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RESUMO 
 

A presente pesquisa pretende apontar o cenário político, social e jurídico que 
permeou a instabilidade judicial acerca do tema da antecipação do cumprimento da 
pena em 2ª instância e estabelecer a conformidade da aplicação da teoria dos 
precedentes ao campo processual penal. O estudo analisa as orientações que se 
consolidaram no Supremo Tribunal Federal sobre a compatibilidade da execução 
provisória com a presunção de inocência, no bojo do embate entre o “garantismo 
penal” e a “garantismo penal integral”, trazendo à baila a análise da familiaridade do 
“marco constitucional do trânsito em julgado” nas Cartas Constitucionais Brasileiras e 
existência de fundamentos para superação da orientação, sem olvidar da 
preocupação com a segurança jurídica, especialmente no que tange à modulação dos 
efeitos da norma judicial, de acordo com o caráter material ou processual da regra 
implementada. Por fim, faz um exame dos votos e dados apontados no julgamento 
das ADC 43, 44 e 54, buscando semelhanças com os recentes fenômenos do 
“populismo penal” e do “backlash”, que reacendem a interminável disputa da execução 
provisória da pena no âmbito do Poder Legislativo. 

 
 
Palavras-chave: Presunção de Inocência; Execução Provisória em 2ª Instância; Teoria 

dos Precedentes no Processo Penal; Modulação dos Efeitos; 
Prevalente Material; Aplicação Imediata da Norma Processual e 
Irretroatividade Benéfica; Populismo Penal; Backlash 
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ABSTRACT 
 
 

The research intends to point out the political, social and legal scenario that 
permeated the judicial instability on the subject of the anticipation of serving the 
sentence in the 2nd instance and to establish the conformity of the application of the 
precedent theory to the criminal procedural field. The study analyzes the guidelines 
that were consolidated in the Supreme Federal Court on the compatibility of 
provisional execution with the presumption of innocence, in the midst of the clash 
between “criminal guarantee” and “full criminal guarantee”, bringing up the analysis 
of the familiarity of the “Constitutional landmark of unappealable transit” in the 
Brazilian Constitutional Charters and the existence of grounds for overcoming 
guidance, without forgetting the concern with legal security, especially with regard to 
the modulation of the effects of the judicial rule, according to the material or procedural 
character of the implemented rule. Finally, it examines the votes and data pointed out 
in the judgment of ADC 43, 44 and 54, looking for similarities with the recent 
phenomena of “criminal populism” and “backlash”, which rekindle the endless dispute 
of the provisional execution of the sentence in the context of the Legislative Power. 

 
 
Keywords: Presumption of Innocence; Provisional Execution in 2nd Instance; Theory 

of Precedents in Criminal Procedure; Modulation of Effects; Prevalent 
Material; Immediate application of the procedural rule and beneficial non- 
retroactivity; Criminal Populism; Backlash 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Ao tomar para si o monopólio da jurisdição, o Estado, igualmente, carreou o 

dever de entrega da resposta jurisdicional definitiva para solução de uma crise jurídica 

e garantia da pacificação social. 

O acertamento do fato proveniente das disputas deve ocorrer dentro da 

moldura do devido processo legal, o que impõe a realização de atos correspondentes 

à ciência bilateral, ao tempo para a elaboração da defesa, ao exercício do direito à 

impugnação e produção, a oportunidade de revisão integral da decisão, atos 

sucessivos que naturalmente demandam tempo para sua realização. Após todo esse 

ritual, há de se definir a regra a ser aplicada, sua extensão, seus efeitos, de modo que 

o Estado, na qualidade de terceiro desinteressado, garanta a convivência de 

liberdades de todos, e, para, haver efetiva definitividade, sua atuação não pode 

privilegiar ninguém, pautando-se regras universalizáveis e racionais. 

De um lado, a revisão retrospectiva dos fatos para julgamento, que não 

permite soluções instantâneas; de outro, o aumento geométrico das populações e 

relações sociais, que contribuem – em especial numa amostra que envolve diversas 

faixas etárias - para o aumento do número de conflitos - e de processos -, impondo  o 

incremento do número de juízes e maiores pressões por eficiência e celeridade. 

Para tornar tudo mais complexo, o parâmetro decisório – que no Civil Law se 

pautava no mito da completude das leis -, encontra-se cada vez mais bruto, pois a 

norma não mais se extrai de uma simples intepretação, mas a partir da influência do 

pós-positivismo e do constitucionalismo, tornar-se uma operação mais elaborada, em 

que, guardada a mesma matéria-prima (fatos), não deverá repetir o proceder por todas 

etapas, a menos que o material elementar se altere. 

No âmbito penal, por lidar com o bem liberdade individual, o conhecimento da 

proscrição é fundamental para exercício da individualidade. O parâmetro legal, escrito 

– afora suas dúvidas interpretativas – agora se pauta em cláusulas abertas e 

princípios, o que esbarra na noção de segurança jurídica e no basilar princípio de que 

o cidadão pode fazer tudo que não é proibido ou deixar de fazer tudo que não é 

obrigado. 

Violada a norma de conduta penal, cabe a definição pelo Estado, em 

reconhecido o delito, da quantidade de sanção adstrita ao âmbito poder de punir, 
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bitolada por uma sentença condenatória. Nesse título, revela-se que a censura no 

campo penal tem a pena de prisão como principal instrumento. 

O aumento da criminalidade - sem qualquer carga valorativa – tende a 

expandir com o crescimento populacional – sobretudo numa sociedade multietária e 

com altos níveis de desigualdade social - e, de outro giro, tem-se a pressão por 

celeridade, em especial no campo penal, em razão do prazo prescricional, que – 

embora conte com várias hipóteses de interrupção - constitui um obstáculo à 

realização do acertamento e a execução. 

Confrontam-se, portanto, os ideais segurança jurídica e de eficiência. De 

algum modo, busca-se satisfazer o coletivo social pela execução da expectativa 

criada, primeiro, pelo alarde dos meios de comunicação, depois pelos julgamentos 

monocráticos sujeitos a recursos, sendo certo que, no campo penal, é impossível o 

retorno ao status quo da supressão da liberdade individual. 

Não é por outra razão que o tema da execução provisória da sentença penal 

condenatória retorna ao cenário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que 

foi alterada em 2009 - Habeas Corpus 84.078 - prevendo a impossibilidade de 

execução da sentença antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

– que parecia sedimentada - modificou-se no ano de 2016, a partir do julgamento do 

Habeas Corpus 126.292, para permitir a execução provisória após encerramento da 

discussão da matéria fático-probatória. 

A então superada orientação se pautava na literalidade do dispositivo 

constitucional, na irreversibilidade dos efeitos da execução provisória, bem  como nos 

problemas correlacionados ao incremento da população carcerária e na 

inconstitucionalidade do sistema prisional brasileiro. A nova orientação apresenta-se 

com uma roupagem de “releitura” do garantismo, com enfoque integral, que se projeta 

não só nos investigados/acusados, mas também na sociedade através da influência 

de bandeiras genéricas como a de combater à impunidade e em prol da prisão de 

corruptos, fiando-se na baixa taxa de sucesso de recursos, como sustentação da 

execução provisória da pena. Há pouco tempo, tal concerto de argumentos constituía-

se da concretização do princípio da proporcionalidade com enfoque na vedação à 

insuficiência penal. 

Em que pese a familiaridade do constituinte com a expressão “trânsito em 

julgado” desde a Constituição de 1891, o caldo político, jurídico e social, o acirramento 

político partidário impõem a definição pelo Poder Judiciário do marco 
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temporal da execução de penal, em especial diante do advento do acórdão 

confirmatório da sentença penal condenatória de um ex-Presidente da República. 

Infelizmente, no imaginário social, a tese jurídica fica relegada a segundo 

plano em torno das disputas apaixonadas, por predileções partidárias, e a decisão 

individual se tornou mais relevante do que a decisão em sede abstrata para fins de 

definição de uma padrão decisório compatível com o ideal de segurança jurídica 

perseguido. 

A opinião pública, as pautas midiáticas e políticas e o mundo acadêmico 

reclamam detalhada investigação sobre o tema, razão pela qual buscamos dar nossa 

singela contribuição científica para interpretar o cenário em voga, permeado por um 

aproveitamento da publicidade da celeuma para ganhos eleitoreiros pelo legislador 

ordinário, em especial no contexto do populismo penal, bem como sob o aspecto da 

reação política à atuação contramajoritária do judiciário em defesa dos direitos 

fundamentais. Sobretudo porque pretendemos analisar o tema num segundo estágio, 

qual seja, da segurança jurídica, da legalidade e da proteção da confiança. Nesse 

ponto, vale lembrar que o princípio da colegialidade, que se traduzia no ideal de 

estabilidade da jurisprudência da Corte Suprema foi lançado como fundamento para 

impedir a superação do precedente no HC do caso Lula. 

Assim, pretende-se, independentemente da confirmação ou não da decisão 

em sede de controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal 

– ADI 43 e 44, ou da revisão constitucional, por força da atuação do Poder Constituinte 

Derivado, investigar em que medida a modulação dos efeitos da  decisão admitindo 

ou não a execução provisória da pena em 2ª instância se faz indispensável à proteção 

da segurança jurídica, relativamente a cognoscibilidade, estabilidade, coerência e 

efetividade. 

Os objetivos específicos são: a) apresentar os dois grandes sistemas de 

direito contemporâneos, bem como se posicionar acerca do papel do judiciário nesses 

dois sistemas; b) traçar os principais fundamentos capazes de sustentar a adoção de 

um sistema de precedentes; c) conceituar precedentes e definir o processo de 

elaboração do precedente; d) distinguir o precedente de figuras afins; e) definir se a 

teoria dos precedentes judiciais pode ser aplicada ao processo penal; f) verificar se a 

estabilidade é fundamento capaz de impedir a superação do precedente (STF. HC 

152.752.); g) verificar se o precedente judicial em âmbito  penal possui algum 

paralelismo com a legislação, no que concerne ao princípio da 



12 
 

legalidade; princípio da proteção da confiança; vacatio legis; h) buscar distinguir os 

regimes diferenciados de incidência do princípio da legalidade segundo a natureza 

jurídica das normas penais e processuais; i) identificar os argumentos de cada uma 

das decisões paradigmáticas relativas à presunção de inocência (HC 84.078 e HC 

126.292) e analisar se as decisões paradigmas podem ser consideradas precedentes; 

j) apontar as dificuldades encontradas no seio da sociedade para a definição, bem 

como a conduta das autoridades com poder decisório, que fomentam o populismo 

penal e o backlash; l) definir se a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da 

constitucionalidade da execução da pena de prisão em segunda instância deve se 

submeter a modulação temporal de seus efeitos; 

Com esses elementos, pretende-se constatar as seguintes hipóteses: i) 

independentemente da posição a ser definida pelo Supremo – agora ou após controle 

de constitucionalidade das propostas levadas à cabo pelo Poder Constituinte 

Derivado, se a modificação de entendimento representa potencial risco de violação ao 

princípio da confiança, exigindo parcimônia na aplicação imediata do novel 

entendimento; ii) se a ausência de rigor na aplicação da teoria dos precedentes é 

capaz de abalar o papel do Supremo Tribunal Federal na qualidade de intérprete final 

da Constituição. 

 
1.1 – DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
 

A temática será analisada sob a ótica Penal, Processual Penal e 

Constitucional. 

Inicialmente, objetiva-se pesquisar se os recursos extraordinários seriam o 

maior fator de impunidade do processo penal brasileiro, por conta da ocorrência das 

prescrições. Ocorre que o Conselho Nacional de Justiça1 e Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná2 possuem a precisa catalogação e classificação do número de 

processos criminais em que foi interposto algum dos recursos extraordinários e a 

prescrição tenha se dado durante o trâmite nas Cortes Constitucionais. 

A abordagem será feita na sociedade brasileira no bojo do regime democrático 

instaurado a partir de 1988, que persiste até hoje e dado a abrangência 
 

 

1 Refiro me a pedido de informações formulado por e-mail no Protocolo de nº 523906 
2 Procedimento sob o n. SEI 0012939-72.2019.8.16.6000, de solicitação de acesso ao banco de 
dados. 
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territorial do Supremo Tribunal Federal não se debruçará sobre nenhuma 

circunstância singular de algum juízo ou região. 

Partimos da convicção de que a violência urbana está inserida no nosso 

cotidiano, influenciada pelo alto grau de desigualdade social, e, por outro lado, que o 

sistema carcerário está em crise - conforme a ADPF 347-, por desequilíbrio na 

equação investimento/censura. 

O contexto político e social será apresentado para ilustrar a repercussão e 

relevância da discussão quando ingressa no seio jurídico. 

Quanto ao conceito de “execução provisória de pena”, este sempre se 

compreendeu associado à execução da pena em favor do réu no bojo da tramitação 

dos recursos (Enunciados 715 e 716 do Supremo Tribunal Federal) para garantia da 

isonomia. No entanto tal expressão foi apropriada pelos partidários da execução 

provisória, como se pudesse haver um mero paralelismo entre a execução em favor 

do réu e a autorização para a aplicação da pena antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória. Por tal motivo, justifica-se a opção do título da presente 

pesquisa. 

No campo da organização judiciária, esclareceremos que a referência a 

“instâncias”, não utilizar-se-á como parâmetro a quantidade de vezes em que se 

debate o material fático-probatório; mas sim a quantidade de órgãos que avaliarão 

tanto questões de fato e/ou exclusivamente de direito, desconsiderando a 

possibilidade de existência de réus com prerrogativa de foro. Assim sendo, trabalhar-

se-á como 4 (quatro) instâncias: Juízo monocrático em 1º grau, Juízo colegiado no 

âmbito dos Tribunais de Justiça, Juízo no Superior Tribunal de Justiça e Juízo no 

Supremo Tribunal Federal. 

 
1.2 - FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 
 

Iniciaremos a pesquisa com o resgate histórico das bases do civil e common 

law a partir de David e Grossi, ingressando nos fundamentos para adoção e formação 

do conceito de precedente com auxílio de Tucci e Marinoni, sem olvidar das críticas 

de Streck. 

Sobre a aplicação da teoria dos precedentes ao Direito Processual Penal, 

fundamental passar por Grinover, Lopes Jr. e Coutinho; bem como a proposta de 

Didier sobre a desconhecida teoria geral do processo. 
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Quando estabelecemos o paralelo entre a norma jurídica legislativa e a norma 

judicial, recordamos as lições de Ávila acerca da segurança jurídica e a necessária 

proteção a confiança. 

A pesquisa, no campo penal, revisitará o garantismo de Ferrajoli e seus 

axiomas, como as normas prescritivas, como devem os acusados serem tratados e 

como a marcha processual deve se desenvolver, explorando a inventividade do 

“novel” garantismo penal integral, sobretudo porque coincide com antigas lições de 

Cannaris, Sarlet e Streck. 

A presunção de inocência será definida a partir de Antônio Magalhães Gomes 

Filho, na medida em que a adoção do princípio representa uma opção evidente por 

uma concepção de processo penal em que a liberdade, igualdade e a dignidade 

humana são tidas como valores centrais do sistema. 

A contextualização será realizada no campo teórico, do senso comum e 

jurisdicional e as repercussões serão assimiladas à luz do populismo penal e da 

reação parlamentar à decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O controle de constitucionalidade e modulação dependerão da revisão 

bibliográfica de autores com Mendes, Canotilho, Capelletti, em especial sobre a 

modulação dos efeitos, revisaremos as lições de Derzi e Ataíde Júnior. 

A fundamentação da modulação do efeitos será reforçada a partir da imersão 

na doutrina de caráter penal, debatendo sobre a natureza da norma consistente na 

execução antecipada do acórdão penal condenatório, expondo a visão de Grinover, 

Tourinho Filho e Marques, fazendo o diálogo com Queiroz e Vieira e Cirino. 

Por fim, analisamos a decisão do Supremo Tribunal Federal, mais 

especificamente os votos dos Min. Luís Roberto Barroso e José Antônio Dias Toffoli, 

depurando-se os dados levantados e os elementos contidos em seus discursos a  par 

do desempenho independente da função jurisdicional, no contexto do populismo 

penal, apresentado por Gomes, Gazoto e Pratt, além de investigar o cenário após 

decisão, sobre à reação legislativa, conforme lições de Marmelstein. 

 
1.3 – METODOLOGIA 
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A pesquisa é qualitativa e bibliográfica, pois revisitará a doutrina acerca das 

mais famosas tradições jurídicas, para enfrentar o tema da possibilidade de aplicação 

da teoria dos precedentes na seara processual penal. 

O método adotado foi documental, na medida em que se fez necessário traçar 

a linha do tempo por conta da sucessão de entendimentos, oportunidade em que se 

sintetizará os mais importantes fundamentos de cada uma das decisões que 

estabeleceram os precedentes sobre o tema. 

No campo político-social, analisaremos o período de véspera da promulgação 

da Constituição de 1988, através dos anais da Constituição; e nos períodos ao em 

torno da decisão do HC 84.078 em 2009 e HC 126.292, em 2016. Para ilustrar, 

traremos notícias de veículos de comunicação como Jornal O Globo, Estadão, CBN, 

entre outros; bem como analisaremos dados do Departamento Penitenciário 

(DEPEN). 

No campo jurídico, as decisões do Supremo Tribunal Federal serão o alvo de 

análise, bem como as reações ocorridas no legislativo ao apresentarem propostas de 

modificação legislativa e constitucional contra a decisão do controle concentrado de 

constitucionalidade. 

As críticas a cada um dos entendimentos - e notória instabilidade no tema - 

serão feitas para esclarecer que ambas posições possuem lógica e coerência com 

determinadas premissas, por si sós, capazes de tornar compreensível o processo de 

decisão, bem como estabelecer justificativa para a ocorrência do interminável debate 

e reação no campo social e político. 

A modulação dos efeitos será analisada sobre os fundamentos dos diversos 

campos e sobretudo por pairar desconfiança acerca da possibilidade de consolidação 

de qualquer um dos entendimentos sobre a possibilidade ou não da execução 

antecipada da sentença penal condenatória. 
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TEORIA DOS PRECEDENTES NO PROCESSO PENAL 
 
 
1.4 JUSTIFICATIVA HISTÓRICA DE SURGIMENTO DAS TRADIÇÕES JURÍDICAS 

E A NATURAL APROXIMAÇÃO DA COMMON LAW E CIVIL LAW. 

 
O ponto de partida da presente pesquisa é a comparação entre as tradições 

jurídicas ocidentais da common law e civil law. Visando a melhor compreensão do 

tema posto em tela, se faz necessário um breve resgate histórico, bem como de uma 

investigação acerca dos motivos culturais e sociais que fundamentaram o surgimento 

das tradições jurídicas ocidentais da common law e civil law em um certo ordenamento 

jurídico. De plano, há de se reconhecer que essas duas tradições não são os únicos 

sistemas jurídicos do mundo contemporâneo3 e que sequer podem ser compreendidos 

como uma massa uniforme em cada uma das espécies. 

Cabe ressaltar que as tradições common law e civil law são sistemas 

notoriamente diferentes, tendo em vista os seus aspectos histórico-políticos de 

formação do Estado, sustentados por um discurso legitimador para atender aos 

anseios de segurança jurídica da sociedade à época, em que a variante fundamental 

está na posição da magistratura no direito inglês e francês. 

O modelo do civil law é definido por Reale nos termos a seguir: 
 
 
 

Caracteriza-se pelo primado do processo legislativo, com atribuição de valor 
secundário às demais fontes do direito. A tradição latina ou continental (civil 
law) acentuou-se especialmente após a Revolução Francesa, quando a lei 
passou a ser a única expressão autêntica da nação, da vontade geral, tal qual 
verificamos na obra de Rosseau, Du contrat social.(REALE, 2002, p. 141) 

 
 
 

Na França, no período pré-revolucionário, os magistrados faziam parte da 

aristocracia, e seus cargos eram comprados ou herdados, sendo certo que os juízes 

agiam de modo a negar a aplicação da lei, segundo seus interesses individuais. Diante 

disso, a revolução pretendeu a fundação de um “direito novo”, em que o 
 
 
 

3 David (20014, p. 26-28) destaca a existência de uma terceira família: a dos direitos socialistas; bem 
como direitos mulçumano, hindu judaico e africano, nominados de não ocidentais, em que o direito é 
compreendido de modo peculiar, ou não é chamado a desempenhar a mesma função que o ocidente. 
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magistrado deveria ter seus poderes limitados à declaração da lei. Do outro lado, a 

Revolução Inglesa pretendeu vencer longa luta contra o absolutismo real, na qual os 

magistrados sempre se portaram ao lado do Parlamento contra o monarca, o que lhe 

conferia uma “reforma” mais tímida, de características nitidamente conservadoras. 

Assim, o discurso legitimador do novo direito francês se pautava na segurança 

jurídica conferida pela lei4 segundo David (2014, p. 114); enquanto, no direito inglês, 

nos costumes do povo, que eram declarados pelo magistrado e serviriam de base para 

o Parlamento definir o direito comum, sempre como norte o controle do monarca. 

A respeito do surgimento do sistema romano germânico René David aduz: 
 

Esta família se formou sobre a base do direito romano. As regras de direito 
são concebidas nestes países como sendo regras de conduta, estreitamente 
ligadas a preocupações de justiça e de moral. (...) A partir do século XIX, um 
papel importante foi atribuído, na família romano-germânica, à lei; os diversos 
países pertencentes a esta família dotaram-se de  “códigos. Uma outra 
caraterística da família romano-germânica reside no fato de esses direitos 
terem sido elaborados, antes de tudo, por razões históricas, visando regular 
as relações entre os cidadãos; os outros ramos do direito só mais tardiamente 
e menos perfeitamente foram desenvolvidos, partindo dos princípios do 
“direito civil”, que continua a ser o centro por excelência da ciência do direito. 
(DAVID, 2014, p. 23) 

 
 

A dicotomia existente entre as tradições ocidentais romano-germânico e 

anglo-saxã se baseia em dogmas ligados, na primeira tradição a lei como a única fonte 

do direito – papel descartado relativamente à jurisprudência – e, na segunda a fonte 

os precedentes judiciais. Enquanto a experiência inglesa fundava-se na ideia de que 

juízes eram “oráculos do Direito”, a experiência francesa concebia os juízes como 

seres inanimados, de forma que o Direito era produto fornecido ou pelo juiz ou pelo 

legislador segundo Mitidiero (2018, p.27). 

A civil law descende da atuação que o Direito Romano desempenhou sobre 

os países da Europa Continental e suas colônias, haja vista a passagem concedida 

pelo direito local aos princípios do Direito Romano que resultou na elaboração de 

códigos, leis e constituições5. 
 
 
 
 

4 Os códigos tinham realizado a “perfeição da razão” e eram considerados o meio mais seguro de 
chegar a solução de justiça, de conhecer o direito, bastando a simples exegese. 
5 Para David (2014, p.25-26) a colonização e a codificação destacam-se como principais fatores para 
ampliação da civil law além do território do império romano, tendo alcançado inclusive o Brasil. 
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Segundo Grossi (2006, p. 52), a codificação serviu de instrumento de controle 

e vinculação do poder político, pois importa na estatalidade do direito, mesmo na 

seara civilista; razão pela qual o Estado despontou como único ente capaz de [...] 

“transformar em jurídica uma norma estatal”, situando o direito unicamente como voz 

do Estado. 

De outro lado, quando se persegue a origem do termo common law, verifica- 

se decorrer do “direito comum” da Inglaterra, pois estabeleceu-se a partir da 

consolidação dos Tribunais de Westminster, onde suas decisões vinculavam a 

totalidade do território segundo David (2014, p.359). Nesse ponto, destaca-se, 

diferentemente da civil law, que o direito comum era estabelecido pelos juristas, com 

olhos voltados ao desenvolvimento do direito segundo as necessidades da sociedade 

em crescimento para Grossi, (2006, p. 55-56). 

Ainda hoje, debate-se sobre a natureza da atuação judicial no pronunciamento 

da decisão. Importante notar que a teoria declaratória do direito servia, inicialmente, 

numa tradição para legitimar a atuação do judiciário – common law –, pois os juízes 

atuavam como declaradores do direito comum; e, na outra, para negá-la – civil law, 

pois o judiciário limitava-se a expressar taxativamente o comando legislativo, 

controlando os julgadores. 

A tradição romano-germânica também teve papel fundamental de sustentar 

na Europa Continental a natureza declaratória, na medida em que, na visão de 

Montesquieu, o Judiciário não teria outra atribuição senão declarar a vontade do 

legislador. 

Aderir a natureza declaratória do direito guarda em si uma mística de cunho 

messiânico, na medida em que certa pessoa teria o papel de revelação do direito, algo 

que se mostra superado na transição do medievo para a modernidade. Por tal motivo, 

a criação do direito deve ser entendida como ato intencional e artificial, característico 

da natureza constitutiva do papel do judiciário. 

É certo que também houve disputa entre a natureza declaratória ou 

constitutiva como relata Blackstone6 (1915, p.69) em oposição a Bentham e Austin, 

 
 

6De acordo com Blackstone: “(a) Precedents.— But here a very natural, and very material, 
questionarises: how are these customs or maxims to be known, and by whom is their validity to be 
determined? The answer is, by the judges in the several courts of justice. They are the depositaries of 
the laws ; the living oracles, who must decide in all cases of doubt, and who are bound by an oath to 
decide according to the law of the land. Their knowledge of that law is derived from experience and 
study; from  the "viginti annorum  lucuhrationes" (the lucubrations of  twenty years), which  Fortescuen 
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1875)7 -, no próprio nascedouro da common law. Contudo, pode-se dizer que ambas 

as tradições passaram a reconhecer a teoria constitutiva do direito8. No  direito inglês, 

quando a House of Lords passou a permitir a revogação9 de seus próprios precedentes 

e no direito americano, desde Loucher v New York em 190510 (MELLO, 2008, p. 241), 

e na tradição romano-germânica quando da influência do pós- positivismo e 

constitucionalismo11, em que a legislação já não conseguia responder o que era 

direito. 

Em que pese a divisão acadêmica, mesmo no passado, não se vislumbrava 

uma radical dicotomia entre as tradições, na medida em que, por exemplo, a Corte de 

Cassação Francesa podia considerar inválida uma lei. Assim, haveria uma espécie de 

modificação da “declaração” judicial do direito. Ainda que se olvide da discussão 

quanto à natureza jurídica da Corte de Cassação Francesa12 explica Marinoni (2016, 

p.13), tem-se que um ato não parlamentar superava a legislação. De outro turno, a 

tradição anglo-saxã, antes somente baseada nas decisões judiciais, 

 
mentions; and from being long personally accustomed to the judicial decisions of their predecessors. 
And indeed these judicial decisions are the principal and most authoritative evidence, that can be given, 
of the existence of such a custom as shall form a part of the common law. 
7Destaca-se no contexto: I cannot understand how any person who has considered the subject can 
suppose that society could possibly have gone on if the judges had not legislated, or that there is any 
danger whatever in allowing them that power which they have in fact exercised, to make up for the 
negligence or the incapacity of the avowed legislator. That part of the law of every country which was 
made by judges has been far better than part which consists of statutes enacted by the 
legislature.Province of Jurisprudence. 
8Segundo Marinoni (2016, p. 69-70), a disputa entre a natureza declaratória ou constitutiva do ato 
judicial é retratada também no embate doutrinário de Hebert Hart – que afirma a natureza constitutiva 
– e Ronald Dworkin. – que a nega. Marinoni afirma que Dworkin seria um dos integrantes de um 
poderoso pensamento engajado em negar a natureza positiva do procedente por visão interpretativa, 
com a reinserção da teoria declaratória com roupagem contemporânea. 
9O Practice Statement 1966 autorizou a House of Lords a fazer uso da superação de seus próprios 
precedentes. 
10Loucher v New York, 198 U.S. 45 (1905). 
11Para efeito de definir Constitucionalismo, encontramos nas lições de Canotilho (2017, p. 52) a ideia 
de uma série de movimentos que inventaram uma ordenação e fundamentação do poder político, em 
especial a partir da técnica de limitação do poder com fins garantistas. Ainda no contexto o 
Neoconstitucionalismo, a partir da experiência do pós 2ª Guerra Mundial, é a fase em que a constituição 
não somente se apresenta como protagonista formal do movimento, mas também se posta em posição 
de centralidade, superioridade e imperatividade para efetiva concretização dos direitos fundamentais 
ali referidos, pois a Constituição adquire um valor em si, aproximando-se o Direito da Moral, da Ética e 
Justiça como paradigma interpretativo. Barroso, Nova Hermenêutica  e  da Teoria dos Direitos 
Fundamentais. (BARROSO, 2002, p.27). A esse marco-filosófico – nominou- se de pós-positivismo, 
cujos instrumentos são a normatização dos princípios, a expansão da jurisdição constitucional, a partir 
da atuação contramajoritária judicial na proteção dos direitos fundamentais, e da nova hermenêutica, 
não mais limitada a mera subsunção. Assim, o judiciário é chamado a tutelar os direitos fundamentais 
e a calibrar as normas jurídicas criadas pelo legislador sempre com o mote no viés moral do direito em 
prol da preservação das vontades majoritárias em compatibilidade com a preservação das minorias. 
12Em que pese nominada de Corte não se situava no plano do Poder Judiciário, fazendo crer na 
natureza de ato político. 
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acabou por adotar uma Constituição Escrita nos Estados Unidos e, hoje, a própria 

Inglaterra possui intensa produção legislativa. 

