade.

A mim me parece que nós temos uma sinalização de um instituto 
jurídico ou o desenho de uma assim chamada garantia institucional. O 
que  se  quer  fundamentalmente?  Que  determinadas  premissas  básicas 
sejam seguidas. Agora,  se nós notarmos,  ao longo do desenho jurídico 
positivo,  vamos  ver  que  o  próprio  legislador  lida  com  esse  tema  de 
maneira variada, dizendo, por exemplo, que bastam indícios para que se 
justifique a busca e apreensão. Logo, portanto, atenuando a ideia de uma 
presunção de inocência que tornasse o indivíduo quase que insuscetível 
de ser investigado. Mas, para o recebimento da denúncia, já exige alguma 
coisa mais densa, a ideia da materialidade. 
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O núcleo essencial da presunção de não culpabilidade impõe o ônus 
da prova do crime e de sua autoria à acusação. Sob esse aspecto, não há 
maiores  dúvidas  de  que  estamos  falando  de  um  direito  fundamental 
processual, de âmbito negativo.

Para  além  disso,  a  garantia  impede,  de  uma  forma  geral,  o 
tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença. 
No entanto, a definição do que vem a ser tratar como culpado depende de 
intermediação do legislador.

Ou seja, a norma afirma que ninguém será considerado culpado até 
o trânsito em julgado da condenação, mas está longe de precisar o que 
vem a ser considerar alguém culpado.

O que se tem é, por um lado, a importância de preservar o imputado 
contra juízos precipitados acerca de sua responsabilidade. Por outro, uma 
dificuldade de compatibilizar o respeito ao acusado com a progressiva 
demonstração de sua culpa.

Disso se extrai que o espaço de conformação do legislador é lato. A 
cláusula não obsta que a lei regulamente os procedimentos, tratando o 
implicado  de  forma  progressivamente  mais  gravosa,  conforme  a 
imputação evolui. Por exemplo, para impor uma busca domiciliar, bastam 
“fundadas razões” – art. 240, §1º, do CPP. Para tornar o implicado réu, já 
são necessários a prova da materialidade e indícios da autoria (art. 395, 
III,  do  CPP).  Para  condená-lo,  é  imperiosa  a  prova  além  de  dúvida 
razoável.

E,  aí,  eu  vou citar  um clássico  do  nosso  Direito,  que  é  Eduardo 
Espínola Filho, ao afirmar que “a presunção de inocência é vária”, dizia ele 
na linguagem singular, “segundo os indivíduos sujeitos passivos do processo,  
as contingências da prova e o estado da causa” (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. 
Código  de  Processo  Penal  Brasileiro  Anotado,  Volume  III.  Campinas: 
Bookseler, 2000. p. 436). 

Portanto, suscitando que isso é passível, usando uma linguagem da 
teoria dos direitos fundamentais, de uma conformação por parte inclusive 
do  legislador.  Não é  um conceito,  quer  dizer,  estamos falando de um 
princípio, não de uma regra. Aqui, não se resolve numa fórmula de tudo 
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ou nada. É disso que se cuida quando Eduardo Espínola Filho fala dessa 
gradação.

Ou  seja,  é  natural  à  presunção  de  não  culpabilidade  evoluir  de 
acordo com o estágio do procedimento. Desde que não se atinja o núcleo 
fundamental, o tratamento progressivamente mais gravoso é aceitável.

Na hipótese que estamos analisando, ainda que a condenação não 
tenha transitado em julgado, já foi estabelecida pelas instâncias soberanas 
para análise dos fatos. Após o julgamento da apelação, estão esgotadas as 
vias  ordinárias.  Subsequentemente,  cabem  apenas  recursos 
extraordinários.

Os  recursos  extraordinários  têm  sua  fundamentação  vinculada  a 
questões  federais  (recurso  especial)  e  constitucionais  (recurso 
extraordinário)  e,  por  força  da  lei  (art.  637  do  CPP),  não  têm  efeito 
suspensivo. A análise das questões federais e constitucionais em recursos 
extraordinários,  ainda que decorra  da  provocação da  parte  recorrente, 
serve  preponderantemente  não  ao  interesse  do  postulante,  mas  ao 
interesse  coletivo  no  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  da 
jurisprudência.

Esgotadas  as  instâncias  ordinárias  com  a  condenação  à  pena 
privativa  de  liberdade  não  substituída,  tem-se  uma  declaração,  com 
considerável força de que o réu é culpado e a sua prisão necessária.