Sustenta-se, assim, um movimento de aproximação entre as tradições como 

se fosse fruto de um ato intencional, entretanto a artificialidade está justamente na 

rígida concepção da distinção entre os sistemas. Apesar desta aproximação não ter 

iniciado nos dias atuais, é possível observar o seu elevado crescimento 

hodiernamente. 

Para Mancuso (2019, p. 9), a divisão entre as famílias jurídicas do civil law e 

common law que preponderou por décadas está enfraquecendo, tendo em vista “[...] 

certas intercorrências contemporâneas, tais como a globalização (das sociedades, 

da economia, das culturas); a recepção e mútua implicação de modelos jurídicos” 

entre os países e a celebração de normativas multinacionais, sob a égide da 

reciprocidade. 

Por outro lado, Zaneti Jr afirma que: 
 
 
 

a ausência de autonomia metodológica entre common law e civil law, pois não 
se deve comparar a interpretação/aplicação de lei com a de um precedente, 
de modo que os sistemas estão se aproximando não pelo predomínio do 
método indutivo da primeira tradição e dedutivo da segunda tradição, mas sim 
pela técnica decisória, que aplica a norma-lei ou norma- precedente por 
analogia ou dedução. (ZANETI JR, 2016. P.348-350) 

 
 
 

Nesse contexto, ambas as tradições jamais foram puras, muito embora, para 

fins de estudo, seja sempre louvável que se agreguem as características 

predominantes – não estanques. 

A distinção entre as duas famílias em comento se mostra presente diante da 

situação de que a família romano-germânica procura a solução de um determinado 

caso com embasamento na lei, sendo que, no direito anglo-saxônico, são pontuadas 

as decisões de casos similares decididos em um momento anterior. Esta diferenciação 

tinha como principal fundamento o mito da completude da lei13 segundo David (2014, 

p.114) como fator de segurança jurídica do civil law, 
 
 
 
 
 

13A lei como expressão da “perfeição da razão”. 
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artificialidade hoje superada, o que demonstra que a aproximação das tradições deve 

ser encarada como um fenômeno natural de queda da fronteira legislativa. 

Embora o precedente seja o mais virtuoso elemento que compõe a atual 

common law, direito “comum” e stare decisis não são expressões sinônimas. Sequer 

são institutos contemporâneos, visto que o tratamento igual não era signo tradicional 

em razão da proliferação de diversos tribunais locais ingleses14. A common law, que 

é a oposição aos costumes locais, se efetivou a partir da unificação do direito pelos 

Tribunais Reais de Westminster a partir do século XIII, segundo David (2014, p. 361); 

enquanto a regra do precedente, como categoria principiólogica e obrigatória, 

fundamentada na certeza e segurança como relata David (2014, p. 428); somente se 

estabeleceu na primeira metade do século XIX15 para Cramer (2016, p.19-20), após 

crescente evolução da necessidade de coesão do direito jurisprudencial. 

Por outro lado, a intangibilidade e preponderância do ato parlamentar, 

sustentada pela Revolução Francesa, perdeu a sua imperatividade com o decorrer do 

tempo, pois os litígios já não eram mais resolvidos pela mera exegese. O crescimento 

do constitucionalismo e a necessidade de intervenção judicial para a concretização 

dos valores e efetivação das normas de características mais abertas e gerais, 

acarretaram no surgimento de um modelo de juiz indesejado pelo civil law. 

Atualmente, o juiz dessa tradição desempenha um papel não muito distinto e 

cada vez mais correspondente ao dos juízes de tradição da common law. Muito 

embora haja uma proximidade de funções entre os juízes das duas tradições, o 

respeito aos precedentes foi observado e acatado na maior parte do tempo apenas 

pelos sistemas jurídicos da common law. 

O possível motivo para a tradição do civil law não respeitar os precedentes 

se deve ao simbolismo da lei, por se afigurar um instrumento concreto para assegurar 

a segurança jurídica; enquanto no common law não havia nenhum signo. 

Quando se observou e se notou que a lei pode ser interpretada de inúmeras 

formas e que os juízes pertencentes à tradição do civil law, de forma comum e habitual, 

decidem de formas diferentes os casos similares, começou o abalo à segurança 

jurídica, entretanto, ainda por muito tempo, insistiu-se na tese de que 
 
 
 
 

14 A regra do procedente somente se consolidou. 
15Em 1861, na House of Lords, no julgado Beachmisch v. Beamisch. 
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apenas a lei bastava para salvaguardá-la. No entendimento de Marinoni sobre o 

assunto, o mesmo expõe: 

 
 

Ora, ao se tornar incontestável que a lei é interpretada de diversas formas, 
fazendo surgir distintas decisões para casos similares, deveria ter surgido, ao 
menos em sede doutrinária, a lógica e inafastável conclusão de que a 
segurança jurídica apenas pode ser garantida salvaguardando-se a igualdade 
perante as decisões judiciais, e, assim, estabelecendo-se o dever judicial de 
respeito aos precedentes. Afinal, a lei adquire maior significação quando sob 
ameaça de violação ou após ter sido violada, de modo que a decisão judicial 
que a interpreta não pode ficar em segundo plano ou desmerecer qualquer 
respeito do Poder que pronunciou (MARINONI, 2016, p. 82). 

 
 
 

Em oposição, no common law, a certeza jurídica se consolidou através da 

stare decisis, e do princípio da observância e respeito obrigatório do precedente como 

forma de garantia da igualdade. 

A aproximação entre common law e civil law apresenta duas causas 

genéricas, a saber: a globalização e a procura de soluções para os problemas de 

coerência e celeridade. No tocante ao fenômeno da globalização, Cramer esclarece: 

 
 

Como se sabe, a globalização é um processo, surgido no final do século  XX, 
de integração social, cultural, econômica e política entre os países.  Para 
permitir uma melhor circulação de negócios pelo mundo, a globalização 
reclama que os sistemas jurídicos dos países não sejam tão diferentes, que 
haja, assim, mais aspectos comuns do que distintos entre eles (CRAMER, 
2016, p. 29-30). 

 
 
 

Sendo assim, os países que seguem a tradição da common law vem sendo 

estimulados a publicar mais leis, a fim de elaborar a norma jurídica de maneira mais 

rápida do que a partir dos julgados. Já os países pertencentes à tradição do civil law 

foram levados a dar mais poder aos precedentes, de maneira que a resposta judicial 

a respeito dos assuntos já julgados passasse a ser presumível, atendendo de 

tratamento impessoal aos jurisdicionados. 

Com relação à procura de soluções para os problemas encontrados em um 

sistema jurídico, Cramer (2016, p.30) explica que “[...]essa busca faz-se interna e 

externamente, sendo que, nessa segunda perspectiva, são observados modelos e 
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experiências de outros países, principalmente países com outra tradição jurídica.”. Ou 

seja, um país é capaz de introduzir institutos de distinta tradição jurídica que é tida 

como mais apropriada para sanar certo empecilho local. 

Portanto, não se trata de importar – no caso brasileiro - a “common law”, mas 

sim de utilizar técnicas capazes de conferir maior coerência e eficácia ao sistema, 

incorporando experiências exitosas de uma tradição, para solucionar as 

problematizações encontradas pelo sistema jurídico local, sem que haja, 

necessariamente, a perda de suas particularidades da tradição originária. Ou seja, a 

aproximação não se constitui por derrogação de um sistema por outro, mas sim por 

compartilhamento das técnicas entre ambos. 

 
1.5 O QUE STARE DECISIS E COMMON LAW GUARDAM DE IDENTIDADE? 

 
 

O nome completo da doutrina é “stare decisis et quieta non movere” que 

possui o seguinte significado: “mantenha-se a decisão e não moleste o que foi 

decidido”. 

A retrospectiva histórica é fundamental para responder se commow law e 

stare decisis são institutos equivalentes. 

Na realidade, a common law remonta tempos imemoráveis, baseada na 

continuidade histórica e na revelação dos costumes. Aponta-se como certidão de 

nascimento da tradição anglo-saxã a conquista da Normandia pela Inglaterra em 1066, 

em que o rei Guilherme, em vez de abolir o direito do povo conquistado, passou a 

afirmá-lo como estratégia de aceitação, explica Ramos (2006, p.39-42) e David (2014, 

p.357-358), o que mitigou alguma espécie de descontentamento da população local 

quanto à continuidade de seus costumes, determinando uma centralização do poder 

na experiência jurídica inglesa. 

A common law é o direito comum de toda Inglaterra, em oposição ao direito 

local, dos condados. As Cortes Reais aplicavam o chamado direito comum nos casos 

que diziam respeito à Coroa, enquanto as Cortes Locais julgavam com fundamento 

nos costumes locais. Com o tempo, as County Courts foram substituídas pelas 

jurisdições senhoriais, que ainda aplicavam o direito local, até efetivo surgimento dos 

Tribunais Reais. 

No século XVII, dentro dos Tribunais Reais, situava-se a Curia Regis, em que 

o rei exercia a “Alta Justiça”, com atribuição apenas excepcional diante da 
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impossibilidade da jurisdição vulgar resolver a disputa. No século XIX, os Tribunais 

Reais se tornaram jurisdição de direito comum, mas a submissão de um caso 

particular era um privilégio concedido pelo rei por intermédio dos Oficiais da Coroa – 

Chanceleres –, que encaminhavam o caso a julgamento, e dependia de conhecimento 

da causa, superando o filtro dos delegatários do rei, relata David (2014, p.359-363). 

Tal prática fez com que os ingleses voltassem sua doutrina à produção 

normativa sob a seara eminentemente processual, como manuais de ritos - enquanto 

toda Europa Continental voltava seus conhecimentos primordialmente ao 

desenvolvimento de direitos e obrigações. 

Tal comportamento doutrinário inglês foi nominado de remedies precede 

rights. Somente após da formação do catálogo processual, os ingleses passaram a 

consolidação das normas substantivas no direito comum, para definição de direitos e 

obrigações, construídos de precedente em precedente. 

David (2014) disserta sobre a expressão “processo em primeiro lugar”: 
 
 
 

Remedies precede rights: em primeiro lugar o processo. A common law, nas 
suas origens, foi constituída por um certo número de processos (forms of 
action) no termo dos quais podia ser proferida uma sentença: qual seria, 
quanto à substância, esta decisão, era algo incerto. O problema primordial 
era fazer admitir pelos Tribunais Reais a sua competência e, uma vez 
admitida, levar até o fim um processo cheio de formalismo. A que solução 
chegaria? Não havia para esta pergunta nenhuma resposta concreta: a 
common law só aos poucos passou a conter normas substantivas, que 
definissem direitos e as obrigações de cada um. (DAVID, 2014, p.364) 

 
 
 

Ao sistema da common law nunca causou estranheza o direito ser produzido 

a partir de decisões judiciais, entretanto, a desarmonia entre os julgados somente foi 

solucionada muito tempo depois pelo stare decisis, em especial, porque a tradição se 

pautou na edição de regras procedimentais,16 explica David (2014, p.363),  ficando em 

segundo plano a teorização sobre os direitos de cunho material, pois, 

independentemente do resultado, o maior dos empecilhos a tutela judicial era a 

obtenção do exercício da função jurisdicional. 
 
 
 

 

16Remedies precedes rights. 
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Com a adoção das regras substantivas, e o consequente desenvolvimento das 

teorias acerca dos direitos materiais, a autoridade do stare decisis mostrou-se 

indispensável para fim de distribuição de justiça e pacificação dos conflitos mais tarde 

do que a formação da common law. 

O stare decisis é, portanto, apenas um ingrediente evolutivo da common law, 

pois os costumes comuns se mantiveram vivos por diversos séculos sem a presença 

da autoridade vinculante do precedente, segundo Marinoni (2016, p. 31). 

No campo da aplicação do direito comum, dentre as instituições da Curia 

Regis, destacaram-se as comissões com poderes jurisdicionais, como King´s Bench, 

a Court of Exchequer Chamber, e o próprio Parlamento, este último sobretudo por 

aquisição de autonomia e fixação de sua sede em Westminster. 

O hábito de se referir aos casos anteriores surgiu dentro da Corte de King´s 

Bench, e a prática é atribuída ao juiz Bracton. A prática serviria como guia de atuação 

para juízes e advogados da época e passou a ser divulgada pelos chamados 

Yearbooks, relatórios anuais das Cortes Reais, que continham o resultado e 

comentário dos julgamentos. 

Mais tarde, os Yearbooks foram substituídos por Law Reports, quando 

passaram a ser confeccionado por particulares (normalmente juristas), com o inteiro 

teor dos casos e as anotações mais relevantes dos julgamentos relata Cramer (2016, 

p.317). Entretanto os julgados eram apenas um gérmen do precedente, pois ainda 

não gozavam de uma eficácia vinculante. 

Alguns historiadores, como Plucknett, sustentam que a certidão de 

nascimento do stares decisis seria uma decisão da Court of Common Pleas, de 1483, 

ou seja, quase dois séculos após o surgimento do se convencionou chamar de 

common law. 

De todo modo, em 1861, no julgado Beachmisch v. Beamisch17, a House of 

Lords, órgão de cúpula do judiciário inglês, fixou a regra de que os precedentes 

vinculam as suas próprias decisões e a de cortes inferiores. 
 
 
 
 
 
 

17No presente caso, segundo CRAMER (2016, p. 19-20) a lei comum inglesa disciplinava que um 
casamento para ter validade deveria ser celebrado presença de um clérigo, ocorre que o noivo era 
clérigo e criou-se a celeuma que foi resolvida pela invalidade do casamento por falta de uma autoridade 
desinteressada. 
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A sistemática da eficácia vinculante do precedente foi reafirmada em 1898, no 

caso London Tramways v, London County Council para Cramer (2016, p.21-22)18, 

tendo incorporado definitivamente o stare decisis ao sistema do common law. 

Muito embora a Inglaterra seja apontada como relevante localidade em que 

se desenvolveu a common law e o stare decisis, os Estados Unidos tiveram intenso 

desenvolvimento, sobretudo porque contavam com uma espécie de sistema misto, em 

que uma Constituição Escrita despontava como parâmetro para criação do direito. 

Assim, evidencia-se que common law e stares decisis, além de não serem 

práticas sinônimas, já que nenhuma delas se apresenta como pressuposto da outra, 

a busca pela coerência, certeza e segurança jurídica na solução de conflitos é a pedra 

de toque da opção metodológica, que pode ser estendida a qualquer sistema que se 

pretenda racional. 

Outra importante conclusão está no fato de que a adoção do caráter 

vinculativo está correlacionada a uma ideia de integridade de um sistema, de modo  a 

conferir estabilidade e coerência19. 

Nesse ponto, não se trata de conferir ao judiciário poderes de definir 

“verdade”, “direito” ou ‘justiça”, todos conceitos utópicos, mas sim apostar em uma 

teoria da decisão e exaltar o dever de fundamentar – e de seu ônus argumentativo - 

como fator de redução das arbitrariedades, extirpando qualquer distinção de caráter 

pessoal. 

 
1.6 DOS FUNDAMENTOS PARA ADOÇÃO STARE DECISIS 

 
 

Os fundamentos para adoção do stare decisis surgem do anseio de 

tratamento igualitário intensificado no curso da humanidade, e, além disso, da 

necessária coerência da figura estatal, atuando na qualidade de terceiro 

desinteressado. 
 
 
 

18Na decisão, a Corte entendeu pela necessário observância do procedente na demanda que discutia 
a compensação da companhia pelos custos da depreciação dos trens componentes da linha explorada. 
19Para Streck (2008, P. 54) a estabilidade difere de integridade e da coerência, pois “estabilidade” é um 
conceito autorreferente, isto é, tem relação direta com os julgados anteriores. Já a integridade e 
coerência guarda um substrato ético-político em sua concretiza, isto é, são dotados de consciência 
histórica. 
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Marinoni (2016, p. 96) elenca como razões para seguir o precedente a 

estabilidade e continuidade da ordem jurídica e a previsibilidade das consequências 

jurídicas de determinada conduta como aspectos imanentes ao Estado de Direito. A 

segurança jurídica exigiria o mínimo de continuidade e a possibilidade de prever as 

consequências de seus atos, não apenas a partir do direito legislado, como também 

a partir de decisões judiciais. Para concretização da previsibilidade, haveria de se 

pressupor o conhecimento dos termos jurídicos e a confiabilidade naqueles que detém 

o poder de afirmá-la. 

Assim, além dos elementos correlacionados a coerência e previsibilidade, faz 

alusão a uma autoridade capaz de garantir a segurança jurídica, papel atribuído às 

Cortes Supremas (MARINONI, 2016, p.101). 

A despeito do posicionamento que elege as Cortes Supremas unicamente 

como responsáveis pela produção de precedentes, nada nos leva a crer que este 

papel deva ser cindindo entre cortes de vértice e de justiça. Na realidade, a função 

judicante do estado se correlaciona à solução de conflitos, de modo que está ínsita 

à existência de uma ordem, uma hierarquia para que a decisão, após razoável 

trâmite, tenha caráter definitivo. 

Contudo a vinculação não deve ser apenas vertical, mas correlacionada a 

própria coerência, de modo que cada magistrado zele pela manutenção da 

estabilidade de suas próprias decisões, e pela adequação ao sistema. Trata-se mais 

de tomar consciência de um modelo do que uma ordem voltada à sanção20. 

Cramer (2016, p. 54) prega a existência dos aspectos deontológicos e 

pragmáticos para a adoção de um sistema de precedentes. Expõe que a segurança 

jurídica é na verdade um valor correlato ao Estado Democrático de Direito, que será 

alcançado pelo domínio da previsibilidade, que possui uma conotação subjetiva dos 

indivíduos, enquanto a estabilidade atuaria no campo objetivo. 

Ávila (2011, p. 604-605), por sua vez, utiliza a expressão calculabilidade, pois 

atribui não ser possível prever com exatidão as consequências futuras dos atos 

praticados no presente, mas entende possível “[...] antecipar e medir o espectro 

reduzido e pouco viável de consequências atribuíveis abstratamente a atos, próprios 
 
 
 
 

20Exemplo quando da admissão de reclamação constitucional para a violação do preceito de súmula 
vinculante. 
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e alheios, ou a fatos e espectro reduzido de tempo dentro do qual a consequência 

definitiva será aplicada”. 

No que tange à estabilidade, pretende-se que as decisões tendam a ser 

contínuas de modo a gerar certeza, evitando que o judiciário se porte como uma casa 

lotérica relata Cambi apud Cramer (2016, p. 58). 

Outro fundamento deontológico desenvolvido por Cramer (2016, p.59) é a 

isonomia que também é um valor ético da atuação humana, encarada em seu aspecto 

material, para que se evite tratamento desigual para pessoas em situação semelhante, 

afetando a credibilidade do sistema jurídico. 

Tratam-se, portanto, das bases lógicas do direito a coerência e estabilidade, 

quando se tem por escopo adotar decisão racionalmente universalizável e não aderir 

a discriminações odiosas de cunho ontológico, em consonância com a calculabilidade. 

Quanto aos aspectos pragmáticos, sustenta Cramer (2016, p.61) a duração 

razoável do processo, o desestímulo a litigância e a solução para demandas 

repetitivas. 

Em que pesem os argumentos pragmáticos, a própria noção de incoerência 

pode se intensificar em um grau capaz de desestimular a litigância, não como um fator 

que possibilitaria um ganho, mas por descrença na instituição do judiciário, de modo 

que tal argumento pode ser alinhavado com sinal trocado. 

No que concerne aos outros dois aspectos, realmente tem-se como resultado 

a celeridade. O único apontamento é que tais argumentos estão mais correlacionados 

a estabilidade – ou seja, reiteração de decisões no mesmo sentido - do que a 

coerência – concordância com todo sistema. 

A partir do momento em que se formam precedentes há sim um incremento 

da calculabilidade da pretensão recursal em razão da previsibilidade do resultado 

fundado não só em estabilidade, mas também em coerência, diante do enfrentamento 

argumentativo. Assim, optar pelos precedentes não é entregar o poder ilimitado ao 

poder judiciário, mas conferir coerência ao sistema, de modo a reduzir o espectro de 

decisões com julgamento distinto quando comprovado pairar sob o caso em análise o 

mesmo fundamento fático e entendimento consolidado. 

Há de se questionar se tal reprodução de decisões semelhantes não gera o 

engessamento do sistema. 
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Para evitar esse efeito danoso, o constrangimento doutrinário deverá ser a 

maior válvula de controle das decisões judicias, ocasião em que se deve fortalecer a 

pesquisa empírica no campo jurídico. 

Reconhece-se, contudo, que o Judiciário, composto por membros não eleitos, 

gozará de poderes mais amplos quando é chamado a constituir o direito, diante do 

fortalecimento do constitucionalismo, do pós positivismo e da introdução das técnicas 

das cláusulas abertas e normas gerais. Noutro giro, há de se convir que o princípio 

majoritário jamais foi capaz de afastar o risco da usurpação do papel proposto, esteja 

ele situado na figura do monarca, na figura do legislador ou, agora, na figura do juízo; 

de modo que o problema do abuso não se relaciona ao cargo com a palavra final, mas 

a um desvio funcional. 

Exalta-se, mais uma vez, o papel da doutrina e das pesquisas, sobretudo 

empíricas para desconstituir determinados argumentos falaciosos utilizados pela 

magistratura, constrangimento discursivo que sempre será instada a enfrentá-lo. 

Assim, pela própria noção de racionalidade - uma vez que se considera 

ausente tal característica em razão da inconsistência no tratamento de casos iguais 

de maneira desigual sem motivos materialmente justificadores - é evidente o dever de 

tratamento igualitário entre pessoas em situação semelhantes, sem que tenha  por 

padrão decisório nenhum outro critério ontológico ou violada a noção de desinteresse 

do julgador. 

Nesse ponto, o postulado da igualdade exige mais do que coerência com as 

preferências subjetivas de alguém, destacando-se primordialmente a justificação por 

características objetivas da distinção de tratamento21. 

Seja por justificativa moral ou meramente racional, tratar pessoas em situação 

semelhante de modo semelhante e pessoas em situação distinta de forma distinta, se 

correlaciona com a impessoalidade estatal, quando no papel de terceiro 

desinteressado. 

Importante destacar, em análise dos dilemas da common law, que a força 

obrigatória do precedente não está ancorada numa sanção jurídica. O caráter 

coercitivo é baseado no constrangimento, à título de soft law (Ramos, 2012, p.30), 

fenômeno parecido com o direito internacional. 
 
 
 

21THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY. Disponível em 
https://plato.stanford.edu/entries/equality/. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
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Barboza (2014, p. 200-201) entende que os precedentes possuem caráter 

coercitivo, em que pese não haver sanção jurídica. Fazendo uso das lições de Cross 

e Harris (2004, p.3) afirma que, muito embora o juiz pudesse perder seu cargo, na 

verdade o que o impele a seguir o precedente é uma reprovação moral por parte dos 

outros juízes, o que explica, inclusive, a inexistência de comentários na doutrina ou 

tribunais superiores acerca das ocorrências de descumprimento no direito inglês. 

Diante disso, independentemente dos mecanismos existentes para 

desconstituição do precedente, seja na cadeia recursal ou através de petição direta 

ao tribunal formador do precedente – que faz a doutrina graduar o porte do precedente 

– a força vinculante está na coerência do sistema e não na autoridade especial do 

precedente em si. 

Seria contraproducente repetir toda ampliação do debate, nova realização de 

audiências públicas e participação de órgãos especializados, quando a manifestação 

das partes e as provas técnicas e documentais retratem exatamente o que já foi 

colhido para a elaboração do precedente em julgamento de demanda similar; 

constatação essa que não justifica, de igual modo, identificar o precedente com 

ementas ou resumos de teses, como será explicado em momento oportuno. 

Dessa forma, a coerência e isonomia se apresentam como justificativas 

racionais para adoção de um sistema de precedentes, pois o direito nasce para tutelar 

situações objetivas mediante uma racionalidade universalizável, na qualidade de 

terceiro interessado. 

 
1.7 ÓBICES À ADOÇÃO DO PRECEDENTE 

 
 

Em geral, os argumentos contrários à adoção de um sistema de precedentes 

obrigatórios se voltam à fossilização do direito ou a redução de alguma esfera de 

poder. No primeiro caso, paira a sensação de que, uma vez formado o precedente, 

jamais esse poderá ser alterado, quando, na realidade, procura-se estabelecer um 

parâmetro de comparação, que se projeta a outros casos por similitude, ou, permite a 

criação de novos precedentes por diferenciação. 

Ademais, o precedente não é de todo hermético, pois não fixa a regra apenas 

para aquele fato da vida, mas sim para situações que envolvem a mesma questão de 

direito. Vale frisar que, na Inglaterra, inicialmente se concebia que os precedentes não 

poderiam ser revogados, à luz do julgamento do caso London 
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Tramways vs. London Coutry Concil pela House of Lords, que, na lição de Marinoni 

(2016, p.141), passou a ser entendida como “imunidade contra o precedente”. 

Em 1966, a House of Lords editou o Pratice Statement e afirmou 

expressamente a possibilidade de revogação dos precedentes, quando se configura 

caso de injustiça ou a excessiva restrição, que fosse óbice ao desenvolvimento do 

direito. 

Nesse ponto, cabe destacar que mesmo sendo a estabilidade um dos 

fundamentos para adoção da stare decisis – ou da teoria dos precedentes – esta não 

é suficiente, isoladamente, para sustentar a manutenção de determinado 

entendimento da corte, em especial quando a confiança no precedente já foi abalada 

pelos estudos empíricos, pelas manifestações doutrinárias e pelas manifestações das 

opiniões dissidentes. 

Além disso, o precedente não é capaz de assumir, igualmente, o mito de 

completude e de controle do futuro, em termos de revolução tecnológica e científica. 

O mito de que a lei seria solução de todos os problemas da humanidade não 

se consolidou de modo repentino; tampouco sua decomposição. O paradigma de 

segurança, inicialmente, era a legislação; depois, tornou-se a lei maior; e, 

posteriormente, a norma extraída da interpretação de acordo com princípios e valores 

da sociedade, em que destacaram-se na passagem do estado legalista para o estado 

constitucional do direito, o pós-positivismo e o neoconstitucionalismo. 

O marco histórico de inauguração dessa última etapa foi o pós-guerra, diante 

do fracasso, no período anterior, do legalismo como legitimador da justiça e a 

separação estanque entre direito e moral, já que seu método partia de operações 

meramente silogísticas e formais. 

A noção de constitucionalismo passou a compreender muito mais do que a 

simples ideia de limitação do poder político, abarcando a efetividade das promessas 

constitucionais, de modo a vencer a chamada “insinceridade constitucional”22.O 

paradigma ético advindo dos direitos fundamentais passou a representar princípios 
 
 
 
 
 

22 No contexto trata-se de anotação de Barroso, no sentido de que as normas constitucionais devem 
gozar de força normativa, sob pena de se considerar que a Carta Magna laboraria por projetos que 
jamais deverão ser concretizados. Disponível em: 
https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. Acesso 
em 04 de fevereiro de 2020. 
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que compunham o processo de interpretação e extração da norma jurídica a partir do 

texto para adquirirem força normativa segundo Hesse (1991)23. 

O papel da função jurisdicional do estado é fortalecido na medida em que, na 

moderna interpretação jurídica, incluíram-se os princípios e normas de textura aberta, 

cujo sentido depende do juízo valorativo conferido pelo julgador, construído lógica e 

argumentativamente, à luz do caso concreto. 

Por seu turno, o reconhecimento da igualdade material passa a abranger o 

reconhecimento e preservação das diferenças, em atenção a característica plural da 

sociedade, o que torna o papel do intérprete muito mais complexo, pois deve lidar com 

a vagueza da linguagem, a polissemia das expressões constitucionais e legislativas e 

a colisão entre o interesse das maiorias e preservação da dignidade das minorias. 