Nesse estágio, é compatível com a presunção de não culpabilidade 
determinar o cumprimento das penas, ainda que pendentes recursos.

Note-se  que  a  Lei  da  Ficha  Limpa  considera  inelegíveis  os 
condenados  por  diversos  crimes  graves  nela  relacionados,  a  partir  do 
julgamento  em  Tribunal  (art.  1º,  I,  “e”,  da  Lei  Complementar  64/90, 
introduzido pela Lei Complementar 135/10).

Essa norma é constitucional, como declarado pelo Supremo Tribunal 
(Ações Declaratórias de Constitucionalidade 29 e 30, Relator Min. LUIZ 
FUX, Tribunal Pleno, julgadas em 16.2.2012). 

Ou seja, a presunção de não culpabilidade não impede que, mesmo 
antes do trânsito em julgado, a condenação criminal surta efeitos severos, 
como  a  perda  do  direito  de  ser  eleito.  Igualmente,  não  parece 
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incompatível com a presunção de não culpabilidade que a pena passe a 
ser cumprida, independentemente da tramitação do recurso.

Como reforço, acrescenta-se que uma análise do direito comparado 
permite verificar que a extensão da garantia contra a prisão até o trânsito 
em julgado está longe de ser preponderante.

Nem todas as declarações de direitos contemplam expressamente a 
não culpabilidade.

Em  sua  maioria,  as  que  contemplam  afirmam  que  a  inocência  é 
presumida até o momento em que a culpa é provada de acordo com o 
direito.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica) prevê a garantia no artigo 8,  2:  “Toda pessoa acusada de um  
delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente  
comprovada sua culpa”.

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem prevê, no artigo 6º, 
2, que “Qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se inocente enquanto  
a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada”.

Disposições semelhantes são encontradas no direito francês (artigo 
9º  da  Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão  de  1789), 
canadense (seção 11 da Carta de Direitos e Liberdades) e russo (artigo 49 
da Constituição).

Todas  escolhem,  como  marco  para  cessação  da  presunção,  o 
momento em que a culpa é provada de acordo com o direito. Resta saber 
em que momento isso ocorre.

O  Tribunal  Europeu  dos  Direitos  do  Homem,  interpretando  o 
dispositivo da Convenção Europeia, afirma que a presunção pode ser tida 
por  esgotada  antes  mesmo  da  conclusão  do  julgamento  em  primeira 
instância.  Alguns  países,  notadamente  os  do  sistema  “common  law”, 
dividem os julgamentos nas fases de veredito (verdict) e de aplicação da 
pena  (sentencing).  Na  primeira,  é  deliberado  acerca  da  culpa  do 
implicado. Se declarada a culpa,  passa-se à fase seguinte, de escolha e 
quantificação  das  penas.  No  caso  Matijašević  v.  Serbia,  n.  23037/04, 
julgado em 19.9.2006, o Tribunal reitera já longa jurisprudência no sentido 
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de que, declarada a culpa na fase de veredito, o dispositivo não mais se 
aplica.  Ou  seja,  com  a  declaração  da  culpa,  cessa  a  presunção, 
independentemente do cabimento de recursos.

Os Estados Unidos adotam standards bastante rigorosos nessa seara. 
A legislação processual federal – art. 18 U. S. Code §3143 – determina a 
imediata  prisão  do  condenado,  mesmo  antes  da  imposição  da  pena 
(alínea “a”), salvo casos excepcionais. As exceções são ainda mais estritas 
na pendência de apelos (alíneas “b” e “c”). As legislação processuais dos 
estados não costumam ser mais brandas.

Nesses  ordenamentos,  muito  embora  a  presunção  de  não 
culpabilidade fique afastada, ainda há o direito a recurso, a ser analisado 
em tempo hábil. No entanto, o direito de análise célere da impugnação é 
fundado em outros preceitos, como a duração razoável do processo.

O direito  alemão  prevê  uma  solução  diversa.  Muito  embora  não 
exista menção expressa à presunção de inocência na Lei Fundamental, o 
princípio faz parte do ordenamento jurídico pela interpretação do sistema 
e pela incorporação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. No 
plano legal, o Código de Processo Penal (Strafprozeßordnung) afirma que 
as “sentenças condenatórias não são exequíveis enquanto não passarem 
em julgado” (§449: “Strafurteile sind nicht vollstreckbar, bevor sie rechtskräftig  
geworden  sind”).  A despeito  disso,  se  o  acusado  é  fortemente  suspeito 
(“dringen verdächtig”) do cometimento de um crime grave, a regra é que 
responda preso.  Nesses casos,  a  lei  dispensa ulterior demonstração da 
necessidade da prisão – §§ 112 e 112a do  Strafprozeßordnung. Tendo em 
vista  a  dificuldade  de  compatibilização  da  prisão  automática  com  a 
presunção  de  inocência,  a  jurisprudência  tempera  a  aplicação  desses 
dispositivos, exigindo, nas prisões antes do julgamento, a demonstração, 
ainda  que  mínima,  de  algum  dos  requisitos  da  prisão  preventiva 
(Bundesverfassungsgericht, 19, 342).

Já o nosso texto constitucional segue a tradição das Constituições da 
Itália – artigo 27: “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna  
definitiva” – Portugal –artigo 32, 2: “Todo o arguido se presume inocente até ao  
trânsito em julgado da sentença de condenação,  devendo ser julgado no mais  
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curto prazo compatível com as garantias de defesa” – e dos países de língua 
portuguesa em geral – Angola, artigo 67, 2; Moçambique, artigo 59, 2: 2; 
Cabo Verde, artigo 34, 1; São Tomé e Príncipe, artigo 40, 2; Guiné-Bissau, 
artigo 42, 2 e Timor Leste, artigo 34, 1.

Nota-se  que,  na  tradição  italiana  e  nas  constituições  de  língua 
portuguesa a presunção vige até o trânsito em julgado.

Não se nega a importância da análise das Constituições de mesma 
tradição. Em nosso caso, os textos constitucionais de língua portuguesa 
são  “importante  objeto  de  estudo”,  visto  que  “é  possível  identificar  uma  
tradição institucional comum que informa os ordenamentos constitucionais de  
Portugal, do Brasil, de Angola, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Moçambique,  
e  de  São  Tomé  e  Príncipe”  (HORBACH,  Carlos  Bastide.  O  controle  de 
Constitucionalidade  na  Constituição  de  Timor-Leste.  Revista  da 
Faculdade  de  Direito  da  Universidade  de  Lisboa,  vol.  XLVI,  nº  2. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2005).

De  qualquer  forma,  a  interpretação  da  presunção  de  não 
culpabilidade  não  pode  perder  de  vista  nosso  próprio  ordenamento. 
Nosso  país  tem  um  intrincado  sistema  judiciário.  Na  base,  há  duas 
instâncias,  com ampla competência para análise dos fatos e do direito. 
Logo acima, temos as instâncias extraordinárias – Tribunais Superiores e 
Supremo  Tribunal.  O  acesso  às  instâncias  extraordinárias  é 
consideravelmente  amplo.  Não  há  meios  eficazes  para  garantir 
adequação da força de trabalho das  Cortes  Superiores  ao interesse do 
desenvolvimento da jurisprudência. A própria rejeição de recursos pela 
falta  de  repercussão  geral,  nas  estreitas  hipóteses  em  que  cabível, 
demanda muito da Corte. Isso faz com que, mesmo quando desprovidos 
de relevância, a análise dos recursos extraordinários demore muito.

Resta-nos  reconhecer  que  as  instâncias  extraordinárias,  da  forma 
como são estruturadas no Brasil, não são vocacionadas a dar respostas 
rápidas às demandas.

Em  suma,  a  presunção  de  não  culpabilidade  é  um  direito 
fundamental  que  impõe  o  ônus  da  prova  à  acusação  e  impede  o 
tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença.
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Ainda assim,  não impõe que o  réu seja  tratado da mesma forma 
durante  todo  o  processo.  Conforme  se  avança  e  a  culpa  vai  ficando 
demonstrada, a lei poderá impor tratamento algo diferenciado.

O que eu estou colocando,  portanto,  para nossa reflexão  é  que é 
preciso  que  vejamos  a  presunção  de  inocência  como  um  princípio 
relevantíssimo para a ordem jurídica ou constitucional,  mas  princípio 
suscetível de ser devidamente conformado, tendo em vista, inclusive, as 
circunstâncias de aplicação no caso do Direito Penal e Processual Penal. 
Por isso, eu entendo que, nesse contexto, não é de se considerar que a 
prisão, após a decisão do tribunal de apelação, haja de ser considerada 
violadora desse princípio. 

E a mim parece que, se porventura houver a caracterização – que 
sempre  pode  ocorrer  –  de  abuso  na  decisão  condenatória,  certamente 
estarão à disposição do eventual condenado todos os remédios, além do 
eventual  recurso   extraordinário,  com  pedido  de  efeito  suspensivo, 
cautelar, também o  habeas corpus. E os tribunais disporão de meios para 
sustar essa execução antecipada.