Nesse ponto, cabe ponderar que, embora o julgador conte com maior 

flexibilidade para constituição da norma, este não goza de discricionariedade pura. A 

“discricionariedade judicial” sustentada por ocasião do pós-positivismo e 

neoconstitucionalismo tem como referencial evolutivo aquele juiz “boca da lei” de 

Montesquieu. Assim, o julgador não opera por conveniência e oportunidade, e sim por 

possibilidades legítimas de atuação de modo a viabilizar a solução 

constitucionalmente adequada24 explica Dworkin (2002, p. 279) aos  ideais  de justiça, 

segurança jurídica e dignidade humana. 

Nesse arco teórico que vai da determinação à indeterminação do direito, em 

que os textos são ainda mais vazados e equívocos25 segundo Guastini apud Kircher 

(2018, p.67-68), e as normas cada vez mais vagas, o intérprete deve proceder a 

intepretação por método lógico argumentativo e racional, ou seja, de maneira 

justificada, e que o seu resultado seja coerente e universalizável. 

Mitidiero (2018) entende que “[...] a justificação deve ser interna, isto é, 

correlacionada à correção lógica e completude da fundamentação da decisão com a 

pretensão das partes; e externa, isto é, por intermédio da adequação das premissas 
 
 

23 Expressão de Konrad Hesse. 
24Em oposição, vale destacar a tese de Ronald Dworkin para quem a solução constitucional adequada 
sempre encontra lastro em uma única resposta. 
25Texto equivoco revela que o texto pode (potencialmente) ser ambíguo (ter significações alternativas 
– “uma coisa ou outra”) ou complexo (conter mais de uma significado ao mesmo tempo -“uma coisa e 
outra”, pode padecer de problemas de implicação (o texto, ao expressar uma norma, gera, 
necessariamente outra? – “uma coisa quer dizer também outra?) ou defectibilidade (o texto gera 
determinada norma, que admite exceções implícitas – “norma diz mais do que deveria”). 
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internas” com as preferências argumentativas e doutrinárias empregadas na decisão. 

Para o autor Mitidiero (2018, p.67) o cunho da racionalidade está mais 

correlacionada à coerência do que ao cumprimento de aspecto formal, ligando-se à 

ideia de consistência e completude, ou seja, à inexistência de contradição, inteireza e 

coesão; e, no aspecto substancial, à ideia de dependência recíproca e afinidade entre 

as normas e a possibilidade de universalização, que tem correlação com a 

replicabilidade para casos futuros, que atribuem caráter objetivo e imparcial à decisão. 

O pós-positivismo, portanto, foi responsável pelo aumento da distância entre 

o texto e a norma, através de inclusão de valores e princípios ao processo de extração 

da norma jurídica. Por essa razão, o julgador, com o escopo de atribuir definitividade 

ao conflito, deve conferir concretude a norma, porém, sem gerar insegurança jurídica 

por violação da coerência e isonomia entre membros da comunidade. 

Novas classes de direitos, destinatários e instrumentos certamente se 

desenvolverão e a cristalização do precedente estaria pautando-se em um paradigma 

formalístico, na contramão do pós-positivismo e as técnicas das  cláusulas abertas e 

normas gerais. 

Dessa maneira, o precedente não deixou de ser obrigatório, mas há margem 

para o natural desenvolvimento do direito, mediante revogação ou a própria 

redefinição do precedente. 

Na outra ofensiva contra o precedente, encontram-se as justificativas que se 

alinham a mitigação do poder desempenhado pelas funções de justiça com base em 

dogmas, como a violação da separação dos poderes e da independência dos juízes. 

Sobre a necessidade de preservação da separação dos poderes, tem-se  que 

esclarecer, primeiro, a inexistência de poderes, mas sim de funções do Estado. 

Classicamente, poderia se trabalhar com apenas três funções, mas, modernamente, 

o critério é insuficiente26, sobretudo diante da inércia judicial, devendo haver órgãos 

 
 

26Explicando a necessidade de órgãos públicos capazes de deflagrar o a fiscalização da atuação do 
Estado, as funções essenciais se apresentam como imbricadas a característica essencial da inércia do 
judiciário, como procuradores dos interesses da coletividade, tal como explica Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto: Essas três espécies funcionais de advocacia pública, criadas todas pela Carta Política, 
caracterizam diferentes ministérios públicos da advocacia, distinguidas, bem como as suas respectivas 
carreiras, consoante a especial tutela de interesses a que se dirigem: primo, a advocacia 
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para, sem violação da imparcialidade e independência judicial, levar as demandas a 

julgamento demovido do interesse numa ou outra tese. 

Nesse passo, após deflagração do processo, a função jurisdicional exercida 

pela magistratura tem o dever de concretização dos direitos fundamentais, veiculados 

por intermédio das políticas públicas, atento as situações de abuso quanto à 

discricionariedade do administrador público e às vontades das maiorias de ocasião. 

Tal atuação excepcional e de correção quanto à atuação típica do executivo pelo 

judiciário, nominou-se de ativismo judicial27, que nada mais é do que a exteriorização 

do check´s and balances28, com instrumento de concretização dos direitos humanos. 

Sem a pretensão de esgotar o conceito de ativismo judicial, vale indicar que 

se trata de conceito controverso segundo Dickson (2007, p.367), pois na maioria dos 

países os membros do poder judiciário não são eleitos, sendo certo que a visão de 

democracia liberal está escorada no poder representativo, e inovação da ordem 

jurídica por membros não eleitos para concretização de direitos fundamentais, a partir 

da construção da norma a partir do sistema, desafia alguns dogmas estabelecidos. 

Assim, verifica-se que, modernamente, o conceito de separação de poderes 

sequer pode ser considerado rígido, sendo certo que a criação de direitos pelo 

judiciário não é desvinculada e nem em substituição ao legislador, mas no sentido 

 
da sociedade, cujas funções se voltam à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, conformando o Ministério Público, expressão empregada 
agora em seu sentido estrito; secundo, a advocacia das entidades públicas, cujas funções se 
especializam na defesa dos interesses públicos primários e secundários cometidos aos diversos entes 
estatais, políticos ou administrativos, constituindo, por isso, os diversos ramos da Advocacia de Estado, 
e, a advocacia dos hipossuficientes, cujas funções se dirigem à defesa dos interesses dos 
necessitados, constituindo a assim denominada Defensoria Pública. MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. A RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DE ESTADO. ABRAP. Disponível em: 
http://www.abrap.org.br/?p=927. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
27Já o ativismo judicial é  uma  atitude,  a  escolha  de  um  modo  específico  e  proativo  de interpretar 
a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de 
retração do Poder  Legislativo,  de  um  certo  descolamento  entre  a  classe  política  e a sociedade 
civil, impedindo que as  demandas  sociais  sejam  atendidas  de maneira efetiva .A  ideia de ativismo 
judicial está associada a uma participação mais ampla e intensado Judiciário na concretização dos 
valores e fins constitucionais, com maior  interferência  no  espaço de  atuação  dos outros dois Poderes” 
JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE 
DEMOCRÁTICA Luís Roberto Barroso. Disponível em: 
https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. Acesso 
em 04 de fevereiro de 2020. 
28 A doutrina americana do checks and balances tinha por objetivo a divisão de tarefas, e não o receio 
de concentração do poder nas mãos do monarca - nota distintiva com relação a separação de poderes 
de Montesquieu. Tinham maior preocupação na relação mais equilibrada entre legislativo e executivo. 
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de conformar os direitos fundamentais e os valores constitucionais, em especial diante 

da equivocidade da nova técnica legislativa. 

A independência do juiz somente pode ser considerada afetada a partir do 

pressuposto equivocado: de que juízes são livres. Na realidade, os magistrados 

exercem uma função e não um poder. E, na qualidade de função, relacionam ao 

funcionamento do próprio sistema, de modo que suas decisões devem corresponder 

aos parâmetros constitucionais, à legislação, bem como à coerência do sistema. 

Assim, a independência do judiciário está na tomada de decisões 

jurisdicionais com base em sua convicção com parâmetro em normativas válidas sem 

que possa sofrer pressão e influência dentro de um coerente sistema que se 

desenvolve a partir da unidade do judiciário. 

Por fim, quanto à suposta alegação de que o precedente interfere no acesso 

à justiça, deve-se deixar claro que o acesso à justiça, em que pese seja um direito 

abstrato, público e subjetivo, e só se materializa a partir de uma demanda. Nessa 

concepção, o acesso à justiça não é um fim em si mesmo, mas um meio para 

resolução de conflitos. Na medida em que os conflitos já demonstrem para onde deve 

pender eventual decisão, abre-se o caminho para acordos e para o desestimulo à 

litigância, pois, a partir de um cálculo econômico, vez que todo ser humano procura 

não dispender energia em vão, mitigando a pratica condutas que não atinjam uma 

finalidade. 

 
1.8 PENSANDO O DIREITO A PARTIR DA CRÍTICA 

 
 

Muito embora tenha sido esclarecida a questão teórica acerca da não 

fossilização do direito diante da possibilidade de revogação e redefinição dos 

precedentes, há de se pensar de que maneira operacionalizar essa oxigenação do 

direito. 

Trata-se de importante preocupação manifestada por Streck (2019) de “como” 

e “por quem” o precedente poderá ser superado, pois de nada adiantaria pregar a 

possibilidade de revogação do precedente, se a cadeia recursal impedisse que a corte 

que estabeleceu o precedente revisitasse a hipótese. Do contrário, a adesão a um 

sistema de precedentes será uma cilada, tendo em vista que somente prezará pela 

estabilidade e não pela coerência. 
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No aspecto competência para superação do precedente, tem-se, como regra, 

que a própria corte que o estabeleceu deve superá-lo. Persiste a dúvida no que tange 

ao procedimento para superação, ou direcionamento desta pretensão. 

Mitidiero (2018) sugere um mecanismo de manifestação da discordância – 

dissenting opinion ou dissent – na redação das decisões judiciárias, de modo que o 

juízo deverá reportar por escrito determinada divergência que restou vencida.  Prática 

está, segundo o autor, [...] presente na House of Lords e Suprema Corte 

estadunidense. 

Nessa linha, afirma-se que a manifestação da discordância se sustenta pelo 

próprio dever de fundamentar, que, junto com a pressão doutrinária e investigação 

científica, poderá gerar um constrangimento – soft law – para que a Corte que aprovou 

o precedente revisite o tema e supere o mesmo. 

Contudo importante destaque é feito por Streck, ao esclarecer que a 

providência não garante a possibilidade de ocorrência do distishing e overruling, na 

medida em que súmulas29 dos Tribunais Superiores restringem o desenvolvimento do 

acervo fático probatório, essenciais para a formação do precedente. Veja: 

 
 

E ainda que se diga que o precedente poderá ser superado, a pergunta que 
fica é: como e por quem? Uma pergunta simples: será que depois de 
assentada a “autoridade” do precedente será possível fazer chegar até a 
Corte de Precedentes? Não podemos esquecer que, ao lado da doutrina das 
teses e precedentes, vem junto com um rígido sistema de filtros recursais, a 
impedir que as Cortes de Precedentes sejam sujeitas ao constrangimento 
epistemológico de corrigirem seus próprios erros. (STRECK, 2019, p.75). 

 
 
 

Aderimos a crítica, mas acreditamos que seja possível resolvê-la por uma 

prática que conferisse maior destaque ao juízo de admissibilidade atribuído à 

Presidência dos Tribunais de Justiça, funcionando não só como válvulas de 

contenção, mas como vertedouro da necessidade de overruling e distinguishing. Tal 

providência já poderia ser implementada e teria maior legitimidade caso fosse possível 

um espécie de ampliação da participação democrática, com pedidos de 
 

 

29 Enunciado 7 da Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça - A pretensão de simples 
reexame de prova não enseja recurso especial e 279 da Jurisprudência Supremo Tribunal Federal - 
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
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ingressos de amicus curiae e realização de audiências públicas, formando-se através 

de amplo estudo e participação da doutrina uma espécie de maturação da questão 

para que seja eventualmente devolvida ao Tribunal Superior em momento oportuno. 

Assim, assiste razão para as críticas manifestadas por Streck (2019), 

entretanto entendemos que o aperfeiçoamento do mecanismo da admissibilidade 

seria suficiente para garantir a oxigenação do sistema, sem sequer necessidade de 

alteração legislativa. 

 
 

1.9 FORMAÇÃO DO CONCEITO DE PRECEDENTE 
 
 

Nas teorias advindas do direito inglês, a saber: a teoria do stare decisis e do 

binding precedent30, os costumes se transformaram ao longo do tempo em direito 

jurisprudencial, guiados através da visão de que a common law refletia uma ordem 

jurídica transcendente, na qual os seus princípios foram conservados e só poderiam 

ser apresentados pelos juízes em suas próprias decisões. De maneira oposta, no 

modelo tido por base pelos países da Europa continental, as codificações colocaram 

um fim com o passado, haja vista a preponderância da lei de modo escrito e não mais 

a utilização de outros meios de demonstrações do direito para Tucci (2004, p.10-11). 

Em essência, toda decisão judicial tem potencial de tornar-se precedente, 

pois, como explica Tucci (2004) “[...] o precedente então nasce como uma regra de 

um caso e, em seguida, terá ou não o destino de tornar-se a regra de uma série de 

casos análogos.”, entretanto a sua calibragem e abrangência acabam por ocorrer após 

decisões consecutivas 

A qualidade de precedente pode ser alcançada quando do enfrentamento da 

questão, inovadora, ou diante de um perspectiva nova, perante todo o sistema, em 

consonância com as normas constitucionais, as mutações sócio-políticas e as teses 

levantadas. Desse modo, é possível que uma única decisão constitua a doutrina do 

precedente individual obrigatório segundo Goodhart apud Barboza (2014, p.199), ou 

seja, capaz de constituir direitos e gerar obrigações para terceiros da relação 
 
 

30 Doutrinas da Decisão Paradigma e do Precedente Obrigatório. 
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processual. Assim, seja a decisão monocrática ou colegiada, ela pode31 ser 

categorizada como precedente vinculante. 

O precedente judicial possui sua composição baseada em duas partes, quais 

sejam: as condições de fato que respaldam a controvérsia; e a tese ou o princípio 

jurídico alicerçada na motivação da decisão. 

A grande característica do princípio jurídico denominado de stare decisis, é o 

caráter coercitivo, que permite que a decisão judicial cria direito, desde que fática e 

coerentemente justificada. Nesta perspectiva, Tucci (2004, p. 12) esclarece que “[...] 

O fundamento dessa teoria impõe aos juízes o dever funcional de seguir, nos casos 

sucessivos, os julgados já proferidos em situações análogas.” 

No que diz respeito ao direito codificado, a disposição prevalente é de que a 

jurisprudência não possui força vinculante, mas sim de eficácia meramente 

persuasiva. Por outra frente, não se deve imaginar o direito como uma linha de 

produção de decisões sem coexistência. Desse modo, deve haver espaço sempre 

para a renovação e a discussão de um precedente, estabelecendo o diálogo entre 

fontes de conhecimento da norma jurídica; mas, diante da dúvida relativa a superação 

do entendimento, o precedente deverá prevalecer e servirá como auxiliar ao julgador 

para encontrar a melhor solução no caso em análise explica Tucci (2004, p.13). 

Quando estamos diante de um precedente que passa a ser considerado 

ultrapassado, este poderá ser substituído por outra decisão que detém distinto 

conjunto de fatos necessários e suficientes. Quando ocorre este tipo de situação, no 

sistema common law, o precedente é retirado da qualidade de fonte e subtraído 

qualquer valor dele tido anteriormente. Já na civil law não é muito distinto, tendo em 

vista que o precedente em desuso é alterado por julgados que passam a ser o novo 

referencial relata Tucci (2004, p.16). 

O vocábulo precedente, no campo jurídico, pode tanto assumir a mera 

condição de referência que um julgado anterior tem para um julgamento posterior; 

quanto, numa noção mais técnica, alinhar-se ao ideal de coerência do Direito, no 
 
 
 
 

31 O precedente possui eficácia distinta diante das particularidades de cada sistema jurídico existente 
(TUCCI, 2004, p. 12). No Brasil, país baseado no sistema civil law, em razão do papel secundário da 
jurisprudência, o precedente somente possuía natureza persuasiva, muito embora o incremento de 
decisões vinculantes ainda por força de previsão legal. 
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sentindo de que os fáticos essenciais e suficientes de uma decisão inédita, que sejam 

capazes de vincular uma decisão posterior por um critério de semelhança. 

Anote-se que “vincular” denota um caráter de normatividade, sendo certo que 
o aspecto nodal é justamente saber “o que é precedente” e “o que vincula?”32. 

Para responder “o que é precedente” é providencial, para facilitar a depuração 

do conceito, é excluir tudo aquilo que não é precedente. Precedentes não são 

idênticos a súmulas, jurisprudência, demanda repetitiva, tese, julgado, fundamentação 

do julgado, obter dicta ou costume. 

Conforme esclarecimento de Tucci (2004, p. 15) que “ [...] o precedente judicial 

não se confunde com o costume; pelo contrário, uma regra consuetudinária, passando 

também a ser observada pelos tribunais, é que viabiliza a sua transformação em 

precedente.”. Ao costume a que se agregue autoridade converte- se em fonte primária 

de direito. É perceptível que temos a existência de precedente sem costume, bem 

como costume sem precedente, embora um possa influenciar o outro. Ainda que o 

valor do precedente não dependa do seu conteúdo, o precedente que se baseia em 

costume conta com algo que lhe proporciona uma determinada força. 

A distinção entre o precedente e costume, se mostra identificada facilmente 

na common law, tendo em vista que possui sua forma de direito costumeiro antes 

mesmo da criação da doutrina do precedente. O costume é considerado fonte da 

common law clássico, e surgiu em ocasião antecedente à noção de que os 

precedentes teriam que ser de forma obrigatória e deveriam ser respeitados pelas 

Cortes inferiores e até mesmo pelas Cortes de onde emanam como ensina Marinoni 

(2016, p.86-87). 

A jurisprudência pressupõe uma série de julgados sobre um mesmo tema, de 

modo que o conceito depende de uma aderência entre julgados33, no curso de um 

período, perante uma mesma linha de pensamento. Em geral, a jurisprudência é 

traduzida e cristalizada em uma súmula, que congrega o resumo de algumas questões 

jurídicas já decididas. A súmula, na realidade, é o local de divulgação dos 
 
 
 

32“Por que vincular?” já foi esclarecido, quando da análise dos fundamentos do stare decisis, em que 
foram apontadas à necessidade de coerência e isonomia para garantia de uma das finalidades típicas 
do Estado de Direito de dar cabo, de maneira definitiva, a um conflito de interesses. 
33Streck (2019, p. 10). prega que a estabilidade é autorreferente e é justamente a característica que se 
extrai a partir de uma tendência a respeito de uma prática. 
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enunciados da jurisprudência dominante. O conceito de súmula deveria se limitar ao 

instrumento em que seus verbetes, enunciados, são publicados. 

Os enunciados constituem meros resumos das teses jurídicas consolidadas 

de modo repetitivo, seja na qualidade de jurisprudência ou como enunciado vinculante. 

Tecnicamente, “súmula vinculante” somente se constitui a partir de reiteradas 

decisões sobre matérias constitucionais, e gozam de iniciativa reservada, tendo por 

resultado de sua implementação uma decisão com caráter vinculativo aos demais 

órgãos judiciários e administração pública direta e indireta. 

As demandas repetitivas, em si, não guardam relação com enunciados, pois 

são questões pendentes de julgamento, que se repetem numa multiplicidade de 

processos, e tendem a ser jugadas numa única oportunidade, sendo certo que a tese 

jurídica extraída possui potencial para se tornar precedente. 

Em geral, o resultado do processo de julgamento das demandas repetitivas 

acaba por traduzir a jurisprudência de determinado órgão jurisdicional, pois o conceito 

se relaciona a uma série de decisões, e que, por disposição legal, é capaz de vincular 

outras decisões judiciais. 

Anote-se que todos os institutos acima que possuem certo grau de persuasão 

ou vinculação poderão ser constituídos pela via difusa, em um única oportunidade, de 

modo que, afora para o efeito de publicar, tornam-se ferramentas mais complexas, e 

tenderão ao desuso. Explica-se: na medida em que qualquer julgado, de modo 

individualizado, possui a potencial possibilidade de se tornar vinculante, o referencial 

passará a ser o próprio precedente criado, de modo que a decisão, ou será inédita, ou 

corporificará um precedente pretérito. 

O julgado ou a decisão judicial, por sua vez, é a unidade da atividade judicial, 

âmbito no qual podem ser formuladas e resolvidas uma ou diversas teses jurídicas, 

inéditas ou não, repetidas ou não, com potencial de influenciar em outras demandas 

como argumento de reforço ou mediante a extração de um precedente. 

No que tange à fundamentação dos julgado, ela constitui a parte da decisão 

que contempla tanto os argumentos essenciais, como os argumentos de reforço que 

sustentam lógica (correlação com os fatos) e juridicamente (correlação com as teses) 

aquele determinado julgado. A fundamentação, via de regra, possui âmbito de 

aplicação individual, mas podem servir de parâmetro para outros julgamentos  a partir 

da extração do precedente. 
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A obter dicta é justamente o argumento de reforço da tese, que não possui 

caráter vinculante, geralmente sustentado a partir de uma opinião ou por argumento 

não deliberado majoritariamente, debatido pelas partes, ou que não gozava de 

ineditismo. 

Na realidade, o conceito de obter dicta é excludente com relação ao 

precedente. As notas distintivas são, portanto, o ineditismo, o caráter vinculativo, o 

caráter essencial dos fatos sintetizados em teses jurídicas e o amplo debate dos 

argumentos - não exclusivamente sujeitos a iniciativa das partes, mas incluídos pelos 

julgadores ou por qualquer procedimento capaz de democratizar o debate -, e 

julgamento por majoritária quanto aos elementos essenciais selecionados com 

fundamento da decisão. 

A esse conjunto de elementos fáticos essenciais dá-se o nome de ratio 

decidendi (Inglaterra), holding (Estados Unidos), e precedente (Brasil), o que não 

pressupõe reiteração, mas sim substância34 explica Mello (2008, p.118). 

Pondera-se, entretanto, que o precedente não é um resumo, mas sim um 

encadeamento harmônico de fatos essenciais que, reunidos, induzem e constituem 

uma regra universalizante, fundamentação no qual se extraíra uma ratio decidendi, 

quando inédita, amplamente debatida pelas partes e julgadores, com a pretensão de 

esgotamento dos argumentos ao redor. 

Streck muito bem aborda que pretender que os precedentes sejam teses,  ou 

seja, resumos da ratio decidendi, é retornar ao positivismo do século XIX, que antes 

era legalista, por um positivismo judicial, repristinando um objetivismo ingênuo da pré-

modernidade. (STRECK, 2019, p. 68-69) finaliza declarando: “[...] Deslocar todo o 

poder de atribuição de sentidos para os Tribunais Superiores, chamadas Cortes de 

Vértice. Surge, no horizonte, um novo tipo de juiz (e desembargador): juiz- 

desembargador-boca-dos-precedentes-à-brasileira.” 

A preocupacão do doutrinador é extremamente pertinente. Precedente deve 

se relacionar, então, a fatos necessários e suficientes. Qualquer resumo, enunciado, 

repetição que não se sustente em uma conjugação própria de fatos não deve ser 

chamado de precedente. Mas isso não significa que não seja possível resumir 

apontamentos como forma de individualização de um raciocínio. Tal prática, aliás, é 
 
 
 

 

34 Debate qualificado e indispensabilidade desses fatos como motivadores da decisão majoritária. 
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realizada nos países da common law que se referem a precedentes através do  nome 

das partes em litígio e ano do julgamento. 

Se estivéssemos tratando de teoria da política35, as teses não deveriam ser 

definidas pelo próprio julgador, de modo a mitigar a presunção normativa a partir do 

resumo da ratio decidendi. O mesmo problema é encontrado atualmente relativamente 

às ementas, pois essas são utilizadas como se ratio decidendi fossem. Nessa toada, 

talvez um especialista em comunicação social com formação jurídica – tais quais os 

antigos Law Reports ingleses – poderia sintetizar e individualizar o precedente em 

teses. 

Cabe lembrar que a força do precedente é de ordem material, pois seu caráter 

coercitivo se deve mais a coerência do sistema do que o grau de vinculação garantido 

por previsão legislativa. Nada obsta que o sistema preveja meios de ataque 

diferenciado ou mecanismos recursais distintos, mas a força obrigatória se relaciona 

a coerência e racionalidade do sistema e relativamente aos meios de impugnação ou 

sanção do magistrado. 

Retornando ao modo de formação da ratio decidendi, há diversas teorias36 a 

respeito da complexa operação. As que mais se destacaram são de Cross (2004), 
 
 
 
 

35 Rearranjos institucionais – bem como ponderações sobre o que funciona melhor ou traz melhores 
resultados – são coisas de teoria política. O papel de uma teoria do Direito é apontar para os limites 
dos rearranjos. (STRECK, 2019, p.34). 
36 Diversas teorias surgiram para extração da ratio decidendi, operações de revelação que se dá por 
exclusão quando da obtenção da obter dicta. Wambauhh (the sudy of cases: a course if istruction in 
Reading and stating reported cases, composing head-notes and briefs, criticizing anda comparing 
authorities, and compilinh digestes. 2 ed Boston: Littel, Brown and company, 1894); Goodhart 
(determining the ratio decidendi of a case. The Yale Law Jornal, v. 40, n 2. New Haven: the Yale Law 
Jornal COmpany, INc., dez., 1930) criaram dois métodos para distinção entre as categorias. O primeiro 
é o teste de wambaugh, em que se identifica a proposição jurídica que determinou o resultado, depois 
insere-se um palavra que a reverta. Se, após essa operação, o resultado permanecer o mesmo, não 
poderá ser qualificada como ratio decidendi; caso, o resultado se modifique, será confirmada como ratio 
decidendi. Goodhart previu as 10 regras para distinguir fatos essenciais dos demais: 1) Todos os fatos 
de pessoa, hora, local, tipo e quantidade são irrelevantes, a menos que declarados materiais. (2) Se 
não forem opinião, ou a opinião não representar fatos, todos os outros fatos registrados devem ser 
tratados como materiais. (3) Se houver uma opinião, os fatos declarados na opinião são conclusivos e 
não podem ser contraditados; 4) Se a opinião omitir um fato que apareça no registro, isso pode ser 
devido a (a) supervisão ou (b) a uma conclusão implícita de que o fato é imaterial. O segundo será 
assumido como sendo o caso na ausência de outras evidências. (5) Todos os fatos que o juiz declara 
especificamente serem irrelevantes devem ser considerados irrelevantes. (6) Todos os fatos que o juiz 
considera implicitamente imateriais  devem ser considerados imateriais. (7) Todos os fatos que o juiz 
especificamente declara serem materiais devem ser considerados materiais. (8) Se a opinião não 
distingue entre fatos materiais e imateriais, todos os fatos expostos devem ser considerados materiais. 
(9) Se, em um caso, existem várias opiniões que concordam com o resultado, mas diferem quanto aos 
fatos relevantes, então o princípio do caso é limitado, de modo a ajustar a soma de todos os fatos 
mantidos pelos vários juízes. (10) 
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que se baseia na definição conceito de “razões necessárias” para definição da ratio 

decidendi; enquanto MacCornick (2010, p.159-161) prega que o importante são as 

“razões suficientes”, pois “necessária” seria um vocábulo que amplificaria muito a 

abrangência da ratio decidendi. 

Dessa forma, a caracterização da ratio decidendi não pode ser tão ampla, sob 

pena de qualquer questão, opinião ou decisão, tenha caráter imperativo e vinculante, 

o que afetaria inclusive a certeza da norma jurídica por tornar-se contingente. 

Analiticamente, a ratio decidendi é decomposta em fatos materiais (suficientes 

e necessários); operação lógico-jurídica decisória; e juízo conclusivo, sendo certo que 

se trata da razão de direito que constitui a regra de decisão do caso e vincula 

julgamentos futuros. A ratio decidendi é norma que extraída do processo de 

interpretação, que não deve se basear num método específico, sem contudo ser 

discricionário, visto que deve operar por balizas, tais como a coerência com as 

questões submetidas a juízo, e sempre em deferência a precedente anterior, mesmo 

que pretenda inovar na perspectiva. 

 
1.10 TÉCNICAS DE SUPERAÇÃO E REVISÃO DOS PRECEDENTES 

 
 

Em que pese a existência de diversas espécies37 de técnicas para aplicação, 

superação e sinalização dos precedentes, para fins da presente pesquisa, 

trabalharemos com os gêneros da superação e distinção para facilitar o trabalho. 