Logo, não estamos aqui a fazer tábula rasa e a determinar que se 
aplique, sem qualquer juízo crítico, a condenação emitida pelo juízo de 
segundo grau. Haverá sempre remédios,  e o bom e forte  habeas corpus 
estará à disposição  dos eventuais condenados, como acontece de resto 
com os vários recursos extraordinários para os quais nós acabamos por 
conceder efeito suspensivo. Poderemos fazê-lo também em sede de habeas  
corpus. 

Revisitei  esse  tema,  Presidente,  porque  entendi  de  minha 
responsabilidade demarcar que também somei posição na formação da 
jurisprudência  que  agora  se  está  a  rever.  Mas  a  própria  realidade 
institucional de difícil modificação – tanto é que todos nós nos lembramos 
do  esforço  feito  pelo  ministro  Peluso,  ao  oferecer  aquela  proposta  de 
emenda constitucional, mas que tinha reflexo não só na área do Direito 
Penal,  como  também  na  área  do  Direito  Civil,  gerando,  então,  um 
fenômeno  de  grande  insegurança  jurídica,  com  a  possibilidade  de 
execução provisória também no campo do Direito Civel em geral. E, daí, 
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talvez  a  razão  por  que  a  proposta  de  emenda  acabou  por  não  ter  o 
trâmite,  a  despeito  do  bafejo,  do  apoio  que ela  colheu na  imprensa  e 
também nos setores da política, porque é um juízo quase que unânime no 
sentido  de  que  há  algo  de  extremamente  singular  no  nosso  sistema 
jurídico  penal,  mas,  de  fato,  a  ideia  que  Sua  Excelência  desenvolveu, 
seguindo o modelo europeu de controle concentrado de que haveria o 
trânsito em julgado com a decisão de segundo grau e, aí, valia tanto para 
as decisões de caráter penal como de civil, colocou realmente em grande 
temor  todos  aqueles  que  imaginavam  que,  depois,  o  recurso 
extraordinário teria efeito de uma rescisória com todas as consequências e 
as próprias execuções que se fariam no campo cível já teriam caráter de 
definitividade. Daí, portanto, a dificuldade que se colocou. Mas isso é até 
um  dado  muito  curioso  que  fala  bem  da  honestidade  intelectual  do 
ministro  Peluso.  Sua  Excelência,  na  verdade,  que  contribuiu 
decisivamente  para  o  debate,  para  a  consagração  do  precedente  aqui 
referido,  depois,  diante da análise das consequências,  se viu tentado a 
desamarrar  o  impasse  e  propôs  então  essa  emenda constitucional  que 
teve um trâmite bastante enfático e acentuado, eu acho que no Senado.

Mas eu quero registrar que estou fazendo uma revisão de orientação. 
E, à época, eu imaginei que a própria ressalva que o ministro Peluso tinha 
trazido quanto à possibilidade de prisão depois da decisão de segundo 
grau,  fosse  mais  abrangente  do  que  poderia  ser,  porque,  de  fato,  em 
alguns casos,  nós podemos chegar,  após a decisão de segundo grau, à 
aplicação da prisão como garantia da ordem pública. Mas como fazê-lo, 
por  exemplo,  em  casos  graves  de  homicídio?  Crimes  que  causam 
desassossego nas comunidades e que o réu responde solto? Vai a júri? Vai 
recorrer sucessivamente? 