Esses dois gêneros são o principal fator de desenvolvimento do direito dentro do 

sistema do stare decisis, em que se persegue o respeito ao precedente. 

A sinalização, embora não se alinhe propriamente à superação nem à 

distinção, trata-se de ferramenta para evitar que a comunidade seja surpreendida pela 

revogação de um precedente, pois esse já demonstra sua incompatibilidade com o 

novo quadro-normativo, com as mudanças sociais, e com a inovação 
 
 
 
 
 
Uma conclusão baseada em um fato hipotético é um ditado.Por fato hipotético, é qualquer fato cuja 
existência não tenha sido determinada ou aceita pelo juiz. 
37Algumas espécies são: a sinalização (MARINONI, 2018, p. 238), a transformação (MARINONI, 
2018, p. 244), overriding (MARINONI, 2018, p. 247); distinções inconsistentes (MARINONI, 2018, p. 
242) 
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tecnológica;38 entretanto, a questão submetida ainda carece de maior 

amadurecimento ou participação de órgãos especializados. 

Trata-se, no entanto, de importante instrumento de demarcação da boa-fé dos 

jurisdicionados e de regramento da eficácia diferida dos efeitos da revogação do 

precedente, em clara ponderação entre o interesse na revogação do precedente e a 

garantia de segurança jurídica. Nesse sentido, Marinoni tece os seguintes 

comentários: 

 
Pois bem, nos Estados Unidos, quando não há manifestações doutrinárias e 
decisões judiciais que permitam ver que o precedente perdeu força, entende-
se, por consequência, que o jurisdicionado que nele se pautou ou que os 
negócios jurídicos que nele se basearam devem ser protegidos. Em outras 
palavras, quando o precedente não é abalado de modo sério e objetivo, não 
há como desamparar o jurisdicionado que lhe devotou confiança. (...) No 
entanto, procurando-se um benefício adicional na técnica da sinalização, 
encontra-se a possibilidade de os efeitos do overruling serem modulados de 
acordo com o impacto da sinalização na realidade social. (MARINONI, 2018, 
p. 240-244) 

 
 
 

Nesse contexto, a técnica da sinalização será analisada como um instrumento 

para a efetivação da superação do precedentes e não como instituto autônomo. 

Entre o precedente e a sua revogação, a técnica que se apresenta é a 

distinção, mais conhecida como distinguishing. 

O caráter dinâmico do precedente surge justamente pela distinção, realizada 

através da identificação da ratio decidendi do precedente que serve de parâmetro e 

as circunstâncias fáticas essenciais e necessárias do caso em análise. 

Sobre o caráter dinâmico, Tucci afirma que: 
 
 
 

stare decisis não é apenas uma teoria que historicamente resguardou a 
establidade e a uniformidade, visto que suas restrições e ampliações 
inerentes, bem como os fatores que determinaram a inaplicabilidade de 
precedentes judiciais, permitem inafastável flexibilidade do ordenamento da 
common law, indispensável à evolução e ao progresso do direito. (TUCCI, 
2004, p.172) 

 
 
 
 
 

38Marinoni simplifica em três justificativas para revogação do precedente, quais sejam, falta de 
coerência sistêmica, alteração da concepção geral do direito, e o reconhecimento de equívoco. 
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Importante ressaltar que a distinção não se relaciona apenas à meras 

circunstâncias fáticas, mas a casos materialmente distintos, aptos à justificar e permitir 

o isolamento da questão sob exame. 

Sob outro ponto de vista, o reconhecimento da distinção não significa que o 

precedente-parâmetro está equivocado ou deva ser revogado, mas sim a edição de 

uma outra norma precedente; que derive da peculiaridade daquele originário. 

A distinção levada à efeito é uma reacomodação do precedente ao parâmetro 

primitivo. Explica Marinoni, que há uma alteração da ratio decidendi do precedente: 

 
Há, em verdade, uma pequena correção da ratio decidendi ou a sua 
acomodação a um caso que, além de caracterizado pelas circunstâncias 
fáticas (ainda que não todas) que marcaram aquele que deu origem ao 
precedente, é constituído por outros fatos materiais. Note-se que o caso 
obviamente não pode ser integralmente diverso. Ele deve conter os fatos 
presentes no caso que abriu ensejo ao precedente, aos quais se somam 
novas circunstâncias fáticas. (MARINONI, 2018, p. 233) 

 
 
 

Dessa forma, a distinção é uma derivação a partir da ratio decidendi primitiva, 

como se funcionasse como um molde para situações que se diferenciam sem 

contrariar o afirmado no precedente utilizado como parâmetro. 

A superação, por seu turno, é justamente a negação do precedente. Segundo 

Cramer (2016, p.145), “[...] Superação (overruling, no Common Law) é a revogação 

do precedente por outro precedente proferido pela mesma corte que criou o anterior 

ou por uma corte hierarquicamente superior”. 

Nesse caso, não há acomodação, mas a ruptura da ratio decidenci primitiva 

por conta da perda da congruência social e advento da inconsistência sistêmica, 

ocasionados por nova concepção geral do direito, inovação tecnológica, mudanças 

dos valores sociais. 

A nova concepção direito pode advir de reformas constitucionais ou 

legislativas, bem como em razão de mutação constitucional, ou seja, por meio formais 

e informais. 

A inovação tecnológica pode relativizar determinadas concepções utilizadas 

como pressuposto das decisões, por exemplo, se determinada enfermidade antes 
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incurável tornar-se curável, alterando um precedente relacionado a aposentadoria por 

invalidez. 

No que tange à mudança de valores sociais, nada melhor do que a 

compreensão do STF de que o desiquilíbrio nas relações afetas a gênero demandaria 

a necessidade de maior tutela normativa das vítimas de violência, o que transformou 

– a despeito das críticas quanto ao método - as ações penais para processo e 

julgamento de crime de lesões corporais no âmbito da violência doméstica e familiar 

em ações públicas de iniciativa pública incondicionada. 

Certo é que a superação deve ser retratada como situação excepcional, que 

demanda intensa e elaborada justificação, com especial enfrentamento do  parâmetro 

até então vigente. Assim, a superação não é fruto de mero capricho por conta da 

mudança da composição do órgão julgador. Tal alerta é feito por Cramer: 

 
Parece haver uma compreensão, de todo equivocada, de que a jurisprudência 
não é do tribunal, mas da atual composição de magistrados do tribunal. Logo, 
quando se muda a composição, o que ocorre com certa frequência, modifica-
se também a jurisprudência, para que ela esteja adaptada ao entendimento 
jurídico dos novos membros do colegiado. (CRAMER, 2016, p. 147) 

 
 

Tal instabilidade demonstra que os critério para superação do precedente 

devem ser expostos, com fundamentos jurídicos, bem como empíricos sólidos, 

colhidos através de pesquisas científicas para que novo e efêmero precedente não 

venha a ser criado a cada nova aposentadoria dos magistrados. 

Por outro lado, a estabilidade não deve ser compreendida como um dogma, 

mas sim como uma ferramenta para implementação de um adequado sistema de 

precedentes, isonômico e impessoal, de modo que a reiteração de decisões, ou 

qualquer fundamento relacionado à estabilização da jurisprudência, tal como o 

princípio da colegialidade , não pode ser óbice ao resgate da coerência do sistema. 

A estabilidade do precedente garante a isonomia, mas, diante da real 

incoerência do sistema, a teoria dos precedentes admite sua revogação, com objetivo 

de refinar o ordenamento jurídico, em especial com a utilização de técnicas de tutela 

da segurança jurídica, contra a não surpresa, que será analisado mais tarde nessa 

pesquisa. 
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1.11 DA APLICABILIDADE DA TEORIA DOS PRECEDENTES AO PROCESSO 

PENAL 

 
Não se pretende no presente capítulo aprofundar o assunto sobre a existência 

ou não de uma teoria geral capaz de colmatar tanto os institutos civilistas como 

penalistas, em especial guiado pelo próprio critério civilista de lide e em comparação 

ao que se define por conteúdo do processo penal Coutinho (1989, p. 117). Pretende-

se apenas ilustrar a divergência doutrinária e manifestar-se sobre a aplicabilidade de 

institutos mais correlacionados ao direito civil - com a devida ótima do bem jurídico 

afetado - ao processo penal. Senão vejamos. 

Grinover, Cintra e Dinamarco (2015) sustentam que uma teoria geral do 

processo apresenta grande potencialidade de gerar a percepção de que há certas 

normas de direito positivo e certos princípios setorizados que se propagam como se 

norma geral de processo fossem. Nesse passo, afirmam: 

 
 

Essa movimentação de preceitos no âmbito do processual como um todo 
constitui verdadeiro diálogo das fontes do qual pode ter perfeita consciência 
na medida que se reconheça que a teoria do processo é uma só, a saber, 
teoria geral do processo” (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2015, p. 31- 
32). 

 
 
 

Em seguida os autores, enfatizando uma abordagem metodologicamente 

instrumentalista, estabelecem algumas distinções entre o processo civil e penal. Veja: 

 
 

O destaque dado aos conflitos de natureza penal, em oposição àqueles não 
penais, remonta em última análise a essa fundamental distinção entre direitos 
disponíveis e direitos indisponíveis. Os conflitos de natureza penal ocorrem 
entre o Estado, detentor do direito de punir, e o suposto infrator da lei penal, 
sem descuidar da pessoa da vítima. Surge assim a tutela jurisdicional penal - 
obrigatória em países como o Brasil, em que vige o princípio da legalidade, 
ou seja, da obrigatoriedade da ação penal pública, afastado o princípio 
oposto, que é o da oportunidade. Dar início ao processo criminal com vista à 
repressão de crimes de ação pública não é uma faculdade do Ministério 
Público, mas um dever (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO,2015, p. 32-33). 
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Nesse ponto, a compreensão é que a teoria geral do processo também deve 

se nortear pelas peculiaridades de cada seara, sendo certo que se reconhecem 

diferenças estruturais na intepretação da norma. Assim, a adoção de uma teoria 

unitária pura ou a sua mitigação segundo a natureza do conflito já é suficiente para 

demarcar que não é possível encaixar o processo penal dentro do processo civil, ou 

vice-versa. 

Tal ponderação é bem exposta por Lopes Jr. quando faz referência à paródia 

da fábula Cenerentola escrita por Carnelutti: 

 
 

Mas o problema maior está na relação com o processo civil. O processo 
penal, como a Cinderela, sempre foi preterido, tendo de se contentar em 
utilizar as roupas velhas da irmã. Mais do que vestimentas usadas, eram 
vestes produzidas para sua irmã (e não para ela). A rima favorita aqui, 
corporificada pelo processo civil, tem superioridade científica e dogmática 
inegável. (...) Todo erro de pensar, que podem ser transmitidas e aplicadas 
no processo penal as categorias do processo civil, como se fossem as roupas 
da irmã mais velha, cujas mangas se dobram, para caber na irmã preterida. 
É a velha falta de respeito a que se referia GOLDSHMIDT, às categorias 
jurídicas próprias do processo penal. (...) Cinderela é boa irmã. Adverte o 
mestre italiano, e não aspira a uma superioridade em ralação às outras, senão 
unicamente a uma afirmação de paridade. O processo civil, ao contrário do 
que sempre se fez, não serve para compreender o que é o processo penal: 
serve para compreender o que não é (LOPES JR, 2019, p. 81-84). 

 
 
 

Ambos os posicionamentos possuem argumentos relevantes. Entretanto não 

se crê na dicotomia como única saída, até porque há de se reconhecer que, para fins 

de recursos extraordinários, as previsões constitucionais indicando um caráter civil da 

modalidade recursal, e, por própria disposição do Código de Processo Penal, abre-se 

a janela para a aplicação de normas processuais civis no que não for conflitante com 

a natureza dos bens em conflito. 

Nesse ponto, faz-se indispensável a crítica de Coutinho sobre a utilização de 

fórmulas civilistas no processo penal: 

 
 

Sem embargo disso, per das et nefas, a teoria geral do processo civil, a cavalo 
na teoria geral do processo, penetra ao nosso processo penal e, ao invés de 
dar-lhe uma teoria geral, o reduz a um primo pobre, uma parcela, uma fatia 
da teoria geral. Em suma, teoria geral do processo é engodo; teoria geral é a 
do processo civil, e, a partir dela, as demais. (COUTINHO, 1989, p. 118-119) 
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Através do testemunho acima, constata-se que diversos autores do processo 

penal buscam encaixar os institutos próprios do processo penal na estrutura do 

processo civil, o que impede a pretendida sistematização. Contudo o Coutinho afirma 

a impossibilidade de se pautar por uma postura de trabalho iconoclasta. Veja: 

 
 

Ora, na justa medida da utilidade, seria tacanho não utilizar o discurso do 
processo civil. Inadmissível, isso sim, é usar no processo penal o mesmo 
discurso, como se o referencial semântico fosse igual (e, portanto, 
desprezando-o), tudo em nome de uma pseudo-coerência sistêmica quem no 
final das contas, é sintática e acaba legitimando o status quo, nem que seja 
fruto das mais terrível das ditaduras. (COUTINHO, 1989, p.119) 

 
 
 

Dessa forma, não há de se adotar uma postura isolacionista e intolerante, pois 

a sistematização deve ser realizada a partir de referências de mesma natureza, em 

especial porque partirmos de bens da vida distintos: patrimônio e liberdade. 

Independentemente de nominar-se de teoria geral ou de afirmar que cada 

ramo deverá seguir as peculiaridades, é certa a existência de institutos não exclusivos, 

razão pela qual nos limitamos a responder se a teoria dos precedentes pode ser 

aplicável no processo penal. 

Insta salientar que as mesmas dificuldades relacionadas à polissemia dos 

vocábulos e à falta de unidade e coerência das normas penais e processuais penais 

são encontradas na seara dos direitos indisponíveis e diante do poder de punir do 

estado. 

A proposta de Didier (2018, p. 26), no sentido de distinguir a teoria geral do 

processo e processo unitário, afirma que esse seria a prescrição de conceitos comuns 

entre processo penal e processo civil, de maneira uniforme; aquele trabalharia com 

conceitos lógico-jurídicos comuns ou essenciais, mas não deixaria de reconhecer as 

especificidades de cada ramo. 

Zaneti compreende o Código de Processo Civil como a lei processual 

infraconstitucional mais importante do Estado Democrático de Direito, conquanto  que 

o CPC/2015 seja o núcleo entorno do qual gravitam as demais legislações 

processuais. Sugere, para aplicação do CPC aos demais processos, a aplicação de 

um filtro de adaptação: 
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a) as normas do CPC não podem estar em conflito com os princípios e a 
lógica própria do direito processual que será completado; b) há necessidade 
de confrontação constitucional no resultado obtido com a aplicação do CPC. 
Assim, preservação dos sistemas paralelos (polissistema) e confrontação 
constitucional (constitucionalização) são postulados de aplicação subsidiária 
e supletiva do CPC aos outros ordenamentos processuais (ZANETI, 2019, p. 
416-417). 

 
 
 

Adverte-se, contudo, que a atividade criativa do magistrado criminal não pode 

empreender na esfera da criação de tipos penais, pois estaria a violar o princípio 

básico da legalidade, em especial nos aspectos da anterioridade e da interpretação 

estrita, posto que não haveria ciência prévia da ação censurada e da específica 

sanção; e nem se pode interpretar a norma excepcional de forma muito abrangente. 

Assim, não havendo conflito entre as normas do ramo processual específico 

e nem com os direitos fundamentais, é possível a aplicação supletiva do Código 

Processo Civil. Contudo, ressalva-se que a aplicação deve ser realizada alinhavada 

aos princípios setoriais e específicos do Processo Penal, levando em consideração 

tanto a natureza indisponível do objeto em debate, quanto a natureza da censura típica 

na seara penal, a pena de prisão. 
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EFICÁCIA TEMPORAL DOS PRECEDENTES NO PROCESSO PENAL 
 
 
1.12 PRESSUPOSTOS DA NORMA JURÍDICA ALINHADOS A TEORIA DOS 

PRECEDENTES. 

 
O pressuposto para exigência de determinada conduta é o conhecimento 

acerca de determinado dever ou obrigação, razão pela qual as normas jurídicas 

tendem a regular apenas comportamentos humanos futuros39. 

A norma jurídica é derivada de algum tipo de consenso40, seja aquele deferido 

por um mero compromisso, por um costumes ou por normas estatais, que é 

transmitido à sociedade como comportamento esperado e exigido pelo Estado, em 

prol da preservação de interesses individuais e coletivos. 

Não somente a norma inaugural, mas também suas modificações, somente 

possuem poder de influenciar após seu conhecimento – ou presunção de 

conhecimento41 – pela sociedade. No atual estado da arte, a presunção se dá 

mediante publicação oficial ou após um período para conhecimento. 

No campo legislativo, o período entre a publicação da lei e o início da vigência 

se convencionou chamar de “vacatio legis42”, sendo certo que tem por finalidade fazer 

a sociedade se preparar para aquele novo comportamento  esperado, evitando 

qualquer surpresa. Embora o período destacado esteja adstrito à norma legislativa, o 

valor por detrás da delimitação da eficácia temporal, relacionado a não surpresa, deve 

ser aplicado tanto para a norma legislativa, quanto para qualquer outra norma jurídica. 

Vale recordar que texto e norma jurídica se distinguem, tendo em vista que, a 

partir dos textos, são extraídas as normas jurídicas fruto da intepretação do 

 

39A norma somente é capaz de exigir comportamentos a partir do momento em que influencia o 
indivíduo, seja mediante sanção moral, jurídica, faz-se indispensável a prévia ciência de seu conteúdo. 
BOBBIO (2003). “Além das normas jurídicas, existem preceitos religiosos, regras morais, sociais, 
costumeiras, regras daquela ética menor que é a etiqueta, regras da boa educação, etc. (...) Mas todas 
têm em comum um elemento característico que consiste, como veremos melhor em seguida, em ser 
proposições que têm a finalidade de influenciar o comportamento dos indivíduos e dos grupos, de dirigir 
as ações dos indivíduos e dos grupos rumo a certos objetivos ao invés de rumo a outros. 
40 O processo legislativo conta com deliberação majoritária ou qualificada para aprovação do texto da 
lei, onde segue veiculada a norma. 
41 As normas jurídicas presumem-se conhecidas como forma de garantia de sua exigência. Conforme 
o art. 3º da LINDB: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece 
42 O processo legislativo conta com deliberação majoritária ou qualificada para aprovação do texto da 
lei, onde segue veiculada a norma. 
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operador, de modo que é plenamente possível que, de variados textos jurídicos, 

extraiam-se normas jurídicas semelhantes. 

A norma jurídica pode ter origem legislativa, administrativa ou judicial. A norma 

legislativa tem por função primordial a criação, modificação ou extinção de direitos; 

enquanto a norma administrativa, via de regra, não possui o condão de inovar na 

ordem jurídica, sendo certo que sua função é apenas regulamentar o exercício de 

determinado direito. 

Já a norma judicial - antes entendida como um ato declaratório -, é um ato de 

criação, fruto da interpretação das normas legislativas em consonância com a 

Constituição e de modo coerente com as demais normas do ordenamento jurídico. 

Qualquer normatização – legislativa ou judicial - que pretenda ordenar 

comportamentos de indivíduos componentes de uma sociedade prescinde do 

conhecimento de seu conteúdo e o domínio de seus efeitos. Ávila (2011, p.284-641) 

denomina esses dois pressupostos de dimensão estática – “segurança do direito” - e 

dinâmica – segurança pelo direito” - da norma jurídica. 

O primeiro retrata aspectos relacionados à cognoscibilidade da norma, em 

especial da publicação, da presunção de conhecimento e da capacidade de 

compreensão do conteúdo da norma pelos destinatários, bem como do início da 

produção de seus efeitos; que conferem a certeza da existência e vigência. O 

segundo, relacionado à confiabilidade nas situações jurídicas já consolidadas e à 

calculabilidade; referindo-se ao planejamento das ações futuras. 

O aspecto estático encontra-se associado com a superação do dogma da 

completude do sistema civil law, influenciado pelo pós-positivismo, 

neoconstitucionalismo e pelas técnicas legislativas abertas, em que o Judiciário é 

chamado a reduzir as possibilidades normativas, definindo conceitos e a amplitude de 

direitos. O aspecto dinâmico se relaciona à confiabilidade e ao planejamento diante 

da transição entre o direito antigo ao direito novo, alinhando-se aos anseios de 

proibição de afetação das situações consolidadas e suavidade da mudança. 

Como já traçado, a polissemia dos vocábulos, a vagueza da linguagem e a 

técnica de normas gerais e cláusulas abertas repercutem sobre os ideais de 

segurança das relações em todas as áreas. Enquanto, nas relações civis, o aspecto 

coerência se mostra intimamente ligado à previsibilidade das ações e à orientação dos 

comportamentos humanos futuros; no campo penal, tem-se que grande parte 
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das normas são de caráter proibitivo, o que se desconecta de algum modo do domínio 

do comportamento. 

Nesse ponto, cabe esclarecer que a norma penal possui um aspecto de cunho 

material, relacionado à censura43, como elemento capaz de dissuadir o indivíduo da 

prática de determinado comportamento; e o aspecto meramente formal, relacionado, 

em regra, à maneira de implementação da sanção ou ao processamento e execução 

de determinada norma penal, aspecto este que não é capaz de influenciar na decisão 

do indivíduo de cometer ou não determinada infração penal. 

Ainda que determinado cidadão cometa crime por vislumbrar vantagem no 

produto do crime, não se pode crer que todos os elementos do tipo penal, do preceito 

secundário e até do processo e da execução sejam levados em consideração na 

decisão criminosa, sobretudo porque esses elementos meramente formais 

provavelmente são desconhecidos por ocasião da prática delitiva. Exemplifica-se: 

seria difícil sustentar que o requisito quantitativo de 2/5 para progressão de regime 

para crimes hediondo, em vez de 1/3 para os crimes comuns teria capacidade 

dissuasória no cálculo do custo do crime (BECKER, 1968, p.169- 217), equação que 

pondera satisfação/dor na esfera da cogitatio criminis44. 

Por conta dessa impotência do aspecto meramente formal, considera-se a 

previsibilidade das ações futuras não um fator primordial para disciplina do 

comportamento no campo penal, mas entende-se que a mudança repentina do 

precedente se relaciona à confiabilidade, em que o princípio da legalidade faz exigir 

que as regras sejam postas antes do fato gerador, por desconfiança na possibilidade 

de mudança de interpretação conforme a pessoa que está sendo julgada. 

Ávila (2011, p.124), em sua dissertação sobre segurança jurídica, define 

“confiabilidade” como exigência de um ordenamento jurídico protetor de expectativas 

e garantidor de mudanças estáveis. 

A perspectiva acima referida impõe maior atenção com a transição racional 

entre o Direito Antigo e Novo, um vez que, enquanto, na esfera cível, interessa mais 

 
 

43Nesse ponto, cabe anotar que a censura de caráter penal não necessariamente deve ser aflitiva, pois 
o ato de sofrimento não é elemento essencial da reprovação, merecendo haver desconexão entre 
censura e aflitividade. Tal tese foi comprovada em estudo empírico acerca de estudos psicossociais 
junto à 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. (GIAMBERARDINO,2014). 
44 Trata-se da esfera da cogitação, em que os atos sequer são punidos, pois prescinde dos atos de 
efetiva afetação ao bem jurídico. 
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prever comportamentos e, diante das normas, orientarmos nossas ações; ao passo 

que, na esfera penal, mais importante é garantir que as normas do procedimento não 

sejam modificadas após a ocorrência do fato, de modo repentino, afetando a confiança 

no sistema. 

Dessa forma, a segurança jurídica no campo estático e dinâmico identifica- se 

com os pressupostos da cognoscibilidade, da coerência e não surpresa, tratando- se 

de pano de fundo para investigação da eficácia temporal das normas jurídicas. 

 
1.13 SUCESSÃO LEGISLATIVA COMO ENREDO DA SOLUÇÃO DE CONFLITO 

DA SUCESSÃO NORMAS JURÍDICAS NO TEMPO 

 
Com escopo de tratar da eficácia temporal dos precedentes não há melhor 

método do que analisar sucessão de leis no tempo, tema dos mais conhecido nos 

compêndios de direito. 

O primeiro pressuposto a ser delineado é a irretroatividade das normas 

jurídicas, que nasce vocacionada à tutela da proteção da confiança, através do 

resguardo dos atos ocorridos durante sua vigência. 

A consolidação das situações jurídicas impede a retroatividade das normas 

jurídicas sobre o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, sendo 

impertinentes quaisquer ponderações relacionadas à presença ou ausência de 

interesse público. 

Tal afetação da credibilidade, volta-se à proteção do passado, no entanto, não 

possui a mesma consistência quando da análise da sucessão de atos pendentes que 

compõem o procedimento já iniciado, espaço este direcionado aos atos futuros. 

A proteção da confiança (Ávila, 2011, p.360) serve de instrumento de defesa 

de interesses individuais, não protegidos pelo direito adquirido e ato jurídico perfeito, 

nos casos em que o cidadão exercita sua liberdade confiando na validade de um 

conhecido ato normativo e, posteriormente, é frustrada pela descontinuidade da 

vigência dos efeitos ou por revogação, anulabilidade ou declaração de nulidade do 

ato. A conduta contraditória acaba por comprometer o futuro, afetando a 

calculabilidade. 

Nesse ponto, cabe apontar que, no campo judicial, em sede de controle de 

constitucionalidade, seja aquele exercido de modo difuso ou concentrado, há uma 
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disputa em relação aos efeitos da decisão: se nulificam a norma desde o estágio da 

publicação ou se meramente anulam, sendo que os efeitos da norma são obstados 

apenas a partir do momento em que proferida a decisão. 

Na Áustria, inicialmente se adotou a teoria da anulabilidade, de modo que as 

decisões não retroagiriam, apenas incidindo daquele instante para o futuro, modelo 

peculiar as sentenças constitutivas; contudo, segundo Cappelletti (1999, p.116), 

posteriormente, passou-se a adotar a possibilidade de retroação. 

Os partidários da teoria da nulidade da lei inconstitucional afirmam que the 

inconstitucional statue is not law at all, ou seja, evidencia a natureza declaratória da 

jurisdição constitucional a doutrina de origem estadunidense se baseia na decisão da 

Suprema Corte em Wolf v.Colorado, 338 U.S. 25 (1949)45. Contudo, nos Estados 

Unidos, também se flexibilizou o sistema de nulidade absoluta, permitindo a 

modulação dos efeitos. 

No Brasil, conforme apregoado pela legislação de regência – Lei n. 9.868/99 

e Lei n. 9.882/99 -, a regra é a nulidade. Porém, por maioria qualificada seria possível 

a modulação dos efeitos por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 

social. Vale frisar que dentro dos institutos previstos na legislação, abrangem-se a 

tutela da boa-fé e da proteção da legítima confiança.46 

Veja que a norma impõe quorum qualificado para a modulação dos efeitos, 

quando, em razão das justificativas apontadas na legislação e da racionalidade do 

sistema de precedente, a questão deveria ter caráter cogente, pois visa a resguardar 

elemento fundante do próprio estado de direito: a segurança jurídica na dimensão 

dinâmica. 

Dessa forma, evidencia-se que, diferentemente da seara legislativa, o 

processo judicial torna mais periclitante a análise, pois a declaração de 

inconstitucionalidade de um ato normativo tende a efetivar retroatividade e o efeito 

represtinatório; razão pela qual é fundamental sistematizar quando é possível a 

aplicação retroativa do precedente sem qualquer modulação. 
 
 

45A presente decisão foi superada por Mapp v. Ohio, em razão da vedação à utilização das provas 
consideradas ilícitas em outras esfera de julgamento, depois de exclusão das provas no julgamento de 
competência federal. 
46Trata-se de tutelar a não surpresa, de modo que se possa ter a expectativa, através dos 
comportamentos, de como se dará o tratamento da disputa em momento posterior. BRASIL.  Supremo 
Tribunal Federal. Agravo no Recurso Extraordinário 709.212/DF. Relator Min. Gilmar Mendes. 
Pesquisa de Jurisprudência, Acórdão, data 19/02/2015. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4294417. Acesso em: 4 de fevereiro de 2020. 
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Por essa razão, a investigação acima empreendida, deveria ser nominada de 

sucessão de normas jurídicas no tempo, de modo a abranger não só a espécie 

legislativa “lei”, como também qualquer ato normativo, tal como a norma jurídica criada 

através do estabelecimento do precedente. 

 
1.14 REGRA DA APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL PENAL 

 
 

O Direito Processual Penal possui a norma processual como princípal 

elemento, contudo encontra-se estrutrado através da imbricação de todo um conjunto 

de normas do ordenamento jurídico. Marques (1997, p.32) define o direito processual 

penal como “[...] conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional 

do Direito Penal, bem como as atividades persecutórias da Polícia Judiciária, e a 

estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares”. 

As normas processuais penais, portanto, são comandos que regulam as 

atividades estatais persecutória e punitiva, associadas a uma relação processual 

penal. 

O Brasil, na qualidade de ex-colônia de Portugal, tornou-se independente, 

mas não tinha condições de, no exato instante da proclamação da independência, de 

promulgar constituições e legislações eminentemente brasileiras. 

Nesse sentido, por algum tempo, em termos da legislação penal e processual 

penal, vigoraram as Ordenações Portuguesas. Por ocasião da independência, as 

Ordenações Filipinas (1603) concretizam o corpo legislativo da nóvel nação, razão 

pela qual Zaffaroni e Pierangeli (2019, p. 191) afirmam que, “[...] com certeza absoluta, 

que dentre as três Ordenações do Reino, só as Filipinas tiveram efetiva aplicação no 

nosso país”. 

A Constituições Imperial de 1824, sob influência iluminista, previa no art. 179 

os princípios da irretratividade (III); a isonomia (XIII); intranscendência da penas (XX); 

dignidade relacionada à execução das penas (XXI); o que fomentou a adoção de um 

código criminal de víes eminente liberal; além da constitucionalização do júri criado 

em 1822 no art 151. 
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O primeiro código de processo, o Código de Processo Criminal de 183247, 

reformado pela Lei n 261/184148, já previa o instituto do Habeas Corpus, que fora 

constitucionalizado pela Constituição Republicana de 189149. 

A Constituição Republicana adotou o modelo federeativo norte-americano, em 

que os Estados que compunham os Estados Unidos do Brasil tinham soberania para 

legislar sobre matéria processual, descentralizando o direito processual50. A 

reunificação somente se deu através do Código de Processo Penal, Decreto-Lei 

3.689/194151, conforme revelado na Exposição de Motivos do Código de Processo 

Penal52- cumprindo exigência do art 16, inciso XVI, da Constituição de 1937. 

Interessante notar trecho da exposição de motivos que menciona o 

atendimento de uma proposta de código de processo único e o perfil da legislação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

47BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832. Promulga o Código de Processo Criminal de primeira 
instância com disposição provisória acerca da administração da justiça civil. Rio de Janeiro, 5 de 
dezembro de 1832. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-29-11-1832.htm. 
Acesso em 04 de fevereiro de 2020. 
48BRASIL. Lei n 261 de 3 de dezembro de 1841. Reformado o Código de Processo Criminal. Rio de 
Janeiro, 10 de dezembro de 19841. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM261.htm. Acesso em 04 de fevereiro de 2020. 
49O elenco de leis processuais não és exaustivo. À guisa de ilustração, não abordamos o Decreto 
2.033 de 1871, que instituiu o inquérito policial no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 
50CRUZ, R.S. Os recursos cíveis no direito brasileiro antes do código de 1973. Trabalho de 
conclusão no curso de doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2003. 
51BRASIL. Decreto-Lei n 3689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, 
03 de outubro de 1941. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm. 
Acesso em 04 de fevereiro de 2020. 
52EMPÓRIO DO DIREITO. A ratio da exposição de motivos "Francisco Campos" do novo CPP. 
Empório do Direito. ROSA, Alexandre Moraes da. Disponível em: 
https://emporiododireito.com.br/leitura/dica-amr-a-ratio-da-exposicao-de-motivos-francisco-campos- 
do-novo-cpp. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
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II – De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do 
processo penal num Código único para todo o Brasil, impunha se o seu 
ajustamento ao objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva do 
Estado contra os que delinquem. As nossas vigentes leis de processo penal 
asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela 
evidencia das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores, que a 
repressão se torna, necessariamente, defeituosa e retardatária, decorrendo 
daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge que seja abolida 
a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não 
se pode continuar a contemporizar com pseudodireitos individuais em 
prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando 
vem de se mostrar rebelde à disciplina jurídico penal da vida em sociedade, 
não pode invocar, em face do Estado, outras franquias ou imunidades além 
daquelas que o assegurem contra o exercício do poder público fora da 
medida reclamada pelo interesse social. Este o critério que presidiu à 
elaboração do presente projeto de Código. No seu texto, não são 
reproduzidas as fórmulas tradicionais de um mal avisado favorecimento legal 
aos criminosos. O processo penal é aliviado dos excessos de formalismo e 
joeirado de certos critérios norma tivos com que, sob o influxo de um mal
compreendido individualismo ou de um sentimentalismo mais ou menos 
equívoco, se transige com a necessidade de uma rigorosa e  expedita 
aplicação da justiça penal. 

 
 
 
 

As nulidades processuais, reduzidas ao mínimo, deixam de ser o que têm 
sido até agora, isto é, um meandro técnico por onde se escoa a substância 
do processo e se perdem o tempo e a gravidade da justiça. É coibido o êxito 
das fraudes, subterfúgios e alicantinas. É restringida a aplicação do in dubio 
pro reo. É ampliada a noção do flagrante delito, para o efeito da prisão 
provisória. A decretação da prisão preventiva, que, em certos casos, deixa de 
ser uma faculdade, para ser um dever imposto ao juiz, adquire a suficiente  
elasticidade para tornar se medida  plenamente assecuratória  da 
efetivação  da justiça penal.  Tratando se de  crime inafiançável,  a  falta  de 
exibição  do  mandato  não  obstará  à  prisão,  desde  que  o  preso  seja 
imediatamente apresentado ao juiz que fez expedir o mandato. É revogado o 
formalismo complexo da extradição interestadual de criminosos. O prazo da 
formação da culpa é ampliado, para evitar o atropelo dos processos ou a 
intercorrente e prejudicial solução de continuidade da detenção provisória dos 
réus. Não é consagrada a irrestrita proibição do julgamento ultra petitum. 
Todo um capítulo é dedicado às medidas preventivas assecuratórias da 
reparação do dano ex delicto. 
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Quando da última reforma do processo penal na Itália, o Ministro Rocco, 
referindo se a algumas dessas medidas e outras análogas, introduzidas no 
projeto preliminar, advertia que elas certamente iriam provocar o desagrado 
daqueles que estavam acostumados a aproveitar e mesmo abusar das 
inveteradas deficiências e fraquezas da processualística penal até então 
vigente. A mesma previsão é de ser feita em relação ao presente projeto, 
mas são também de repetir se as palavras de Rocco: “Já se foi o tempo em 
que a alvoroçada coligação de alguns poucos interessados podia frustrar as 
mais acertadas e urgentes reformas legislativas”. E se, por um lado, os 
dispositivos do projeto tendem a fortalecer e prestigiar a atividade do Estado 
na sua função repressiva, é certo, por outro lado, que asseguram, com muito 
mais eficiência do que a legislação atual, a defesa dos acusados. Ao invés de 
uma simples faculdade outorgada a estes e sob a condição de sua 
presença em juízo, a de fesa passa a ser, em qualquer caso, uma 
indeclinável injunção legal, antes, durante e depois da instrução criminal. 
Nenhum réu, ainda que ausente do distrito da culpa, foragido ou oculto, 
poderá ser processado sem a intervenção e assistência de um defensor. A 
pena de revelia não exclui a garantia constitucional da contrariedade do 
processo. Ao contrário das leis processuais em vigor, o projeto não pactua, 
em caso algum, com a insídia de uma acusação sem o correlativo da defesa. 

 
 
 

O presente Código de Processo Penal, cuja edição foi motivada na dualidade 

entre o cidadão “de bem” e ‘de mal”, é o então vigente até a presente data, aplicado 

mesmo em face da Constituição da Redemocratização de 1988. Sofreu diversas 

alterações pontuais, mas jamais foi reformado de modo a compatibilizar-se com a 

Constituição, sendo certa a existência de Projeto de Lei n. 8.045/201053, que ainda 

trâmita nas casas legislativas. 

A doutrina não é uníssona quanto à nomenclatura relativa à incidência 

imediata da novel legislação processual. Alguns nominam de “efeito imediato” 

(GRINOVER, 2015 p. 127; BADARÓ, 2017, p. 108; TOURINHO, 2005; p.111; 

MARQUES,1997, p. 54); outros, princípio da imediatidade (Lopes Júnior, 2019, p. 

111); regra da tempus regit actum (BUSATO, 2015, p.137); ou, da aplicação imediata 

(MIRABETE, 2006, p. 38). 

Em que pese a divergência de nomenclatura, todos autores compreendem a 

existência de duas regras bem claras: i) a intangibilidade dos processos findos pela 

nóvel legislação, considerando-se válidos os produzidos até então; ii) sua incidência 

sobre os novos processos. 
 
 
 

53 O Projeto de Lei n 8.045/2010 foi fruto do Anteprojeto de Lei 156/2009, apresentada pela Comissão 
Presidida pelo Senador Demostenes Torres, que foi instalada em 20/05/2009 BRASIL. CT - Reforma 
do Código de Processo Penal - PLS 156/2009 (art. 374-RISF). Senado Federal. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?0&codcol=1460. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
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Outro ponto uniforme é a diferenciação entre retroatividade e aplicação 

imediata, justamente porque a primeira permitiria a incidência da nova legislação 

inclusive para os processos findos; enquanto a última, simplesmente denotaria a 

regência dos atos processuais pela lei em vigor no momento de sua prática. 

Vale pontuar que os precedentes sobre matéria processual que envolvam 

direitos e garantias assegurados pela Constituição também devem ter o mesmo 

tratamento das normas processuais de conteúdo material, permitindo-se apenas a 

retroatividade da norma benéfica, desde que não afetem as situações jurídicas 

consolidadas. 

Desse modo, é possível assentar a regra de que a lei processual se regerá 

pelo princípio do tempus regit actum. 

Certa dificuldade é apontada quando se trabalha com as situações em curso, 

pois, a princípio, mais de uma legislação será aplicada quando da deflagração da ação 

penal, sendo certo que a normativa do art 2º do Código Penal é totalmente distinta da 

disposição do art 2º do Código de Processo Penal, razão pelo qual devemos proceder 

à classificação das normas jurídicas. 

As normas jurídicas são classificadas em materiais ou instrumentais, de 

acordo com a função que desempenham no caso penal. Mas o que está por detrás 

dessa classificação não é simplesmente o alinhamento com a função de direito 

processual ou material, mas sim a sucessão de leis – e precedentes – no tempo. 

Segundo Cintra, Grinover e Dinamarco, as normas jurídicas podem ser 

materiais, quando: 

 
 

disciplinam imediatamente a cooperação entre pessoas e os conflitos de 
interesses ocorrentes na sociedade, escolhendo qual dos interesses 
conflitantes, e em que medida, deve prevalecer e qual deve ser sacrificado; e 
normas instrumentais, quando apenas de forma indireta contribuem para 
resolução de conflitos interindividuais, mediante a disciplina da criação e 
atuação das regras jurídicas gerais ou individuais destinadas a regulá-los 
diretamente. (2015, p. 117) 

 
 
 

Advertem os autores, contudo, que tal dicotomia não é estanque, de modo 

que existe uma região cinzenta e indefinida entre a fronteira de cada espécie. De modo 

que pode haver normas instrumentais que interferem diretamente sobre o caso penal. 
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A questão demanda ainda mais cuidado por conta do objeto tutelado pelo 

processo penal. No direito penal, a sucessão legislativa é resolvida pela garantia de 

que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No campo processual penal, 

a previsão legislativa prevê a aplicação imediata, pois alinhavada com a prática de 

atos processuais e não com o delito. 

Assim, a retroatividade teria maior aptidão para as normas de direito material; 

enquanto o tempus regit actum seria um referencial para as normas processuais. O 

problema surge quando tratamos de normas que combinam os dois tipos de normas, 

ou seja, quanto às normas mistas ou processuais-materiais. 

Badaró (2017, p.85-86) aponta inexistir dúvida quanto à existência de normas 

mistas, mas que há intensa discrepância quanto ao âmbito de incidência do conceito. 

Assim, afirma que a corrente restritiva, capitaneada por Tourinho Filho (2005, p. 118), 

entende que são normas processuais mistas ou de conteúdo material aquelas que 

embora disciplinadas em diplomas processuais penais, disponham sobre o conteúdo 

da pretensão punitiva. Por exemplo, quando disciplinam o exercício de queixa, a 

representação, a prescrição e a decadência, o perdão, à perempção, e outras. 

A corrente ampliativa, capitaneada por Tucci (1975, p.22) e Nucci (2011, 

p.112), inclui, ainda as normas que estabelecem condições de procedibilidade, 

constituição e competência dos tribunais, meios de prova e eficácia probatória, graus 

de recurso, liberdade condicional, prisão preventiva, fiança, modalidade de execução 

de pena e todas as demais normas que tenham por conteúdo matéria que envolva 

direito ou garantia constitucional do cidadão. 

Segundo Badaró (2017, p.109), preferível é a adoção da corrente ampliativa, 

pois, de algum modo, todas as normas que regulam ou disciplinam direitos e garantias 

constitucionais, ainda que veiculadas sob a forma processual, não perdem seu caráter 

material. Dessa forma, [...] “são normas processuais de conteúdo material as regras 

que estabelecem as hipóteses de cabimento de prisões cautelares, os casos em que 

podem ser revogadas, o tempo de duração de tais prisões”. Para tais institutos, 

portanto, a regra de direito intertemporal a ser aplicada deve ser a mesma das normas 

penais de conteúdo material, em que é vedada a retroatividade da lei mais gravosa. 

De modo a operacionalizar a incidência legislativa, lança-se mão de critérios 

definidos por três ficções: a primeira, considera todo o processo como um ato 
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unitário; a segunda, que cinde o processo em fases; a terceira, que supõe que cada 

ato processual é um ato isolado, totalmente desvinculado de seu sucessor ou 

antecessor. 

No que concerne às normas eminentemente processuais, o critério primordial 

eleito pelo Código de Processo Penal é o do isolamento dos atos processuais. Porém, 

em algumas situações, adota-se o critério do encerramento de cada uma das fases 

processuais (postulatória, instrutória, decisória, recursal e executória), para evitar criar 

um leque muito extenso de procedimentos transitórios, desviantes do modelo padrão. 

Imaginemos a situação hipotética em que uma lei nova seja publicada e entre 

em vigor no curso de uma longa sessão do tribunal do Júri, e essa lei tenha alterado 

a ordem da produção de provas em plenário, proibindo que as sessões se iniciassem 

pela manhã, e tenha proibido o juiz de prolatar sentença na sessão. Ainda que o Juiz 

Presidente tenha conhecimento das modificações no curso da sessão, após instalação 

não deveria modificar o procedimento, uma vez que, já tendo começado a sessão pela 

manhã, não deveria alterar a ordem de produção probatória e sequer estaria impedido 

de prolatar a sentença ao final da sessão, pois a fase processual já havia se iniciado, 

não se aplicando a técnica padrão do isolamento de ato processual das partes ou do 

juízo. 

Além dos processos em curso, outro circunstância que suscita dúvida quanto 

à legislação de regência é quando a disposição processual possui alguma “prevalente 

material”. ParaTucci (1975, p.21), são normas cujos efeitos concretos possuem 

aparência mais ampla do que o simples âmbito processual. 

A doutrina mais tradicional representada por Marques (1997, p.57) entende 

que norma processual regula atos e atividades processuais, e não o poder de punir, 

sendo, portanto, imediatamente aplicável em questões de juízo natural, questões de 

competência, tendo em vista que são normas de “organização das jurisdições penais” 

e presumem-se “resultantes de aperfeiçoamento dos meios de apuração da verdade”; 

razão pela qual “não há falar em direito adquirido do réu a ser julgado segundo as leis 

processuais do tempo do crime.” 

Entretanto a maioria dos autores defendem a necessidade de temperamento 

das chamadas normas mistas, híbridas ou processuais-materias, ou daquelas que 

contam com prevalentes materiais (TOURINHO FILHO,2005, p.117), em especial 

porque o processo penal é meio de efetivação do direito material penal. Nesse 
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ponto, vale apontar que é Marques reconhecera a necessidade de revisão de seu 

primitivo entendimento. Veja: 

 
 

Se lei penal não é lei processual, e lei processual não é lei penal,  - as regras 
sobre ação penal e as condições de procedibilidade (Queixa, representação 
e requisição ministerial) não se incluem no canôn constitucional do art 141, 
parágrafo 29, da Constituição Federal de 1946, que manda retroagir, em 
benefício do réu tão só a “lei penal” (...). Mas se nos afigura (pelo que 
reconsideramos em parte a opinião antiga) que é necessário estabelecer-se 
distinção: desde que se trate de requisição ministerial, imperam os 
mandamentos intertemporais aplicáveis aos processo, o mesmo não 
sucedendo no tocante à queixa ou representação. (MARQUES, 1997, p. 59). 

 
 
 

Diante dessas normas de cunho material, a doutrina se posiciona no sentido 

de atrair a aplicação da irretroatividade das leis penais mais gravosas. 

A doutrina, por vezes, enxerga uma ligação mais ou menos tênue com o direito 

penal e com o jus puniendi, sem estabelecer um critério muito seguro, o que acaba 

por colocar em risco a isonomia, vez que, ora as condições de procedibilidade são 

meramente processuais, como para Tourinho Filho (2005 p.118), ora não; ou, as 

medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva, para alguns afiguram-se como 

normas processuais, como para Mirabete (2006, p. 39) e, para outros, materiais, como 

para Dias (2004, p.112). 

Os autores que sustentam que a norma processual deve ter aplicação 

imediata - com exceção das hipóteses arbitrariamente ressalvadas de caráter misto, 

que variam ao talante do doutrinador -, podem ter seus argumento resumidos: a) na 

presunção de aperfeiçoamento relativamente à nova lei processual penal; b) no fato 

de que a lei processual não regula o fato criminoso, mas apenas atos processuais; 

c) no aspecto de que o autor do fato delitivo não possui direito adquirido a legislação 

da época da prática do susposto crime. 

Primeiramente, como ato humano, não se pode garantir que a nova legislação 

será melhor do que a anterior. Nesse ponto, não há qualquer garantia de efetividade 

– entendida como aplicação na prática - da legislação. É certo que a legislação é 

grande fator de ordenação de condutas, mas não necessariamente atinge os objetivos 

idealizados. 
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Relativamente à função processual da norma e ao direito adquirido à 

legislação, tem-se que, muito embora ninguém possua direito adquirido à legislação, 

não pode o ente estatal violar legítimas expectativas. Cabe observar que a apreciação 

não deve ser feita do ponto de vista premial, como uma expectativa de benefício, mas 

se pautar na própria racionalidade por detrás do princípio da legalidade, não só como 

instrumento de proteção contra a pessoalidade, mas como forma de assegurar o 

cumprimento das regras estabelidas antes do fato. 

Imbuídos do espírito da não surpresa, causa-nos perplexidade a solução 

conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento acerca da 

supressão do recurso do protesto por novo júri: 

 
 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
PENAL. APLICAÇÃODO ART. 557 , CAPUT, DO CPC C.C. ART. 3.º DO CPP 
. DECISÃOMONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE 
QUALIFICADO.PROTESTO POR NOVO JÚRI. RÉUS JULGADOS PELO 
CONSELHO DE SENTENÇA APÓSA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 
11.689 /2008. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES DO 
STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 557 , caput, do Código 
de Processo Civil ,c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal , é permitido 
ao Relator negar seguimento ao recurso especial, quando a decisão recorrida 
for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou estiver em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior 
ou do Supremo Tribunal Federal. 2. A recorribilidade se submete à legislação 
vigente na data em que a decisão foi publicada, consoante o art. 2.º do Código 
de Processo Penal. Incidência do princípio tempus regit actum. 3. O art. 4.ª 
da Lei n.º 11.689 /2008, que revogou expressamente o Capítulo IV do Título 
II do Livro III, do Código de Processo Penal ,afasta o direito ao protesto por 
novo júri quando o julgamento pelo Conselho de Sentença ocorrer após a sua 
entrada em vigor, ainda que o crime tenha sido cometido antes da extinção 
do recurso. 
4. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 5. 
Agravo regimental desprovido.54 

 
 
 

O recurso tinha cabimento para rejulgamento do fato, quando a pena por fato 

criminoso fosse igual ou superior a 20 anos. 

A supressão dessa modalidade recursal foi promovida pela Lei n 11.689/2008, 

sendo certo que, quando do cometimento do crime, - o que inclui a 
 
 
 

54BRASÍLIA.  STJ  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  1288971  SP. Relatora 
Ministra Laurita Vaz. Data de publicação: 17/04/2013. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1222949& 
num_registro=201102562619&data=20130417&formato=HTML. Acesso em 04 de fevereiro de 2020. 
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ocorrência também da denúncia, da resposta à acusação, da pronúncia e da sessão 

de julgamento -, o recurso ainda estava em vigor. 

Nota-se que há nítida vinculação a direito constitucional de defesa, não se 

tratando de ato meramente processual, correlacionado à instrumentalidade das 

formas, mas sim de repercussão material. Ainda assim, o STJ definiu que a aplicação 

da nova legislação deveria ser imediata, independentemente da data do fato.55 

Anote-se que embora processo tenha conotação de avançar; eventual 

manutenção recursal não tem o condão de reiniciar todo procedimento. Na realidade, 

apenas cumpriria o regramento proposto há pouco tempo. 

Nesse ponto, é importante tratar diferentemente a supressão de uma 

prerrogativa ou a alteração do formato recursal ou prazo de seu exercício. 

Primeiro, porque ainda que falemos em redução do prazo, a legislação 

anterior deve ser aplicada pela ficção da fase processual, que se comporta como 

exceção legalmente admitida. Segundo, porque a mudança de modalidade não 

surpreende no que tange à faculdade existente ao tempo da ocorrência do fato. 

Hipoteticamente, pode-se imaginar que deteminado fato delitivo ao tempo da 

prática da infração penal estava sujeito ao procedimento do Tribunal do Júri, mediante 

julgamento por conselho de sentença, e, por ocasião da nova legislação, está sujeito 

ao julgamento por juiz togado. 

À primeira vista, parece uma inofensiva alteração procedimental, entretanto 

não há como se afastar da circunstância de que o réu não será mais julgado por juízes 

leigos, de modo que não se tratou de uma simples alteração procedimental, visto que 

influenciou em circunstância materiais, inclusive na contratação de profissional 

especialista no tribunal do júri ou não. 

Render-se a retórica de que o direito está “condenado ao engessamento ou 

fossilização” Oliveira (2014, p.25) é no mínimo exagerado, pois, possui plena 

aplicabilidade na serara penal sem qualquer contestação, além de que a supressão 

ou alteração da forma, em muitos casos, não está restrita ao mero âmbito da 

instrumentalidade, mas sim a aspecto material. 

 

55O recurso vigeu por 69 anos - e somente agora – o estado está preocupado com a efetividade da 
resposta jurisdicional? Não se tratasse de caso de tamanho clamor público – assassinato de Dorothy 
Stang em 2005 - desconfiaríamos do mero equívoco do tribunal, mas nos parece que o judiciário, às 
vezes, se rende a pautas majoritárias, das ruas ou da mídia, olvidando-se da garantia da independência 
funcional nos limites da constituição. 
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Repise-se, não será toda modificação das norma processuais que 

determinarão o reinício do procedimento. Há meios de compatibilizar o exercício da 

faculdade processual com legislações mais favoráveis ao réu. Para tanto, vale lembrar 

que a previsão da transação penal e suspensão condicional do processo, embora 

vocacionadas para incidência, respectivamente, anteriormente ao recebimento da 

denúncia e tão logo oferecida a denúncia, são concedidas na fase de sentença, por 

ocasião da desclassificação da imputação de crimes com pena privativa de liberdade 

máxima igual ou inferior a dois anos56 ou a pena mínima igual ou inferior a um ano57, 

por se tratarem de medidas despenalizadoras. Diferentemente seria implementar o 

interrogatório em todo e qualquer procedimento como ato imediatamente anterior a 

sentença, pois o fundamento da aplicação seria justamente possibilitar a impugnação 

de todos os elementos de prova produzidos. 

Por outro viés, salienta-se que não se pode interpretar as leis penais e 

processuais penais de modo desprovido da instrumentalidade do processo penal.  Ou 

seja, o processo penal não é outra coisa senão um conjunto de normas para realização 

do direito material, de modo que todas suas normas direta ou indiretamente, 

influenciam na lei penal material (BUSATO, 2015, p.138). 

Sob a ótica do processo penal, Tornaghi define o processo penal como: 
 
 
 

uma sequência ordenada de fatos, atos e negócios jurídicos que a lei impõe 
(normas imperativa) ou dispões (regras técnicas e normas puramente 
ordenatórias) para a averiguação do crime e da autoridade e para julgamento 
da ilicitude e da culpabilidade. Proceder significa ir para frente; mesmo 
etimologicamente, portanto, o processo é uma atividade, um 
encaminhamento, em determinada direção. (TORNAGHI, 1997, p.3) 

 
 
 

Não nos convence, portanto, que a incidência da norma penal esteja vinculada 

à característica da norma proibitiva (OLIVEIRA, 2014 p.25), por ser o conhecimento 

pressuposto da coerbibilidade, tendo em vista o direito penal não é 
 
 

56Art. 76 da Lei 9.099/95 – “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta” 
57 Art. 89 da Lei 9.099/95 – “Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a 
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado 
ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a 
suspensão condicional da pena” 
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composto apenas de normas proibitivas, razão pela qual desconhecimento de uma 

normas mais benéfica não seria óbice a sua incidência, demonstrando que o caráter 

prejudicial sobre o direito material é o que efetivamente prepondera. 

Outro ponto a se destacar é que a incidência ou não da nova legislação 

poderia depender da previsão de normatização transitória do legislador (TOURINHO 

FILHO, 2005, p.114). Tal comportamento poderia variar de modo negativo de reforma 

para reforma, sem que se possa definir se decorrer de uma providência intencional ou 

mero esquecimento do legislador. 

Vislumbrando-se uma falha do legislador ou inexistente coerência, faz-se 

necessário adotar critério mais seguro, dando sobrevida a legislação revogada, 

ampliando a função de garantia da legislação, sem qualquer temor da ultratividade 

pontual ou pelo menos compataibilizada – tal qual ocorreu com a transação penal e 

suspensão condicional do processo. 

Importate destacar que há autores que sustentam a não recepção da 

interpretação do art 2º do CPP sempre que representar prejuízo ao réu, como, por 

exemplo, o fazem Queiroz e Vieira (2004). Segundo os autores 

 
o dispositivo não passou no filtro constitucional, na medida em que a lei 
processual possui função garantia, e, por isso, toda legislação processual que 
venha a suprimir ou relativizar garantias limitar-se-á a reger às  infrações 
penais consumadas após a sua entrada em vigor. QUEIROZ; VIEIRA 
(BOLETIM IBCCRIM, N 143, 2004) 

 
 

Em adendo, vale ressaltar que, embora a Constituição se utilize da previsão 

de que a “lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, não distingue as normas 

eminentemente penais das processuais. 

Imaginando a possibilidade edição de normas processuais penais com 

conteúdo meramente processual e conteúdo material, por exemplo, a norma do art 

366 do CPP, editada pela Lei 9.271/97, evitaríamos inclusive o debate acerca da 

possibilidade de combinação de diplomas legislativos (FRAGOSO,1962, p.59)58. 

Assim, sempre que a nova norma suscitar perigo de prejuízo a amplitude de 

defesa, ou ao exercício de uma prerrogativa relacionada ao status libertatis, não há 

porque recear da ultratividade da lei processual antiga. 
 
 
 

58Nesse ponto, FRAGOSO, admite por força da expressão do art. 2º, parágrafo único do CPP “de 
qualquer modo”, quando da disciplina do efeito retroativo da norma penal benéfica. 
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A pergunta que cabe é, se a partir de um conceito amplo da previsão 

constitucional de lei penal, teria ocorrido a não recepção do art 2º do CPP; e se 

amplitude é total ou parcial. 

Santos (2010, p. 52-53) afirma que a proibição de retroativida da lei processual 

em prejuízo do réu é condicionante da legalidade processual penal, determinando, 

assim, a extensão das garantias penais ao subsistema da imputação[...] “porque a 

coerção é a própria realização da coação punitiva” e porque as espécies lei processual 

penal e lei penal estão abarcadas pelo mesmo gênero, objeto de regência do mesmo 

direito fundamental. 