Nós temos inclusive hoje uma dificuldade, e esse é um outro dado 
importante, que nós até temos tido essa reflexão na Turma, alonga-se por 
demais a submissão de alguém ao julgamento do júri. Por quê? Porque se 
espera também a preclusão definitiva da chamada decisão de sentença de 
pronúncia. Portanto, isso vem em recurso para o tribunal de apelação e 
depois vem ao STJ e, muitas vezes, vem até ao Supremo Tribunal Federal, 
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frequentemente  em  habeas  corpus,  em  suma,  buscando  a  revisão  da 
sentença  de  pronúncia.  E,  veja,  o  Brasil,  nesse  sentido,  é  um  país, 
Presidente, Vossa Excelência tem os dados, inclusive,  no CNJ, certamente 
é  surreal.  Acontece,  no Brasil,  prescrição de crime de júri,  o  que seria 
impensável, porque nós estamos falando da prescrição  longi temporis,  a 
mais  ampla  que  se  pode  imaginar,  mas  eu  me  deparei  com  isso  em 
Pernambuco, em que, em vários casos, teve-se de fazer mutirão, porque, 
veja, algo que seria impensável, que é a possibilidade de ter-se prescrição 
em função desse alongamento. O que realmente acaba comprometendo 
todo o sistema. Portanto... 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – Ministro 
Gilmar,  só um comentário nessa mesma linha.  Primeiro,  endossando a 
referência elogiosa ao Ministro Peluso, à qual adiro. Mas este problema... 
Eu fui  do  Conselho de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa Humana,  cinco 
anos.  Uma  das  grandes  tragédias  brasileiras,  em  matéria  de  direitos 
humanos, é a existência de grupos de extermínio, de norte a sul do País, 
que atuam, sobretudo, em razão da impunidade do sistema formal de 
Justiça. Então, com um certo apoio velado da sociedade, aquele pequeno 
comerciante ou pequeno empresário, ou aquele que foi afrontado com, 
eventualmente,  um homicídio  não punido,  ele  contrata  um matador  e 
resolve  o  seu  problema  com  uma  Justiça  paralela,  que  é  apenas  um 
sintoma mais grave de que a Justiça formal não foi capaz de atender à 
demanda dele. 

De modo que, endossando essa sua observação, eu me lembro desse 
problema dos grupos de extermínio, que é um problema grave, de norte a 
sul  do  País;  e  é  grave  pela  violência,  e  é  grave  por  uma  certa 
cumplicidade silenciosa da sociedade.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES –  E  é  verdade,  o 
governador Eduardo Campos acompanhava essa questão,  diretamente, 
me mostrou o sistema de acompanhamento no Palácio, em Pernambuco, e 
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ele ficava um tanto chocado, não era da área jurídica, com esse fenômeno; 
travava  um  combate  muito  intenso  contra  o  crime  organizado, 
especialmente, esse crime de mando em Pernambuco, e, depois de dois 
ou três anos da prisão de autores de crimes graves, ele dizia "a Justiça 
acaba  decidindo  pela  soltura",  porque  vinha  a  questão  do  tempo  de 
prisão, crimes complexos em que não havia a possibilidade de fazer um 
julgamento  rápido  e,  claro,  essas  pessoas  voltariam a  cometer  crimes, 
porque  pertenciam  a  organizações  criminosas.  Nós  sabemos  que,  em 
alguns  parlamentos,  de  alguns  Estados,  há,  inclusive,  algumas figuras 
importantes que estão associadas – certamente Vossa Excelência deve ter 
visto isso na comissão – a esses crimes extremamente graves; a questão da 
pistolagem, em alguns Estados, é extremamente grave. 

Então, a mim me parece que eu teria que me estender um pouco 
mais, Presidente, só porque me somei à maioria vencedora naquele caso. 
E quero ressaltar que, tivéssemos nós a compreensão, por exemplo, que 
têm os alemães em relação à possibilidade da prisão preventiva, mesmo 
antes do trânsito em julgado, nós teríamos um argumento satisfatório, 
quer dizer, com base na garantia da ordem pública. Mas, pelo menos, o 
entendimento que nós temos hoje, aqui, é que se justifica a prisão, com 
base  na  garantia  da  ordem  pública,  em  casos  de  possibilidade  de 
repetição do delito em situações assemelhadas; em muitas situações, nós 
temos  crimes  extremamente  graves,  mas  não  se  pode  cogitar  de  sua 
possível repetição a justificar a prisão. 

De modo que eu, fazendo todos esses registros, pedindo vênia agora 
à ministra Rosa Weber, que aderiu à posição anterior e, também, vênias 
antecipadas ao ministro Marco Aurélio, possivelmente ao ministro Celso 
de Mello, que há muito perfilham a orientação até aqui dominante, vou 
acompanhar o voto trazido pelo ministro Teori Zavascki,  denegando a 
ordem. 
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base  na  garantia  da  ordem  pública,  em  casos  de  possibilidade  de 
repetição do delito em situações assemelhadas; em muitas situações, nós 
temos  crimes  extremamente  graves,  mas  não  se  pode  cogitar  de  sua 
possível repetição a justificar a prisão. 

De modo que eu, fazendo todos esses registros, pedindo vênia agora 
à ministra Rosa Weber, que aderiu à posição anterior e, também, vênias 
antecipadas ao ministro Marco Aurélio, possivelmente ao ministro Celso 
de Mello, que há muito perfilham a orientação até aqui dominante, vou 
acompanhar o voto trazido pelo ministro Teori Zavascki,  denegando a 
ordem. 
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