Em que pese o referido autor não se manifeste acerca da recepção do art 2º 

do CPP, a resposta da pergunta formulada acima há de ser pela não recepção apenas 

parcial, pois plenamente aplicável às normas processuais com conteúdo meramente 

relacionado à instrumentalidade. Não se trata, portanto, de extirpar a norma, mas de 

decretar a nulidade (não recepcão59) parcial sem redução do texto. 

Dessa forma, a norma processual penal que não implique simplesmente 

mudança da forma ou prazo, suprimindo garantia, deve estar calcada no princípio da 

irretroatividade da lei penal mais gravosa. 

Na mesma linha, o procedente que crie ou altere norma processual penal deve 

ser manejado de forma a evitar a não surpresa. 

Santos explicita a partir do conceito de jurisprudência a necessidade de 

observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa em sentido 

amplo. Veja: 

 
 

Afinal, se manifestações do Poder Judiciário não são indiferentes ao homem 
do povo, então a proibição de retroatividade inclui mudanças de 
jurisprudência dominante em prejuízo do autor, sob o argumento de que a 
confiança na jurisprudência equivale à confiança na lei (SANTOS, 2010, p. 
54-55). 

 
 
 

O alerta evidenciado pelo autor, entretanto, conforme explicitado nessa 

pesquisa, não deve se correlacionar à jurisprudência - como reiteração de decisões 
 
 

59Supremo Tribunal Federal reforçou o seu entendimento pela inaplicabilidade da reserva de plenário 
em se tratando de juízo de não recepção, nos seguintes termos (STF, RE 844252/AL, Rel. Min. Teori 
Zavaski, DJ 29/04/2016). 
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judicias no mesmo sentido – mas ao precedente - criação de norma judicial vinculante 

–, pois a frustração das expectativas jurisdicionais criadas pressupõe a consolidação 

de orientação em sentido contrário ao senso comum ou modificação  do sentido 

anteriormente atribuído pelo judiciário. 

Assim, alinhado ao fato da importância de adoção do precedente vinculante 

como ferramenta para garantia da coerência e da isonomia, bem como, diante do 

reconhecimento de aplicação da teoria dos precedentes ao processo penal, faz-se 

necessário sistematizar os efeitos da superação, ou modificação dos precedentes em 

matéria processual penal, sendo fundamental traçar a classificação das normas 

jurídicas quanto ao efeito advindo pela inovação da orientação. 

 
1.15 CLASSIFICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUANTO À INOVAÇÃO 

 
 

Certo é que, nem toda nóvel legislação ou decisão possui o condão de 

ameaçar a segurança jurídica, mas somente quando a base objetiva da confiança é 

violada por uma conduta surpreendente. 

Para tal investigação, fundamental a classificação apresentada por Ataíde 

Júnior (2012, p.177-183), que distingue os precedentes judiciais quanto à inovação da 

ordem jurídica, consignando que, quanto maior a novidade anunciada no precedente, 

maior será a agressão à ordem jurídica. Diante disso, divide os precedentes em três 

grupos: a) o novo precedente em sentido não surpreendente; b) o novo precedente 

em sentido diverso da concepção geral sobre o direito; e c) o novo precedente 

revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial. 

O primeiro deles resta evidenciado quando as Cortes Superiores julgam pela 

primeira vez a questão. Exemplifica o autor: imaginemos que o TJPE tenha produzido 

a norma “a”, o TJPB, a norma “b”; o TJRN, a norma “c” e o TJCE, a norma “d”. O STF 

julgando a questão entende que aplicável deve ser a norma “c”. 

Na presente hipótese, não se tem qualquer frustração de expectativa, na 

medida em que não havia um precedente sobre aquele ponto. Diante disso, a 
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aplicação na norma “c” poderia ser aplicável a todos os casos em andamento ou, 

eventualmente rescindidos60. 

Com relação ao precedente em sentido diverso à concepção geral sobre a 

questão, tem-se uma surpresa à comunidade jurídica não pela existência de um 

precedente contraditório, mas em razão do grande lapso temporal existente entre as 

decisões dos tribunais ordinários e a decisão dos tribunais superiores. 

Exemplifica o autor, dizendo que os Tribunais de Justiça adotavam o 

entendimento consignado pela norma “c”, mas o STF, muito tempo depois, unifica a 

questão de acordo com a norma “d”. 

Nesse caso, para que a decisão não gere violação ao princípio da proteção à 

confiança, faz-se indispensável transportar o cenário da época do julgamento para o 

momento do estabelecimento dos precedentes. Se, à época, não fosse possível 

deduzir pela aplicação da norma “d”, não seria possível retroagir para atingir tais 

processos; enquanto, se possível deduzir a aplicação da norma “d” à época, por 

alguma sinalização não seria possível a incidência dos efeitos retroativos. 

Ao transportar o cenário da época do julgamento para o momento do 

estabelecimento do precedente, estamos a adotar a hermenêutica jurídica de Larenz 

(1991 p. 286), no aspecto da “circularidade hermenêutica”, em que, no confronto entre 

texto e norma, investiga-se a concordância material interna e externa da disposição 

das leis, de acordo com o contexto de sua elaboração. Adere, portanto, a necessidade 

de valorizar o aspecto temporal dos termos, para identificar o sentido literal possível, 

como limite da interpretação (LARENZ, 1991, p. 457). 

Por fim, quanto ao novo precedente revogador ou modificador da 

jurisprudência, tem-se que a adoção do entendimento “d” superando o entendimento 

“c”, representa situação de intensa e grave surpresa, na medida em que o Tribunal 

Superior afastou as demais interpretações possíveis da norma jurídica, evidenciando 

situação de flagrante contradição, que merece a modulação dos efeitos. 

Destaca-se que entendemos que as Cortes de Justiça e os próprios juízos 

individualmente falando também deveriam modular os efeitos de suas decisões, se, 

por precedente contraditório, violarem a confiança depositada pela parte. 
 
 
 

60Nesse ponto, vale alertar da existência de óbice levado a cabo pelos enunciados 343 do STF e 400 
do STJ, mas que devem ser criticados por criarem situações contraditórias a frente da força vinculante 
dos precedentes. 
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Segundo Derzi, quando o precedente já havia realizado um fechamento 

semântico, por ocasião do afastamento dos demais significados possíveis, impõe-se 

à modulação dos efeitos quando da reversão ou superação do entendimento. Veja: 

 
 

a decisão judicial, no momento em que se firma em uma das alternativas 
possíveis de sentido dos enunciados legislativos, criando a norma específica 
e determinada do caso, e repetível para o mesmo grupo de casos, norma 
cabível dentro da norma legal, ela fecha as demais alternativas – antes 
possíveis. As demais alternativas não estarão mais disponíveis, 
sustentamos, exatamente porque foram afastadas pelo Poder Judiciário, em 
entendimento consolidado. Desde o momento em que tal fechamento 
ocorra, o espaço, discricionariamente deixado pelo legislador  e dotado de 
uma cadeia de signos e significados inúmeros, concretiza-se e fixa-se em 
certo sentido único, criando-se verdadeira expectativa normativa de 
comportamento para todos, integrantes do mesmo grupo de casos. A norma 
judicial seleciona o significado adequado, o melhor para o caso ou grupo de 
casos. Se, supervenientemente, o Poder Judiciário altera e muda a sua 
decisão, escolhendo uma alternativa (antes possível, em razão do leque de 
significados da cadeia de signos), cria nova norma, específica e 
determinada. Tal norma nova equivale a uma nova lei, pois a lei anterior, 
ainda vigente no sentido formal, tinha sido dotada de um só conteúdo, 
unívoco, pois sofrera o esvaziamento dos demais sentidos alternativos, por 
decisão do próprio Poder Judiciário. (DERZI, 2009, p. 189) 

 
 

Diante da flagrante frustração da expectativa, por ato próprio do poder 

judiciário, não restaria outra saída senão modular os efeitos da decisão, pois laborou 

em grave contradição não podendo atingir aqueles que atuaram conforme disciplinado 

pelo próprio judiciário. 

A presente classificação é plenamente aplicável na seara criminal, valendo 

destacar que a conduta contraditória possui potencial de violar o bem jurídico 

liberdade. Deste modo, se raciocinarmos sobre o enfoque da superação do 

entendimento que impedia a execução da sentença penal condenatória antes do 

trânsito em julgado, resta evidente a inovação, pois, àquela época, foi afastada a 

possibilidade de execução provisória para os acórdãos que não evidenciassem os 

fundamentos de cautelaridade da prisão preventiva. E, assim, a neonata decisão  não 

poderia retroagir para atingir os processos em andamento. 



72 
 

 
 
 

DESCREVENDO O CONTEXTO DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM 2ª 
INSTÂNCIA 

 
Balizadas as premissas, traremos à baila o panorama sobre os precedentes 

do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, sendo indispensável não só a 

abordagem histórica no campo constitucional, como também o exame dos argumentos 

e críticas a cada uma das decisões. 

Em que pese a redação de que o réu não será considerado culpado até o 

trânsito em julgado da sentença condenatória, Gomes Filho (1991, p.1) aduz que a 

realidade social brasileira é assolapada pela dramatização do fenômeno da 

criminalidade, sobretudo pela influência dos meios de comunicação de massa, 

estimulando a insegurança do cidadão, de modo a justificar o incremento dos padrões 

de controle social, punição mais durados delitos, em detrimento das garantias 

indispensáveis à realização do processo justo. Por tal razão, instaura-se a interminável 

celeuma acerca da execução provisória da pena sem respaldo nos fundamentos do 

art. 312 do CPP. 

Anota o autor que a presunção de inocência foi estabelecida por ocasião da 

Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, de 1789 como reação ao sistema 

repressivo pré-revolucionário, fundado no sistema das provas legais e tarifadas das 

ordálias e da tortura como instrumento probatório. 

Nesse contexto, confirma-se a tese de que a Constituição Brasileira não teria 

novidade em relação ao marco do trânsito em julgado, em especial diante da adesão 

do Brasil à Declaração Universal dos Direitos dos Homens, de 1948. Para ele: “[...] o 

constituinte inseriu explicitamente o preceito por escolha da concepção de processo 

penal em que a liberdade, a igualdade e a dignidade da pessoa humana são valores 

centrais do sistema”. (GOMES FILHO, 1991, p. 1-2) 

O marco histórico, portanto, da construção da presunção de inocência é a 

Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão de 1789. Antes desse período, desde 

os primórdios da humanidade, jamais se teve uma efetiva presunção de inocência, 

tendo em conta que o processo era iniciado de ofício pela autoridade julgadora, ou 

seja, se iniciou é porque irá procurar provas para confirmar sua opinião inicial. Se algo 

seria possível de se presumir: era somente a culpa, em especial diante das 
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ordálias de Deus e da tortura como meios válidos de prova e a utilização do processo 

como meio de ataque aos opositores. 

O Iluminismo e a Revolução Francesa tinham como bandeira justamente a 

busca pelo racionalismo e humanismo, em que o processo deixava de ser instrumento 

de perseguição ao inimigo, ao herege, ou aos hostis, característica constante no curso 

da história. Nesse sentido, ZANOIDE ressalta que: 

 
o pensamento iluminista francês, embebido pelos avanços humanistas 
iniciados nos séculos XVI e XVII para o processo penal e o direito penal, foi 
buscar naquela classificação tripartida da “presunção” (técnica e mais 
humana) uma forma de revestir o cidadão de uma proteção ética e jurídica 
contra os desmandos estatais perpetrados pelo sistema processual penal 
inquisitivo (ZANOIDE, 2010, p.91) 

 
 

Ocorre que os auspícios da Revolução Francesa rapidamente foram deixados 

em segundo plano diante da assunção de Napoleão Bonaparte, retomando a 

característica inquisitiva na primeira fase do procedimento, o que, por conseguinte, 

converteu, mais uma vez, a persecução penal em instrumento político de combate aos 

seus adversários político, sob alegação de um estado de “emergência” 
Zanoide (p. 532) tece a seguinte consideração: 

 

A história ainda demonstrou por que foi na própria França que, no período 
pós-revolucionário, Napoleão Bonaparte eliminou a presunção de inocência 
como dispositivo constitucional e criou o sistema processual penal misto 
francês, em hábil reconstrução de um sistema de essência inquisitiva, 
conquanto apresentasse uma segunda fase formalmente acusatória. 

 
 

Após o estudo histórico ter demonstrado que um modelo acusatório de 
processo penal não é suficiente para se garantir a presunção de inocência, 
também se verificou que um apuro técnico-científico das instituições jurídico-
criminais não implica, necessariamente, respeito a esse direito constitucional, 
nem sequer a um processo mais justo. Garante apenas uma melhoria técnica, 
que se colocará a serviço dos desígnios do ocupante do poder, sejam eles 
quais forem. 

 
 

Nesse contexto foi crucial o estudo histórico, agora com maior ressalto das 
linhas criminológicas empreendidas pela Scuola Positiva e pela Escola 
Técnico-Jurídica italianas. Essa última corrente criminológica foi a grande 
artífice da elaboração do Código de Processo Penal italiano de 1930, em 
pleno vigor do regime fascista de Benito Mussolini. Foi ela quem, com 
apurada técnica jurídica, concebeu um sistema criminal ao feitio dessa 
ideologia. Nesse espaço político não havia como se respeitar a presunção de 
inocência, porque não havia como se respeitar a igualdade a todos os 
indivíduos, voltou-se, portanto, à figura do “hostis”, prova disso é que a 
presunção de inocência foi alcunhada de “assurdità teorica” pelos técnico- 
positivistas. 
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Nessa fase do final do século XIX e início do século XX surgiram as 
construções teóricas de “periculosidade” e de “defesa social”, citadas e 
pugnadas pelo legislador de 1940, quando da elaboração de nosso (ainda) 
vigente Código de Processo Penal. O surgimento dessa legislação nacional, 
portanto, trouxe em seu âmago todas essas linhas teóricas e criminológicas 
inconciliáveis com a presunção de inocência. (ZANOIDE, 2010, p. 532) 

 
 

A Escola Técnico-Positivista Italiana passou reinterpretar a presunção de 

inocência incluída em diversas cartas europeias. A partir da fundamentação desta 

escola, tem-se que a tese da presunção de não culpabilidade objetivava enfraquecer 

a presunção de inocência, notadamente porque expressava que o réu jamais poderia 

ser considerado inocente, uma vez que, diante de uma acusação o mesmo somente 

poderia ser considerado culpado ou não do fato imputado, pois sua culpa poderia 

apenas não ter sido provada, o que impossibilita o estado de inocência  como 

característica inata do ser humano. 

Segundo Zanoide, há diferença do momento constituinte Italiano em 

comparação a Carta de 1988. Na Assembleia Constituinte de 1988, nenhuma das 

emendas legislativas relacionadas a alteração da presunção de inocência por 

presunção de não-culpabilidade deixou de se justificar na sinonímia entre os 

conceitos: 

 
diferentemente do ocorrido na Itália de 1948, cujo texto constitucional foi uma 
solução de compromisso entre duas ideologias (humanitária e fascista) que 
ainda se digladiavam doutrinária e politicamente, no Brasil de 1988 a proposta 
de emenda que originou o texto constante da atual Constituição tinha como 
justificativa e razão uma maior garantia e a reafirmação dos valores político-
ideológicos da igualdade, do respeito à dignidade da pessoa humana e do 
devido processo legal, que inspiraram os clássicos-iluministas a conceberem 
a expressão “presunção de inocência”. Em nenhum instante de nossos 
trabalhos constituintes foi sugerido ou sequer cogitado qualquer argumento 
técnico-fascista violador daquele direito fundamental (ZANOIDE, 2010, p.225) 

 
 

Em que pese o discurso eficientista, pautado em meramente em dados 

empíricos, resgate a tese técnico jurídica, há de contrapô-lo ao Estado Democrático 

de Direito que inseriu a presunção de inocência entre os direitos fundamentais, o que 

evidencia o perfil jus-político da opção do poder constituinte originário. Por 

consequência, há, portanto, de se afastar a concepção meramente individualista dos 

direitos fundamentais, no sentido de que somente destinariam a tutela de um de seus 

cidadãos, a aquele imputado, como antítese do direito da sociedade 

Nesse ponto, Zanoide é certeiro ao dissertar que 
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Esse paradoxo é apenas aparente porquanto mesmo os direitos 
fundamentais penais e processuais penais não são direitos contrários aos 
interesses sociais, mas valores básicos, historicamente consagrados e 
relevantes para se evitar o retorno às barbáries estatais contra os cidadãos 
submetidos à persecução penal. Os direitos fundamentais dirigidos ao 
processo penal são uma conquista da humanidade e uma demonstração de 
que o ser humano é um valor supremo contra o qual o Estado não pode dirigir 
atos arbitrários e sem balizamentos, mas deve fazê-lo respeitando limites e 
formas legítimas e eficazes para: investigar sem desrespeitar, acusar sem 
humilhar e julgar com oportunidades. (ZANOIDE, 2010, p. 197) 

 
 

Por tratar-se de um aparente paradoxo entre o direito individual e o direito da 

sociedade, o direito deve ser visto como inclusivo daquele cidadão na sociedade, seja 

ou não provado, ao final, que cometeu a infração penal, tendo em vista que o imputado 

não é o “outro” (inimigo, opositor político, excluído, religioso ou doente), mas pode ser 

qualquer um de nós, integrantes da comunidade, e as leis não são, ou não deveriam 

ser, feitas para “o outro”, mas para todos e cada de nós.(ZANOIDE, 2010, p. 197) 

Exsurge uma pergunta fundamental: a presunção de inocência é regra ou 

princípio? 

Incialmente, segundo Dworkin (2010, p.39) e Alexy (2008, p.86) o que 

demarcava a distinção entre regras e princípios era o critério da generalidade, pois as 

regras continham elementos mais objetivos, enquanto os princípios eram mais 

abstratos, mas esse logo se mostrou insuficiente. 

Define-se a presunção de inocência como uma garantia política ao cidadão - 

no sentido de compreender que a sociedade se constitui-se de uma maioria inocente 

-, na qual se encerra, para efeitos de processo penal, em regra probatória - na medida 

em que não se deve exigir que o imputado que prove sua inocência -; e, ainda, como 

regra de tratamento - na qual o imputado não deve ser tratado como culpado até 

definitivamente decisão, com a observância de todas garantias de um processo justo. 

Não se trata de norma prescritiva de comportamento, ou com baixo grau de 

generalidade – caractere que sequer é exclusivo das regras – submetidas  ao método 

de aplicação do “tudo ou nada”, mas calibradas segundo as circunstâncias que se 

apresentam, sem a solução a priori de nenhuma colisão com outras normas 

fundamentais. 
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Filiamo-nos ao entendimento de que os princípios se diferenciam das regras 

em razão de três critérios (BARROSO e BARCELLOS, 2003, p.35-36) a estrutura 

normativa, o método de aplicação e o tipo de conteúdo normativo-axiológico. 

Quanto ao valor normativo axiológico, a presunção de inocência é um valor a 

ser preservado e um objetivo a ser alcançado, por opção política do Estado, sem 

prescrição de qualquer conduta. Quanto a estrutura normativa, a presunção de 

inocência é um estado idealizado, um “dever ser” a ser cumprido. Quanto ao método 

de aplicação, tem-se que os princípios como mandamento de otimização, de modo 

que a norma será cumprida dentro da maior eficácia possível, mediante sopesamento 

em face de outros princípios fundamentais, de acordo com as condições fático-

jurídicas que se apresentam – fatos concretos e colisões. 

Nesse ponto, a presunção de inocência delineia-se como modelo ideal, no 

sentido de exigir o esgotamento de todo o caminho recursal, disponível genericamente 

a qualquer cidadão – seja ele afortunado ou não -, o que, por conseguinte, significa 

que as medidas antecipatórias da execução de pena possuem o caráter excepcional. 

Quando se afirma que toda prisão deve ser executada em 2ª instância como 

modelo, tem-se a aniquilação da “presunção de inocência até o trânsito em julgado”, 

estando, portanto, inserido num sistema de “tudo ou nada’ - comum de regras. 

Trata-se de uma inversão semântica tal qual a procedida pela doutrina 

técnico-positivista, uma vez que a ponderação deve ser realizada, em concreto, a par 

das condições fático jurídicas que se apresentam. 

Assim, em sendo considerada princípio, obviamente seu conteúdo pode ser 

sopesado conforme o caso concreto, mas não se proceder em abstrato, como solução 

a priori para todos os casos. Deixaria de ser exceção ao evidenciar que o princípio da 

presunção de inocência deverá ceder sempre diante do princípio da eficiência 

administrativa. 

A presunção de inocência é, em vista disso, instrumento de tutela da 

dignidade, igualdade e justiça, tendo em vista que a sanção penal de teor corporal 

uma vez aplicada não confere condições de resgate da situação originária, devido a 

afetação da liberdade e da dignidade, seja para efeitos de prisão sanção ou 

processual. 
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Antecipar o cumprimento da sanção penal diante de uma decisão sujeita à 

revisão, representa o grande dilema do processo penal na atualidade, o que prescinde 

de ponderação caso a caso. 

Dessa forma, para efeitos da pesquisa, interessa-nos investigar a norma ;de 

tratamento durante o processo, em que se discute sobre a possibilidade de decretação 

da prisão cautelar sem a indicação concreta dos fundamentos de cautelaridade, 

previstos no art. 312 do CPP e se a proposta de modificação se escora em aspectos 

jurídicos ou com base na adesão majoritária em detrimento da preservação de direitos 

fundamentais individuais. 

 
1.16 POPULISMO JUDICIAL PENAL 

 
 

O populismo não elege ideologia partidária ou está adstrito apenas aos 

mandatários, mas representa uma estratégia de obtenção de apoio popular para 

chancela de algum ato, campanha ou decisão estatal. Trata-se de expediente 

frequentemente utilizado por agentes públicos, mas que se espraia nas mais variadas 

esferas em busca de legitimação, ou, ainda, como instrumento de pressão para 

influenciar terceiros na tomada de decisão. 

O populismo no campo legislativo se escora, em regra, no campo penal. Se 

antes os crimes violentos fomentavam as principais notícias, hoje os crimes do 

colarinho-branco são pauta em qualquer publicação. 

Na área penal, não só a proliferação legislativa para exasperação penal, mas 

também a espetacularização de operações policiais e do Ministério Público são as 

maiores ferramentas de legitimação de sua atuação, capturando a opinião pública, e 

uniformizando a manifestação leiga. 

Muito embora a população em geral debata muito sobre política criminal, toda 

a estrutura adotada ao longo de anos não foi capaz de reduzir os índices de violência. 

Gomes e Gazoto (2020, p. 17) afirmam que “[...] o princípio da realidade é a 

prova do fracasso da política penal praticada até a presente data”. Estudando o 

período entre 1940 e 2019, perceberam que o legislador brasileiro editou cerca de 

80% das leis penais com maior severidade e o Brasil alcançou o 3º país do mundo 

com maior população carcerária. A conclusão a que chegaram é que o Brasil prende 

muita gente não violenta, mas mantém a política populista nessa seara. 
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Quando discorre sobre populismo penal, Pratt (2007, p.8) constata que o 

senso-comum associa políticos com alta popularidade ao punitivismo e a estratégia 

populista representaria conferir vozes a diferentes segmentos ignorados - não 

especificamente a voz do público, mas a referência ao grupo, e seu discurso pretende 

alcançar os marginalizados, para que se postem contra outro grupo que faz oposição 

aos seus supostos interesses (2007, p.9). Pretende aumentar a representatividade, 

em tese, de setores sem grande poder de influência decisória, em torno da figura de 

um inimigo comum através de soluções simplistas e imediatistas, sem base empírica, 

em todos os campos (2007, p.10-11). 

Olvidam-se de estudos capazes de demonstrar a causa e efeito de suas 

propostas, e o discurso acaba por determinar que a política pública penal reflita mais 

a vontade popular - manipulada no imaginário – do que pressupostos da justiça 

criminal, incitando, num círculo vicioso, mais proliferação legislativa como instrumento 

de incremento da severidade do sistema penal, mais sofrimento e estigmatização dos 

indivíduos, ocultamento da complexidade social do problema. 

Gomes e Gazoto associam a atividade legisferante no campo penal judicial ao 

sentimento de satisfação da consciência coletiva, permeada por geração de 

expectativas normativas de estabilidade e de ordem social, sobretudo porque a lei 

penal severa produz ganhos eleitorais, pois seria a representação política da 

sociedade para instrumentalizar o julgamento dos “pecadores”, encarnando nossos 

momentos moralistas. Destaca-se: 

 
Onde houver pecador (criminoso) haverá moralista (...). Quanto mais regras, 
mais o pecado (crime) se dissemina. Quanto mais o crime se dissemina, mais 
regras queremos. É assim que nós purificados moralistas conquistamos a 
sensação de distantes dos malvados “pecadores”. (GOMES E GAZOTO, 
2020, p.16) 

 
 

Muito embora o argumento invada a seara religiosa, é bem verdade que o 

moralismo passou a ditar as práticas sociais. O moralismo não é jurídico e máscara 

por expedientes como “sentimento de impunidade”, “interesse público” os valores 

pessoais do julgador. 
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Abboud (2019, p.718-742) apresenta a conduta de lançar mão de bandeiras 

abstratas como cicatrizes ativistas61, que constituiriam desvios discursivos, ao 

invocarem argumentos não jurídicos para superação da vigência legislativa, o que leva 

à politização do judiciário. 

Em que pesem as diferenças apontadas, magistrados impõem seu 

entendimento pessoal sem base empírica capaz de indicar a adequação da medida, 

valendo-se de expressões vagas, identificadas com o clamor da população, vontade 

está quase que revelada pela sapiência ímpar daquele determinado julgador. Com 

todas as vênias, tal perspectiva restou clara no voto no Min Barroso, que será 

analisado a diante (capítulo 4.4.3.1). 

Resumidamente, ressalte-se que, numa leitura com baixa de acuidade, leva- 

se a crer que o voto está amparado por pesquisa, pois enumera alguns dados. Ocorre 

que os dados não nos parecem tão consistentes para sustentação dos argumentos, 

destacando-se a divergência quanto ao recorte entre períodos comparados, bem 

como o desprezo por diversos outros elementos que poderiam ter interferido naquela 

conclusão. 

Quando afirma, por exemplo, que a execução em 2ª instância reduziu o 

encarceramento, pois os juízes passaram a ter maior parcimônia na decretação de 

prisões não encontra respaldo em nenhum elemento objetivo. Trata-se de uma 

suposição de confirma a opinião do magistrado, mas que colide com a avaliação da 

série histórica, em que repetem-se momentos decréscimo no número prisões 

decretadas antes e depois da autorização para antecipação da execução provisória 

do acórdão condenatório, como veremos adiante. 

Assim sendo, a mecânica por trás do discurso populista, em busca da suposta 

demonstração de atendimento aos reclames das massas, não favorece ao profícuo 

debate, o que incentiva a que a questão jamais tenha um termo final, sendo certo que 

os ora derrotados utilizarão de novas oportunidades e outras instâncias para tentar 

fazer prevalecer seu entendimento pessoal, a despeito da tradição jurídica e política. 
 
 
 
 
 

61 Na obra o autor classifica esses viéses do ativismo em: a) perfomático; b) contra os limites do  texto; 
c) messeânico; d) idelógico-moralista; e) populista; f) puramente consequencialista; g) por inação. 
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1.17 AS CARTAS POLÍTICAS BRASILEIRAS E A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 
 
 

Compulsando-se os Anais da Constituinte62, é possível verificar que o projeto 

originário de constituição, nominado de Projeto Afonso Arinos, não previa a referida 

redação no que tange à regra de tratamento processual, tendo se utilizado da 

tradicional moldura dos textos europeus que lhe deram base: art. 43,§ 7º - Presume-

se inocente todo o acusado até que haja declaração judicial de culpa”. 

Explica Goes que a experiência autoritária acabou por justificar a 

constitucionalização de determinado catálogo de direitos ligados à matéria penal 

lançando mão de algumas experiências europeias63: 

 
Da mesma forma as Constituições de Portugal e Espanha, que ser de certa 
forma serviram de modelo à nacional, nas quais também existe rol de 
direitos fundamentais ligados à matéria penal muito próximo ao que passou 
a contar na carta brasileira. Em ambas, os enunciados também reduzem 
reação sintomática ao passado autoritário recente destes dois países. 
(GOES, 2011, p. 43) 

 
 

Por influência das recentes constituições europeias da época, por ocasião da 

compilação final levada ao plenário, a Comissão de Sistematização, entretanto, 

alterou a redação64, adotando o critério da “presunção de inocência”65 por intermédio 

da redação “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória”, tendo em vista que passou a exigir o trânsito em julgado como 

pressuposto da mudança de status jurídico do imputado. 
 
 

 

62BRASIL. SENADO FEDERAL. ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, atas de comissões. 
Disponível em: https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/sistema.pdf. Acesso em: 04 
de fevereiro de 2020. 
63Segundo Gomes Filho (1991, p 22-34), a Constituição Italiana de 1948 (art. 27, §2º); Constituição 
Portuguesa de 1976 (art. 32) e a Constituição Espanhola de 1978 (art. 24, 2) estabeleciam o transito 
em julgado como marco para a configuração da culpa. 
64Importante destacar que os debates na constituinte em matéria penal não se centraram na maioria 
dos direitos que restarão positivados no texto de 1988, pois ficaram adstritos à discussão acerca da 
adoção da pena de morte, a criminalização do aborto, a tortura, segurança pública e violência nas 
grandes cidades. 
65O “Projeto de Constituição”, de setembro de 1987, fruto da incorporação de várias propostas de 
emenda, traz, no §17 do art. 5º do Capítulo I – Dos Direitos Individuais e Coletivos -, a exata redação 
proposta por José Ignacio Ferreira, na emenda n 1P11998-7. A mesma redação é mantida no §17 do 
art. 6º do “projeto de constituição (A, da Comissão de Sistematização, de dezembro de 1987, e no inciso 
LVIII do art. 5º do Projeto de Constituição (*)(B) – 2º Turno, de agosto de 1988. A mesma sugestão de 
José Ignácio Ferreira é mantida no inciso LVII do art 4º do “Projeto de Constituição (C) – Redação Final, 
de setembro de 1988, e no inciso LVII do art 5º do “Projeto de Constituição (D) – Redação Final, 
aprovado pela Comissão de Redação, em reuniões nos dias 19 e 20 de setembro de 1988. (MORAES, 
2010. p. 219-220) 
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A despeito disso, vale frisar que a exigência de trânsito em julgado para 

atribuição da condição de culpado como requisito para execução da condenação não 

é verdadeiramente inédita em 1988, pois foi prevista para os oficiais das forças 

armadas nas condenações superiores a 2 anos de privação de liberdade nas 

Constituições de 189166, 193467, 193768, 194669, 196770 e 196971, muito embora as 

Constituições de 182472, 189173 e 193774 tenham elegido a formação da culpa como 

pressuposto da execução da pena. 
 
 
 

66Art. 76 - Os oficiais do Exército e da Armada só perderão suas patentes por condenação em mais de 
dois anos de prisão passada em julgado nos Tribunais competentes. 
67Art. 165, § 1º - O oficial das forças armadas só perderá o seu posto e patente por condenação, 
passada em julgado a pena restritiva de liberdade por tempo superior a dois anos, ou quando, por 
Tribunal militar competente e de caráter permanente, for, nos casos especificados em lei, declarado 
indigno do oficialato ou com ele incompatível. No primeiro caso, poderá o Tribunal, atendendo à 
natureza e às circunstâncias do delito e à fé de ofício do acusado, decidir que seja ele reformado com 
as vantagens do seu posto. 
68Art. 160 Parágrafo único - O oficial das forças armadas, salvo o disposto no art. 172, § 2º, só perderá 
o seu posto e patente por condenação passada em julgado, a pena restritiva da liberdade por tempo 
superior a dois anos, ou quando, por tribunal militar competente, for, nos casos definidos em lei, 
declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível. 
69Art. 182, § 2 º - O oficial das forças armadas só perderá o posto e a patente por sentença condenatória 
passada em julgado, cuja pena restritiva da liberdade individual ultrapasse dois anos; ou, nos casos 
previstos em lei, se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, conforme decisão de 
tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, ou de Tribunal especial em tempo de guerra 
externa ou civil. 
70Art. 94, § 2º - O oficial das forças armadas somente perderá o posto e a patente por sentença 
condenatória, passada em julgado, restritiva da liberdade individual por mais de dois anos; ou nos casos 
previstos em lei, se declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal 
militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou do Tribunal especial, em tempo de guerra. 
71Art. 93, § 3º O militar condenado por tribunal civil ou militar a pena restritiva da liberdade individual 
superior a dois anos, por sentença condenatória passada em julgado, será submetido ao julgamento 
previsto no parágrafo anterior. 
72Constituição de 1824, no art. 179, incisos VIII, IX e X: VIII. Ninguém poderá ser preso sem culpa 
formada, excepto nos casos declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da 
entrada na prisão, sendo em Cidades, Villas, ou outras Povoações próximas aos logares da residência 
do Juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo razoável, que a Lei marcará, attenta a extensão do 
territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes 
do seu accusador, e os das testemunhas, havendo-as. IX. Ainda com culpa formada, ninguém será 
conduzido á prisão, ou nella conservado estando já preso, se prestar fiança idônea, nos casos, que a 
Lei a admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, 
ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto. X. A' excepção de flagrante delicto, a 
prisão não póde ser executada, senão por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, 
o Juiz, que a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com as penas, que a Lei determinar. O que 
fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada, não comprehende as Ordenanças Militares, 
estabelecidas como necessarias á disciplina, e recrutamento do Exercito; nem os casos, que não são 
puramente criminaes, e em que a Lei determina todavia a prisão de alguma pessoa, por desobedecer 
aos mandados da justiça, ou não cumprir alguma obrigação dentro do determinado prazo. 
73Constituição de 1891, no art. 72, §§ 13 e14: § 13. Á excepção do flagrante delicto, a prisão não poderá 
executar-se senão depois de pronuncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei, e mediante 
ordem escripta da autoridade competente. § 14. Ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa 
formada, salvo as excepções especificadas em lei, nem levado a prisão, ou nella detido, si 
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Além disso, o legislador utilizou a fórmula do trânsito em julgado para diversas 

situações no texto de 198875, em oito dispositivos: arts. 5º, inciso XIX; 41; 95; 100,§1º; 

128,§5º; 142§3º; arts. 86 e 109 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Tal constatação demonstra que o constituinte possuía familiaridade com o 

marco temporal do trânsito em julgado e também com a presunção de inocência, 
 

prestar fiança idônea, nos casos em que a lei a admittir. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
de 3 de setembro de 1926) 
74Constituição de 1937, na redação ordinal do art. 122, §11: 11) à exceção do flagrante delito, a prisão 
não poderá efetuar-se senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei e 
mediante ordem escrita da autoridade competente. Ninguém poderá ser conservado em prisão sem 
culpa formada, senão pela autoridade competente, em virtude de lei e na forma por ela regulada; a 
instrução criminal será contraditória, asseguradas antes e depois da formação da culpa  as necessárias 
garantias de defesa; 
75Art. 5º, inciso XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: I 
- cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; III - condenação criminal 
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 
art. 41; § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado; Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: VI - que sofrer condenação criminal 
em sentença transitada em julgado. 
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação 
do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em 
julgado; 
art 100, § 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações 
por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre 
aqueles referidos no § 2º deste artigo. § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição 
de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor 
que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 5º É 
obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao 
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 
quando terão seus valores atualizados monetariamente; 
Art. 128, § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos  respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério 
Público, observadas, relativamente a seus membros: I - as seguintes garantias: 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado; 
Art. 142, § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além 
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: VII - o oficial condenado na justiça 
comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, 
será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 
ADCT - Art. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não se lhes 
aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do art. 78 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos 
de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condições: ; 
ADCT - ADCT - Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, ...: I - concessão, a 
qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder 
ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional; 
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tendo conscientemente optado pela redação do dispositivo, de modo que fica assente 

que a execução provisória de pena é sem dúvidas uma modificação constitucional. 

Cabe, então, investigar a possibilidade de mudança. 

 
1.18 A LINHA DO TEMPO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 

 
O Supremo Tribunal Federal, após a nova constituinte, já havia decidido pela 

possibilidade de execução provisória da sentença condenatória antes do trânsito em 

julgado, em sede de processo subjetivo, em que pese a redação da Carta de 1988 

declinar “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”. 

A permissão de execução provisória era uníssona no curso das décadas de 

1990 e dos anos 2000, conforme acórdão paradigma HC 68.726/DF. Segundo o 

relator da decisão paradigma Min. Neri da Silveira: 

 
De acordo com o §2º, do art. 27, da Lei 8.038/90, os recursos extraordinários 
e especial serão recebidos no efeito devolutivo. Mantida, por unanimidade, 
a sentença condenatória, contra a qual o réu apelara em liberdade, 
exauridas estão as instâncias ordinárias criminais. (...) Não considero, de 
outra parte, a ordem para que se expeça mandado de prisão do réu, - cuja 
condenação a pena privativa de liberdade se confirme, unanimemente, no 
julgamento de sua apelação contra a sentença desfavorável, - em conflito 
com a norma do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, quando preceitua: 
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória”. A ordem de prisão, em decorrência de decreto de 
custódia preventiva, de sentença de pronúncia ou de decisão de órgão 
julgador de segundo grau, é de natureza processual, concerne aos 
interesses da garantia de aplicação da lei penal ou da execução da pena 
imposta, após reconhecida a responsabilidade criminal do acusado, 
segundo o devido processo legal, com respeito aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, qual na espécie sucedeu”. 

 
 
 

Em matéria correlata, porém de caráter benéfico a tutela dos interesses dos 

réus, foram consolidados os enunciados76 715 e 716 do Supremo Tribunal Federal, 

formados a partir dos mesmos paradigmas77, permitindo a execução provisória em 
 
 
 

76Atribui-se ao Ministro Vitor Leal Maia a ideia de o Tribunal trabalhar com enunciados, de modo a 
sistematizar e facilitar o trabalho. 
77BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 72799. Publicações: DJ de 20/04/2001; HC 71907. 
Publicações: DJ de 07/03/1997. HC 74121. Publicação: DJ de 20/09/1996. HC 72565. Publicação: DJ 
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favor do réu, para efeito de obtenção dos direitos de execução, relativos ao indulto, a 

progressão de regime e à liberdade condicional. 

A execução em favor do réu não está a indicar uma flexibilização a norma de 

tratamento proveniente do princípio da presunção de inocência, mas sim a garantir a 

compatibilidade do princípio da isonomia com o direito de revisão da condenação, por 

força da pretensão recursal. É bem verdade que há previsão legal na Lei de 

Execuções Penais78, mas a execução da sentença em favor do réu está fazendo com 

que não se tenha projetado que réus, que estariam em condições semelhantes, sejam 

impedidos de gozar os direitos a execução, pois o seu processo transitou mais ou 

menos rápido do que o de outro – algumas vezes pelo própria alta taxa de 

congestionamento79 de cada tribunal. 

Por tutelarem valores totalmente diversos, sequer cabe alegar o paralelismo 

das situações com fundamento da permissão da antecipação dos efeitos da futura 

condenação, vez que, na execução favorável ao réu, tem-se decretada a prisão 

cautelar com fundamento no art. 312 do CPP. 

Dessa forma, faz-se imprescindível distinguir a execução provisória da futura 

sentença penal definitivamente a ser julgada e a preservação da isonomia entre réus, 

para fins de obtenção do direito subjetivo a progressiva reintegração em sociedade. 

Nesse ensejo, pode-se dizer que, após 20 anos da promulgação da 

Constituição, foi decidido pelo STF, no HC 84.078/MG, que a presunção de inocência 

e a ampla defesa seriam elementos impeditivos da execução provisória por força da 

exigência constitucional do trânsito em julgado da sentença condenatória. Segundo o 

relator do novo paradigma, Min. Eros Grau: 

 
A ampla defesa não se pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as 
fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por que 
haveria de ser assim? Se é ampla, abrange todas e não apenas 

 
de 30/08/1996. HC 73760. Publicação: DJ de 24/05/1996. HC 72162. Publicação: DJ de 05/05/1995. 
HC 68572. Publicação: DJ de 22/11/1991. 
78Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, 
será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. 
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça 
Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Brasil. Lei Nº 
7.210, de 11 de julho de 1984. 
79 A taxa de congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se em conta o 
total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período 
anterior ao período base. BRASIL. CNJ. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/gestao-e- 
planejamento/missao-visao-e-valores-do-poder-judiciario/indicadores/03-taxa-de-congestionamento/. 
Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
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algumas fases. Por isso, a execução da sentença após o recurso de 
apelação significa, também, restrição ao direito de defesam caracterizando 
desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do 
acusado de ilidir essa pretensão. (...) A execução da sentença antes de 
transitada em julgado é incompatível com o texto do art. 5º, inciso LVII da 
Constituição do Brasil. 

 
 
 

Dessa forma, restava consolidada – ou assim se imaginava – a vedação da 

execução provisória da pena, enquanto a sentença condenatória não transitasse em 

julgado80 (ROIG, 2018, p.59). Anote-se que o julgamento foi feito com manifestação 

de todos os ministros, aprofundou-se o debate sobre os efeitos do recurso 

extraordinários na esfera penal, utilizou-se elementos do direito comparado, alguns 

dados sobre violência e prisões; razão pela qual evidenciava-se um verdadeiro 

precedente, vez que veiculava como razão necessária e suficiente: que a regra de 

tratamento da presunção de inocência deve ser compatibilizada com o princípio da 

ampla defesa, quando a prisão não estiver respaldada pela presença dos 

fundamentos de cautelaridade do art. 312 do CPP. 

Passados apenas sete anos de aplicação do entendimento vedando a 

execução provisória antes do trânsito em julgado, o Supremo Tribunal Federal 

modificou o entendimento no bojo do HC 126.29, julgado em 17 de fevereiro de 2016. 

Vale destacar que tal mudança foi efetivada após o Tribunal ter afastado as 

interpretações da norma constitucional no sentido de permitir a execução provisória, 

tendo manifestado a toda sociedade um fechamento semântico. Ou seja, 

independentemente do desiderato a ser alcançado ao longo dos anos, a decisão no 

mínimo foi surpreendente. 

Em apurado, tem-se que ambas as decisões foram proferidas no âmbito do 

controle difuso de constitucionalidade, sendo certo que a corte constitucional foi 

 
 

80Cabe observar que a doutrina sempre se posicionou pela possibilidade da execução provisória da 
sentença condenatória que impõe pena privativa de liberdade quando transitada em julgado para 
acusação, pois não poderia a ampla defesa ser prejudicial ao réu na obtenção de seus direitos de 
progressão, livramento, saídas temporárias, etc. Entretanto há consistente entendimento de que nem 
mesmo a pendência de recurso ministerial pode ser obstáculo a execução provisória em benefício do 
réu pelas seguintes razões: i) porque a lei de execuções penais se aplica igualmente aos presos 
provisórios; sendo certo que a manutenção do da pessoa já condenada em estabelecimentos 
destinados a presos provisórios dificulta ou impedem o exercício de direitos à detração penal, trabalho 
penitenciário e remição da pena; ii)por paralelismo à lógica da execução provisória quando da 
existência de recurso exclusivo do réu, de modo que, se é possível ao réu obter a absolvição, o sucesso 
no recurso ministerial no incremento da pena não poderia constituir obstáculo. 
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provocada, nas duas oportunidades, por intermédio de Habeas Corpus, o que motivou, 

logo após a decisão de 2016, o ajuizamento de duas Ações Diretas de 

Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 e o confronto dos partidários e contrários a 

execução provisória da sentença penal sujeita à recursos extraordinários. 

 
1.19 CONFRONTO DE TESES: VEDAÇÃO OU NÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

DE PENA APÓS ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

 
1.19.1 Campo Teórico 

 
 

No campo doutrinário, tem-se o enfrentamento do Garantismo de Ferrajoli, 

(2004, p. 891 e ss), que se fundamenta na proteção do mais débil; em contraposição 

ao Garantismo Penal de Calabrich; Fiscer; Pelella (2013), que se apresenta como uma 

suposta “releitura” do autor clássico, na medida em que aquele primeiro estaria 

privilegiando a proteção dos indivíduos criminosos, sem levar em consideração o 

papel de proteção de outros direitos e interesses da sociedade em geral. 

Ambas as posições fazem alusão a definição de presunção de inocência 

elaborado pela doutrina de Gomes Filho (1991), pois compreendem-na pelo 

desempenho de três funções: como garantia política, como regra de julgamento em 

caso de dúvida e como regra de tratamento do indivíduo no curso do processo. 

A garantia da presunção de inocência assegura, dessa forma, em diferentes 

esferas do cotidiano, que o estado de inocência só pode ser afastado por decreto 

condenatório proferido por autoridade competente em decisão irrecorrível ou 

transitada em julgado. 

Anote-se que o autor do “novel” garantismo é citado pelo relator do precedente 

do HC 126.29281, entretanto a proposta não é inovadora, porquanto remete à tese da 

aplicação da proporcionalidade em matéria penal, como instrumento de vedação à 

insuficiência. 

Sarlet (2005) importou as lições de Canaris, cunhando a pretensão de um 

garantismo verdadeiramente proporcional, sob a dupla perspectiva da 

 
 

81BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 126.292. Relator: Min. Teori Zavascki. Data da 
publicação: 17/02/2016. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2020. 
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proporcionalidade: como proibição do excesso e de insuficiência. Segundo o autor, o 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em 1993, quando decidiu sobre o 

aborto, considerou que o legislador, ao implementar um dever de prestação 

constitucional se encontra vinculado pela proibição da insuficiência, de tal sorte que 

os níveis de proteção deveriam ser suficientes para assegurar um padrão mínimo. 

Veja: 

 
A violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-se habitualmente 
representada por uma omissão (ainda que parcial) do poder público, no que 
diz com cumprimento de uma imperativo constitucional, no caso, um 
imperativo de tutela ou dever de proteção, mas não se esgota na dimensão 
dos direitos fundamentais em prol dos interesses da coletividade, aspecto 
quem por sua vez, guarda conexão com a discussão em torno de um princípio 
da supremacia do interesse público. (SARLET, 2005, p.10). 

 
 
 

A partir da constatação acima, retornamos a estanque dicotomia entre 

interesse privado e público há muito superada. Inevitavelmente, expressões de 

imprecisos contornos, e que, na maioria das vezes, servem de mote para imposição 

de opiniões pessoais às decisões judiciais (ABBOUD, 2011, 1187-1188). 

A antiga discussão entre interesse público e privado ganhou nova 

nomenclatura e adereço, para tentar novamente mitigar direitos fundamentais 

individuais. Em razão da referência expressa no voto do Min Teori Zavascki, 

apresentamos à síntese da tese repaginada do garantismo integral – ou não 

hiperbólico monocular: 

 
 

Em síntese, do garantismo (penal) integral decorre a necessidade de 
proteção de bens jurídicos (individuais e também coletivos) e de proteção 
ativa dos interesses da sociedade e dos investigados e/ou processados. 
Integral e equilibradamente aplicado, o garantismo (positivo e negativo) 
impõe que sejam observados rigidamente não só os direitos fundamentais 
(individuais e coletivos), mas também os deveres fundamentais  (do Estado 
e dos cidadãos), previstos na Constituição. O Estado não pode agir 
desproporcionalmente: deve evitar excessos sem a devida justificativa e, ao 
mesmo tempo, não incorrer em deficiências na proteção de todos os bens 
jurídicos, princípios, valores e interesses que possuam dignidade 
constitucional, sempre acorrendo à proporcionalidade quando necessária a 
restrição de algum deles. Qualquer pretensão à prevalência indiscriminada 
apenas de direitos fundamentais individuais implica – ao menos para nós 
– uma teoria que denominamos de garantismo (penal) monocular: 
evidencia-se desproporcionalmente (hiperbólico) e de forma isolada 
(monocular) a necessidade de proteção apenas dos direitos fundamentais 
individuais dos cidadãos, o que, como visto, nunca foi e não é o propósito 
do garantismo (penal) integral. (CALABRICH; FISCER; PELELLA, 2013, 
p.92) 
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Trata-se, portanto, de uma visão utilitarista, que propugna reduzir a força dos 

direitos individuais em prol da proteção de direitos da coletividade, com fundamento 

na proteção de um ente abstrato, Estado, e de uma massa dita uniforme, cidadãos, 

como instrumento para prevenir novos crimes. 

Trata-se, logo, de nova ilustração para antiga tese doutrinária que preza por 

ponderar direitos sociais com direitos individuais, sob a justificativa de reduzir a 

criminalidade, a corrupção, como se fossem problemas simples e ligados a mera 

vontade estatal. 

Tal vertente da leitura utilitarista possui como norte a maior segurança 

possível para a maioria composta pelos não desviados, em detrimento daquela que 

equivale ao mínimo sofrimento necessário a ser impingido à minoria formada por 

derivantes. A orientação de Ferrajoli também possui um viés utilitarista, mas seu foco 

está na manutenção da segurança para a maioria não desviada, mas sem abrir mão 

do estabelecimento do mínimo suficiente sofrimento para a minoria desviada, como 

função dissuasória, afastada da função de pura retribuição e exclusão, observando 

uma relação de custo/benefício da intervenção penal como limite ao poder punitivo, 

advindo das garantias penais, apresentadas na forma de 10 axiomas: 

 
A1 Nulla poena sine crimine; A2 Nullum crimen sine lege;A 3 Nulla lex 
(poenalis) sine necessitate; A4 Nulla necessitas sine injuria; A5 Nulla injuria 
sine actione; A6 Nulla actio sine culpa; A7 Nulla culpa sine judicio; A 8 Nullum 
judieium sine accusatione; A9 Nulla accusatio sine probatione; A10 Nulla 
probatio sine defensione (FERRAJOLI, 2002, p.74-75) 

 
 
 
 

Foram incorporados pela doutrina brasileira, como os princípios: da 

retributividade; estrita legalidade; intervenção mínima; lesividade; exterioridade da 

ação; da responsabilidade pessoal; da estrita jurisdicionalidade; acusatório; do ônus 

probatório para acusação; do contraditório. 

Em suma, a intervenção penal está limitada pela necessidade de garantia 

deste núcleo duro de proteção aos direitos individuais, como necessário equilíbrio 

entre a proteção do mais débil e o restante da sociedade, não se podendo concluir 

que a antecipação do início da execução de pena colabora com a redução da 
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criminalidade, em especial quando estamos a falar de reversão da jurisprudência e 

pretensão de aplicação imediata do nóvel entendimento. 

 
1.19.2 Campo do Senso Comum 

 
 

A politização partidária em torno de um dos possíveis beneficiados pela 

decisão do STF no sentido de vedar a execução provisória do acórdão penal 

condenatório, distorceu o debate, pois as expectativas políticas pautaram o debate 

sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico. 

Para ilustrar, elenca-se algumas matérias lançadas no mês anterior ao 

julgamento sobre o tema à imprensa: Uol82, CBN83, Editora Abril84, Portal G185; 

Estadão86. Como se pode notar os veículos de comunicação, embora adotando um 

texto que expunha as duas posições, utilizaram-se, na maioria das vezes, de 

manchetes no mínimo questionadoras da vedação à execução anterior ao trânsito em 

julgado. 

Na maioria dos textos, afirmou-se relacionarem a impunidade e empecilhos 

ao combate a corrupção à vedação a execução provisória, como se fossem causa e 

efeito. 

Lapidares foram as manchetes de que 190 mil presos seriam beneficiados 

pela reversão da decisão que autorizava a execução antecipada do acórdão 

condenatório de 2ª instancia, bem como a equivocada afirmação de respeitável jurista 

da área de direito comercial sobre o tema, declinando que latrocinas e homicidas 

seriam necessariamente soltos, em eventual decisão vedatória da execução 

automática em 2ª instância. 
 
 
 
 

82UOL. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/10/30/carvalhosa-diz- 
que-prisao-em-2-instancia-pode-constitucionalizar-corrupcao.htm. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
83CBN. Disponível em: http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/279270/sergio-moro-defende- 
prisao-apos-julgamento-em-segu.htm. Acesso em 04 de fevereiro de 2020. 
84REVISTA EXAME. EDITORA ABRIL. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/dallagnol- 
sobre-2a-instancia-nenhum-principio-da-constituicao-e-absoluto/. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
85G1. GLOBO. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/10/16/cnj-diz-que-decisao-do- 
stf-sobre-segunda-instancia-beneficiaria-48-mil-e-nao-190-mil-presos.ghtml. Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2020. 
86ESTADÃO. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/os-fins-e-os-meios- 
execucao-provisoria-da-pena-em-segunda-instancia/. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
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As matérias trouxeram um prognóstico numérico, confundindo o número de 

presos provisórios com o número de beneficiados com eventual decisão impeditiva da 

execução provisória, visto que nem todo preso que aguarda o trânsito em julgado teve 

decretada contra si a prisão preventiva. Cabe anotar, ainda, que, em regra, o número 

de presos provisórios abrange aqueles que sequer foram julgados em 1ª ou 2ª 

instância- crítica exposta por Santos87 em revista especializada. 

Quanto aos autores de crimes graves – homicídio e estupro -, em que pese 

não haver vedação ao julgamento dos acusados pela prática dessa espécie em 

liberdade, figuram dentre os exemplos de presos que majoritariamente possuem 

contra si uma ordem de prisão preventiva. 

À despeito das equivocadas manifestações acima, as referidas matérias se 

amparam em argumentos de autoridade de operadores do direito que de algum modo 

participaram da condução dos processos do Ex-Presidente Lula, sendo certo que a 

imprensa, em vez de esclarecer – posto que apresentam números no mínimo 

contestáveis -, passou a estimular o ambiente de acirramento político, tendo elegido a 

execução provisório como garantia de continuidade da “Lava à Jato”, ou do combate 

à impunidade e ou da única forma de avanço e credibilidade do país no cenário 

internacional. 

O debate de mérito da constitucionalidade ou não da prisão em 2ª instância 

foi interditado por notícias e declarações não respaldada em dados empíricos – ou 

que pelo menos não silencio quanto a outros fatores -, esteriotipando os que 

defendiam a literalidade da constituição como interessados na manutenção da 

corrução, ou por pertencerem a nicho da advocacia de ricos e abastados, sobe o 

argumento de que pobres não teriam acesso aos Tribunais Superiores. 

Em que pese a estratégia da imprensa, pesquisas divulgadas demonstraram 

que a Defensoria Pública88 consegue obter mais êxito nos Tribunais Superiores do 
 
 
 
 

 

87CONJUR. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-out-15/queda-execucao-provisoria-nao- 
beneficia-quem-poe-ordem-risco. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
88 Art. 2º A Defensoria Pública abrange: I - a Defensoria Pública da União; II - a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios; III - as Defensorias Públicas dos Estados. Art. 3º São princípios 
institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. BRASIL 
Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm. Acesso 
em: 04 de fevereiro de 2020. 
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que a advocacia privada89, rompendo a narrativa de que os recursos extraordinários 

são instrumentos apenas dos mais abastados. 

Nesse ponto, como perspectiva de uma pesquisa futura seria fundamental 

colher dados para testar o argumento de que a impossibilidade da execução da prisão 

a partir do 2º grau representa o maior fator de impunidade, devido a prescrição dos 

casos durante a tramitação nos Tribunais Superiores. 

Como cediço, a modalidade de prescrição vocacionada a ocorrer durante a 

tramitação dos recursos nos Tribunais Superiores é a prescrição da pretensão punitiva 

superveniente, mas, em geral, supõe-se que as prescrições de maior incidência são a 

em abstrato e retroativa. A demora na tramitação após o acórdão condenatório ou 

confirmatório – ato este que é causa de reinício do prazo prescricional – seria a 

peculiar da modalidade superveniente; mas a ocorrência se constitui nos períodos 

anteriores ao acórdão condenatório, nas modalidades em abstrato e retroativa. 

Vale informar que a afirmação acima é apenas uma hipótese a ser verificada, 

entretanto os Tribunais90 e o Conselho Nacional de Justiça91 não  possuem a 

catalogação do número: i) de processos criminais; ii) com interposição de recursos 

extraordinários; iii) que prescreveram nas modalidades abstrata, retroativa e 

superveniente. Não há adequada classificação das sentenças que permita trabalhar, 

em curto período de pesquisa, com o quantitativo de sentenças prolatadas, até 

porque, à falta de banco de dados, a investigação teria que ser manual, cuja amostra 

seria muito elevada, pois as prescrições das condenações podem variar de 392 a 20 

anos no Código Penal. 

A quantidade de processos e o argumento de que as prescrições ocorrem de 

forma expressiva durante a tramitação dos recursos extraordinários não são o ponto 

fulcral da pesquisa, mas apenas pretendem demonstrar a contaminação do debate 

por argumentos não empiricamente comprovados. Tema para outra pesquisa. 
 
 
 
 
 

89FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/defensoria- 
publica-supera-advogados-particulares-em-casos-revistos-por-stj-e-stf.shtml. Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2020. 
90Refiro me ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em procedimento sob o n. SEI 0012939- 
72.2019.8.16.6000, de solicitação de acesso ao banco de dados. 
91 Refiro me a pedido de informações formulado por e-mail no Protocolo de nº 523906 
92 Até a Lei n 12.234/2010 o menor prazo prescricional do art. 109 do Código Penal era 2 anos. 
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1.19.3 Campo Jurisdicional 
 
 

De modo sintético, buscar-se-á indicar os principais fundamentos de cada 

posição nos paradigmas do HC 84.079 e do HC 126.292. 

Observe-se que o HC 68.726/DF foi julgado em época em que sequer se 

cogitava a aceitação da tese da abstrativização do controle difuso93, para efeito de 

tornar a decisão no bojo do controle difuso erga omnes sem a intervenção do Senado 

Federal. Nessa época, também não havia sido estabelecido o regime de repercussão 

geral dos recursos extraordinários94, o que representou o extravasamento do interesse 

para além das partes envolvidas no processo. 

Ressalte-se que os fundamentos foram justapostos por critério de afinidade, 

muito embora proferidos por 17 magistrados, sendo 11 membros da composição atual 

da Corte e outros 6 que se desligaram. 

 
O posicionamento pela inadmissão da execução provisória sustenta: 

 

i) a literalidade do art. 5º, LVII, da Constituição estabeleceu um primado 
básico, comum a todas as pessoas, de que ninguém pode ser presumido 
culpado em suas relações com Estado, exceto quando do advento da 
sentença condenatória transitada em julgado95. Mais do que uma garantia, 
trata-se de um direito substantivo dada a robustez conferida à presunção de 
inocência, pois tal status permanece até que a prova validamente produzida 
sob a moldura do devido processo legal, a incorpor as garantias do 
contraditório e ampla defesa, modifique esse status e alcance a fase última 
do trânsito em julgado96; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 ADI 3406. A referida ADI é precedente quanto à admissão da tese da mutação constitucional do  art. 
52, X da CF, tornando prescindível a atuação do senado para efeitos de tornar vinculantes os 
fundamentos da decisão de controle de inconstitucionalidade incidental. Vale frisar que a participação 
do Senado não era capaz de se compatibilizar com a declaração de inconstitucionalidade em que 
houvesse a utilização das técnicas de calibragem como a declaração de inconstitucionalidade parcial 
nulidade sem redução do texto, interpretação conforme; além de tornar mais lento e político 
94 Emenda Constitucional 45/2004 
95 Voto do Min. Celso de Melo HC 84.078, p.1122 
96 Voto do Min. Ayres Brito Hc 84.078, p.1151 
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ii) a única previsão capaz de excepcionar a necessidade do trânsito em 
julgado se deu na prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada, 
de modo que a liberdade é a regra e a prisão anterior ao trânsito não se 
submete ao arbítrio de magistrados97, que somente pode ser decretada à 
título cautelar, em que se faz necessária a indicação concreta dos 
fundamentos do art. 312 do CPP para tornar legítima a medida98, em especial 
pela inexistência de previsão constitucional de automática prisão diante da 
necessidade do trânsito em julgado99; 

 
 

iii) no estado democrático de direito, os criminosos também são sujeitos de 
direitos, e a repulsa à presunção de inocência mergulha o país em uma visão 
incompatível com a Constituição100, pois a prisão não se destina a infligir 
punição, mas deve atuar em benefício da atividade desenvolvida no processo 
penal101, sendo que a prisão antecipada possui função estritamente 
processual, não se conciliando com argumentos retóricos de combate à 
criminalidade, prevenção geral ou crença na justiça. Além disso, 
independentemente da apuração estatística, o sistema deve ser preservado 
em prol de um único inocente, particularmente diante da grave crise 
carcerária, em que o CNJ chega a apontar que 40% da massa carcerária é 
formada por presos provisórios, de modo que qualificá-los como presos 
definitivos em nada altera as condições do cárcere102. 

 
 

iv) justiça penal eficaz não se alcança com sacrifício do devido processo 
legal103, tendo em mente que a ampla defesa não pode ser visualizada de 
modo restrito, mas capaz de alcançar todas as fases do processo, inclusive 
os recursos extraordinários104. Nesse ponto, qualquer crítica a cadeia recursal 
deve ser separada do mérito da presunção de inocência, pois aquela deve-
se corrigir em sede própria, atividade rechaçada pelo Legislativo na proposta 
de Emenda Constitucional de iniciativa do ex- Ministro Cezar Peluso, devendo 
o Judiciário valer-se de sua característica de autocontenção105. Em que pese 
a cadeia recursal seja longa, a própria jurisprudência do STF criou balizas 
para contornar o abuso no direito de recorrer, quando, por exemplo, 
determina a imediata baixa do processo em que os segundos embargos de 
declaratórios são desprovidos, por considerá-los protelatórios106; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 Voto do Min. Celso de Melo, Hc 84.078, p.1108 
98 Voto do Min Eros Graus, HC 84.078, p. 1083 
99 Voto do Min. Ayres Brito Hc 84.078, p.1153 
100 Voto do Min Eros Graus, HC 84.078, p. 1090 
101 Voto do Min. Celso de Melo, Hc 84.078, p.1108 
102 Voto do Min Ricardo Lewandowsky, Hc 126.292, p. 101(acórdão) 
103 Voto do Min. Ayres Brito. Hc 84.078, p.1156 
104 Voto do Min Eros Graus, HC 84.078, p. 1058. 
105 Voto do Min. Marco Aurelio, HC 126.292, p. 78 (acórdão) 
106 Voto do Min. Cezar Peluso, HC 84.078, p.1078 
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v) a lógica da decisão aqui perseguida é a mesma encontrada na decisão 
que vedou a redução antecipada de vencimentos dos servidores públicos 
respondem ação penal, sopesando-se a proteção do bem de conteúdo 
eminentemente patrimonial e a liberdade para os casos de execução 
provisória, que, pela própria seletividade do direito penal, afeta com maior 
frequência as classes menos abastadas107. De outro giro, a decisão 
relativizando a necessidade de se aguardar a decisão final no âmbito eleitoral 
não serve de fundamento, pois trata de liberdade, e não do reino da 
representação popular108. 

 
 

iv) é pressuposto, no campo patrimonial, para a execução provisória do título, 
a possibilidade de retorno ao estado anterior109. No campo das liberdade, não 
há nada que seja capaz de repor a integridade pessoal da pessoa privada de 
liberdade ao estado anterior, o que afeta sobremaneira as detentas do sexo 
feminino. Em acréscimo, é de se destacar que o STF firmou entendimento no 
sentido de não ser cabível indenização à pessoa sob custódia cautelar 
posteriormente absolvida, porque a construção teria sido legal, baseada nos 
fundamentos de cautelaridade do art. 312 do CPP110. 

 
 

vii) não se mostra razoável antecipar a pena de alguém que já permaneceu 
todo o processo solto, quando a prisão deve ser decretada com fundamento 
na absoluta necessidade111. Não se evidencia adequação na completa 
restrição da liberdade mediante adoção de fórmulas genéricas, na medida 
que a saciedade prisional afeta a dignidade humana sem qualquer justificativa 
concreta112 

 
 

viii) destaque-se que ao vedar a execução provisória da pena, o STF não está 
proibindo a decretação da prisão cautelar com fundamento no art. 312 do 
CPP. A exigência do trânsito em julgado par as penas restritivas de direito e 
para a pena de multa, específicas da lei de execuções penais (arts. 105, 147 
e 164), sobrepõe-se as normas de caráter genérico indicativas da inexistência 
de efeito suspensivos dos recursos extraordinários113. 

 
 

De outro giro, o posicionamento que autoriza a execução provisória se pauta 

não só no acórdão da virada jurisprudencial de 2016, mas também nos votos – à época 

- minoritários da decisão paradigma de cunho proibitivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

107  Voto do Min Eros Grau, HC 84.078, p. 1065 
108  Voto do Min Ayres Brito, Hc 84.078, p. 1156 
109 Voto do Min. Cesar Peluso, Hc 84.078, p. 1128 
110 Voto do Min. Marco Aurelio, Hc 126.292, p. 100(acórdão) 
111 Voto do Min. Celso de Melo, Hc 84.078, p. 1115 
112 Voto do Min. Gilmar Mendes, HC 84.078, p.1200 
113 Voto do Min. Eros Grau. Hc 84.078, p. 1080 
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i) o preceito de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória não pode ser considerado vedação 
da prisão antecipada. Se a prisão pode ser decretada em juízo de cognição 
sumária114, com mais razão pode existir a ordem de prisão após esgotamento 
das instâncias ordinárias, por escrito, proferida pela autoridade judiciária que 
realizou o aprofundamento das provas115. A garantia da presunção de 
inocência se restringe à instrução criminal, especificamente a disciplina 
jurídica da prova, de modo que o julgamento da apelação opera preclusão da 
matéria envolvendo fatos da causa116. A súmula 279 do STF proíbe a revisão 
fático-probatória, sendo certo que coisa julgada tem a ver com imutabilidade 
da decisão ou de capítulos, justamente o que ocorre com o esgotamento das 
instâncias ordinárias117. Não há qualquer distinção na natureza jurídica da 
prisão decretada após esgotamento das instâncias ordinárias e na da prisão 
para garantia da lei penal118. 

 
 

ii) o distanciamento temporal entre a prática de delito e a punição definitiva 
denota a necessidade de se resguardar a credibilidade das instituições119, em 
especial diante do baixíssimo índice de provimento, o que atende o 
fundamento da ordem pública120. Tratar a presunção de inocência de modo 
absoluto acaba por incentivar a interposição sucessiva de recursos121, tendo 
em vista que o trânsito em julgado depende da inércia da parte sucumbente 
de se conformar com a própria sorte122 

 
 

iii) deve-se ressaltar o papel das instâncias ordinárias, no sentido de darem 
resposta tempestiva à grave violação das regras de direito, que atingem a 
sociedade por inteiro, sob pena de impunidade. Além disso, as instâncias 
extraordinárias também não estão imunes à equívocos, sendo certo que as 
medidas cautelares são elementos eficazes para controlar injustiças ou 
excessos em juízos condenatórios recorridos formados por, ao menos, 4 
magistrados. Portanto, não se pode assumir posição de desconfiança com 
relação as instâncias ordinárias, pois as decisões teratológicas são realmente 
excepcionais e podem ser até corrigidas de ofício no bojo de habeas corpus, 
que conta com enorme generosidade no Brasil; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 Voto do Min. Teori Zavaski, Hc 126.292, p.6-7. 
115 Voto do Min. Menezes Direito, p. 1102 
116 Voto da Min. Ellen Grace, Hc 84.078, p 1171 
117 Voto da Min. Carmen Lucia, HC 126.292, p. 82 (acórdão) 
118 Voto do Min. Menezes Direito, Hc 84.078, p. 1102. 
119 Voto do Min. Luis Roberto Barroso, Hc 126.292, p. 34 (acórdão) 
120 Voto do Min. Luis Barroso, Hc 126.292, p. 45 (acórdão) 
121 Voto do Min. Teoria Zavaski, Hc 126.292, p. 17(Acórdão) 
122 Voto do Min Edson Fachin, Hc 126.292, p. 24 (Acórdão) 
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iv) os direitos ou garantias constitucionais não são absolutos, admitindo o 
exercício ilimitado das prerrogativas que lhes são inerentes, principalmente 
veiculadas sob a forma de princípios, cuja colisão se resolve pela técnica da 
ponderação. Em se tratando de princípios, seu regime de interpretação não 
se enquadraria na ideia de Dworkin de “tudo ou nada”123. Deve o intérprete 
não só afastar interpretações que gerem excessos em detrimento dos direitos 
fundamentais, mas também as que gerem inoperância do sistema, pois cria-
se um sistema de faz de contas que nunca chega ao fim124. A execução 
provisória não compromete o núcleo essencial da não culpabilidade, 
conforme consignado no julgamento da lei da ficha limpa. 

 
 

v) a mutação constitucional é o instrumento de transformação de sentido e 
alcance das normas constitucionais diante da mudança da realidade fática ou 
percepção do direito, pois o direito não existe abstratamente, fora da 
realidade o qual incide125. Nesse sentido, pode-se perceber que houve uma 
mutação constitucional em 2009 e hoje encaminha-se para uma nova 
mutação diante do impacto traumático da própria realidade que se criou  com 
o infindável quadro recursal com gasto de tempo e recursos escassos, sem 
real proveito para efetivação da justiça, bem como pelo reforço da 
seletividade, tendo em vista que os mais pobres não têm dinheiro para bancar 
a procrastinação (os pobres não têm dinheiro e nem a defensoria 
estruturada)126. 

 
 

iv) a Constituição repele o acesso às Cortes Superiores com o propósito de 
resolver uma injustiça individual, que deve ser feito apenas reflexamente127. 
A reforma da EC 45/04 buscou racionalizar a atividade jurisdicional em que a 
concretização de razoável duração do processo se fez pelo condicionamento 
da admissibilidade do recurso extraordinário à  repercussão geral, ou seja, 
matérias eminentemente jurídicas. Assim, os recursos extraordinários não 
têm por finalidade discutir a justiça ou injustiça da decisão e sim a 
preservação da higidez do sistema128; 

 
 

vii) o princípio do duplo grau de jurisdição não está consagrado 
constitucionalmente, cabendo ao legislador ordinário a sua disciplina129. A 
constituição utilizou a fórmula de que ninguém será considerado culpado até 
o trânsito em julgado, mas ficou longe de precisar o vocábulo culpado, de 
modo que o espaço para conformação é lato, não obstando que o implicado 
seja tratado de forma progressivamente mais gravosa, segundo as 
contingências da prova e estado da causa130. Não há sequer garantia geral e 
irrestrita ao duplo grau de jurisdição, como nos casos de foro por prerrogativa, 
tampouco de um terceiro grau. A existência da 3ª ou 4ª oportunidade de 
revisão não se coaduna como papel estabilizador, uniformizador e pacificador 
das normas constitucionais e infraconstitucionais das Corte Superiores131; 

 
 
 
 

123 Voto do Min. Luis Barroso, Hc 126.292, p. 38 (Acórdão) 
124 Voto do Min. Menezes Direito, Hc 126.292, p. 1106 
125 Voto do Min. Luiz Barroso, Hc 126,292, p.35 (Acórdão) 
126 Voto do Min. Luis Barroso, Hc 126.292, p. 34 (Acórdão) 
127 Voto do Min. Edson Fachin, Hc 126.292, p. 24 (acórdão) 
128 Voto do Min. Luis Barroso, Hc 126.292, p. 41 (acórdão) 
129 Voto da Min. Ellen Grace, Hc 84.078, p. 1173 
130 Voto do Min. Gilmar Mendes, Hc. 126.292, p. 67 (Acórdão) 
131 Voto do Min. Edson Fachin, Hc. 126.292, p. 23 
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viii) impedir a execução de recursos que não detém efeito suspensivo - sendo 
que seria possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal – seria 
transformá-los em recursos ordinários. 

 
 

ix) admite-se a coisa julgada em capítulos. Então, essa parte relativa ao 
mérito da acusação e às provas, essa parte se torna indiscutível, imutável, de 
sorte que nada impede, ainda, aqueles que interpretam que a presunção de 
inocência vai até o trânsito julgado, e se entreveja o trânsito em julgado 
exatamente nesse momento132; 

 
 

x) a constituição autoriza prisões processuais típicas, preventiva e 
temporária, bem como outras prisões para extradição, expulsão e 
deportação133. O pressuposto da prisão não é o trânsito em julgado, mas a 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente; 

 
 

xi) não se trata de prisão arbitrária, pois a execução antecipada ocorre em 
países como EUA, Canadá e França, que são nações civilizadas. Segundo 
estudos, nenhum pais no mundo aguarda recursos de revisão, incluindo 
Portugal, Espanha e Alemanha, orientação que evita manobras 
procrastinatórias134. A declaração universal dos direitos humanos prevê como 
marco da cessação de presunção de inocência a declaração de culpa; 

 
 

xii) a orientação mantém o agigantamento de afazeres do STF, afastando- se 
cada vez mais do conceito de típica corte constitucional;135 

 
 

Diante da leitura atenta dos argumentos das duas orientações, verifica-se que, 

em ambos os posicionamentos, há notório exagero retórico, estatísticas 

desacompanhadas de detalhada base empírica, e em especial as que identifique a 

quantidade de prescrições típicas por força da tramitação nos Tribunais Superiores – 

prescrição da pretensão punitiva superveniente ou da retroativa em razão da redução 

da pena –, provando, assim, a tese de que os processo realmente prescrevem por 

conta da interposição extraordinária. 

Há de se distinguir ainda os casos cotidianos e os relacionados a políticos, em 

especial, porque antigamente, a tramitação dos processos-crimes dependia de 

autorização da casa legislativa136. 
 
 
 

132 Voto do Min. Luiz Fux, Hc 126.292, p. 59 (acórdão) 
133 Voto do Min. Luis Barroso, Hc 126.292, p. 36 (acórdão) 
134 Voto do Min. Luis Barroso, Hc 126.292, p. 48 (acórdão) 
135 Voto do Min. Edson Fachin, HC 126.292, p.21 (acórdão) 
136A Emenda Constitucional (EC) 35/2001 alterou a redação do art. 53, § 1º, da CF e aboliu a exigência 
de autorização prévia das casas legislativas para o processamento e julgamento de deputados federais 
e estaduais; e as ADIs 4798, 4764 e 4797, julgadas pelo Supremo em 2017 considerou inconstitucional 
qualquer norma que submeta o processo e julgamento de Governadores ao crivo da Assembleia 
Legislativa. 
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Por oportuno, cabe acrescer mais seis argumentos. 

O primeiro deles é acerca da necessidade de compatibilização entre as 

medidas cautelares diversas da prisão e a decretação da prisão automática após 

julgamento de 2ª instância como fator a ser considerado no debate. Em se 

considerando que, até as medidas menos gravosas, diversas da prisão, exigem 

fundamentação, nos termos do art. 315 CPP, seria possível exigir menor rigor da 

prisão decorrente do mero esgotamento das instâncias ordinárias? 

Em se cogitando, num segundo exemplo, o excesso de prazo na prisão 

decretada com fundamento no acórdão condenatório, a orientação impediria a 

declaração de ilegalidade da prisão prolongada já que a mesma é automática? 

Em que pese mencionado que a legislação de alguns países não conceba a 

prisão provisória. Vale destacar que países como Portugal137 e Itália138 exigem no texto 

constitucional o trânsito em julgado para execução da sentença condenatória; 

valendo, portanto, distinguir o instrumento recursal da instauração de nova relação 

processual com a pretensão revisional; esta que no Brasil igualmente não possui efeito 

suspensivo. 

Em quarto lugar, é válido ressaltar que o processo civil exige contracautelas 

para o deferimento da execução provisória da sentença, que somente são 

dispensadas ante ao risco de dano irreparável (ex. existindo risco de vida)139 e, no 

 
 

137 Artigo 32º, item 2 da Constituição da República Portuguesa. Redação de Texto originário da 
Constituição, aprovada em 2 de Abril de 1976. Disponível em: 
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso  em: 
04 de fevereiro de 2020. 
138 Art 27 da Constituição da República Italiana. Disponível em: 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/C 
OST_PORTOGHESE.pdf. Acesso em : 04 de fevereiro de 2020. 
139 Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito 
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte 
regime: 
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a 
reparar os danos que o executado haja sofrido; 
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, 
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; 
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, 
somente nesta ficará sem efeito a execução; 
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse 
ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao 
executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos 
próprios autos. 
§ 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, 
nos termos do art. 525 . 
§ 2º A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório 
de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. 
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processo penal, além de naturalmente inexistir contracautela capaz de resguardar a 

perda da liberdade, o sistema sequer possui o mesmo rigor que o processo civil em 

matéria de antecipação da execução, sem que esteja amparada em qualquer risco 

previsto no art. 312 do CPP. 

Outro argumento é a inexistência de lógica entre a admissão da execução 

provisória da pena em 2ª instância e a proibição da execução provisória da pena 

restritiva de direitos, com fundamento na necessidade de aguardar o trânsito em 

julgado. Muito embora não seja o foco do trabalho, certo é que o STJ, mesmo após  a 

decisão do HC 126.282, de 17 de fevereiro de 2016, continuou a decidir pela 

impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direito, tendo 

reafirmado o precedente na 3º Seção140, pois o STF não teria debatido tal questão no 

precedente de 2016. Certo é que há patente incongruência na vedação à execução 

provisória das penas que não importam em prisão141 e da pena prisional, 
 
 
§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se 
da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. 
§ 4º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da 
transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já 
realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. 
§ 5º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar 
coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. 
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: 
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; 
II - o credor demonstrar situação de necessidade; 
III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão 
proferido no julgamento de casos repetitivos. 
Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto 
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 

 
140 EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO  ESPECIAL.  PENA  PRIVATIVA  DE LIBERDADE 
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROIBIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO 
DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela 
viabilidade da imediata execução da pena imposta ou confirmada pelos tribunais locais após esgotadas 
as respectivas jurisdições, não analisou tal possibilidade quanto às reprimendas restritivas de direitos. 
2. Considerando a ausência de manifestação expressa da Corte Suprema e o teor do art. 147 da LEP, 
não se afigura possível a execução da pena restritiva de direitos antes  do  trânsito  em  julgado  da  
condenação.  3.  Embargos de divergência rejeitados. (BRASIL.STJ. Embargos de Divergência em 
Recurso Especial n. 1619087. Julgamento em 14/06/2017.
 Disponível em:. 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1619087&b=ACOR&thesaurus=JURIDIC 
O&p=true. Acesso em : 10-04-2020) 
141 Penas restritivas de direitos 
Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 
I - prestação pecuniária; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998); 
II - perda de bens e valores; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998); 
III - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984); 
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essa muito mais gravoso e que não permite retorno ao status quo, muito embora o 

STJ tenha realizado uma distinção, preservando a integridade do precedente, tendo 

em vista que não houve deliberação do Supremo Tribunal Federal acerca da questão. 

Ou, por fim, será que a demora e o cumprimento provisório da pena 

inviabilizaria o julgamento do mérito recursal em razão da perda do objeto, agindo o 

STF para reduzir julgamentos por uma estratégia de “não-decisão”142? Vale lembrar 

que diversos Habeas corpus que sustentam a ilegalidade da prisão perdem o objeto 

por conta da conversão do título prisional por ocasião da pronúncia, da sentença 

condenatória, ou ainda, do acórdão condenatório. 

São argumentos a serem enfrentados caso haja nova tentativa de reversão 

do precedente. 

 
1.19.3.1 Prospecto da Execução Provisória da Pena em 2019 

 
Aos já conhecidos argumentos acima destacados, somaram-se alguns dados 

e introduziu-se a discussão quanto aos supostos destinatários da decisão – se era 

uma espécie de tutela contra poderosos e corruptos ou o agravamento da situação 

dos mais pobres. Feliz expressão cunhada por ABBOUD143 foi a “fulanização do 

controle objetivo de constitucionalidade”, pois o debate se pautou intensamente pela 

menção específica de eventuais beneficiados, reintroduzindo a militância política na 

seara do debate jurídico constitucional. 

Após o julgamento do Habeas Corpus do caso Lula em outubro de 2019, as 

ADC’s 43, 44 e 54 foram julgadas. O julgamento prolongou-se por cerca de 20 dias e 

foi concluído no dia 07 de novembro de 2019. Até a presente data, os votos não foram 

divulgados em sua íntegra144. 

 
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
25.11.1998); 
V - interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998); 
VI - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998); 
142O controle da pauta também um estratégia decisória, que efetiva pela omissão ou prolongamento 
da prolação da decisão. BACHRACH, P.; BARATZ, M. S. Decisions and nondecisions: An analytical 

framework. American political science review, v. 57, n. 03, p. 632-642, 1963. Disponível em: 
http://gestionyestrategia.azc.uam.mx/index.php/rge. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
143CONJUR. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-nov-14/georges-abboud-julgamento- 
adcs-43-44-54-absurdo. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
144As minutas dos votos foram obtidas mediante acesso ao site que passa-se a indicar. PODER 360. 
Disponível em: https://www.poder360.com.br/justica/leia-o-voto-de-cada-ministro-no-julgamento-da- 
2a-instancia-e-assista-aos-videos/. Acesso em: 04 de fevereiro de 2020. 
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Vale destacar que o debate sobre o conteúdo da constitucionalidade ou não 

da prisão em 2ª instância foi interditado e desqualificado com a “Lava à Jato” e o 

combate a corrupção, como se os rumos das operações estivessem intimamente 

ligados a decisão acerca da antecipação da execução da pena. 

A fim de ilustrar todos os apontamentos acima, valemos-nos do voto do 

Ministro Luís Roberto Barroso - que se alinha a teoria sobre Populismo Penal 

apontada linhas acima - oportunidade que se destacam alguns trechos: 

 
 

16. De acordo com os dados do Departamento Penitenciário Nacional - 
DEPEN, em 2010 – primeiro ano após se haver proibido a execução da pena 
após a condenação em 2ºgrau – havia 496.000 presos no sistema 
penitenciário, 4,79% a mais do que em 2009. No ano seguinte, em 2011, 
havia 514.600 presos, 3,68% a mais. Em 2012, 549.800, 6,84% a mais. Em 
2013, 581.500, 5,76% a mais. Em 2014, 622.200, 6,99% a mais. Em 2015, 
698.600, 12,27% a mais! Em 2016, 722.923, 3,48% a mais. 

 
17. Pois bem, em 17 de fevereiro de 2016, o STF muda a jurisprudência e 
passa a permitir a execução da pena após a condenação em 2º grau. Ao final 
de 2017, já com o impacto da nova orientação, o número de presos no 
sistema penitenciário é de 726.354. Opa! Aumento de apenas 0,47%, o menor 
desde 2010. Aí vamos aos números do DEPEN para 2018: são 
744.216 presos. Um aumento de 2,45%, o segundo menor desde 2010. 

 
18. Note-se bem: entre 2009 e 2016 – período em que vigorou a proibição da 
execução após o 2º grau –, a média de aumento anual do nível de 
encarceramento foi de 6,25%. Após 2016, quando volta a possibilidade de 
execução após o 2º grau, essa média caiu para menos de 1/3 (um terço): 
1,46%. 

 
19. Vale dizer: com a mudança de jurisprudência, DIMINUIU 
expressivamente o índice percentual de aumento do encarceramento. Eu não 
gostaria de extrair consequências apressadas desses números. Considero, 
no entanto, duas possibilidades iniciais: (i) diante da inexorabilidade do 
encarceramento, tribunais passaram a ser mais parcimoniosos nas 
condenações, vale dizer, uma consequência que favoreceu os réus; e (ii) 
diante da inexorabilidade do cumprimento da pena, criminosos potenciais 
refrearam seus instintos. 

 
20. Sejam essas as causas ou não, há um inexorável e demonstrável fato 
objetivo: os índices de encarceramento diminuíram após a mudança de 
entendimento do STF que permitiu a execução após o esgotamento das 
instâncias ordinárias. 

 
Esse é um ponto importante: aplicar as normas penais com devido processo 
legal e proporcionalidade não é punitivismo, não é vingança privada, mas 
instrumento de proteção dos direitos fundamentais de todos contra o abuso 
praticado por alguns. Vítimas também têm direitos humanos, lembrou da 
tribuna, em sustentação memorável, o Advogado-Geral da União, Dr. André 
Mendonça (Voto de Barroso, p.19). 
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Neste cenário, retardar infundadamente a prisão do réu condenado estaria 
em inerente contraste com a preservação da ordem pública, aqui entendida 
como a eficácia do direito penal exigida para a proteção da vida, da segurança 
e da integridade das pessoas e de todos os demais fins que justificam o 
próprio sistema criminal. 

 
67. Está em jogo aqui a credibilidade do Judiciário – inevitavelmente abalada 
com a demora da repreensão eficaz do delito –, sem mencionar os deveres 
de proteção por parte do Estado e o papel preventivo do direito penal. A 
afronta à ordem pública torna-se ainda mais patente ao se considerar o 
baixíssimo índice de provimento de recursos especiais e extraordinários, 
como se verá adiante. 

 
111. Pois também me preocupa a percepção que o mundo desenvolvido tem 
do Brasil. Essa não é uma questão supérflua. As sociedades capitalistas 
vivem da segurança jurídica, da confiança nas instituições e nos atores 
públicos e privados. É isso que determina o nível de investimento e o volume 
de negócios de um país. E, consequentemente, seu nível de emprego e 
perspectivas de desenvolvimento. Pois a percepção internacional do Brasil 
pela OCDE, que, como disse, representa os países desenvolvidos e em cujos 
quadros o Brasil deseja ingressar, não é boa. 

 
112. Ninguém respeita país que blinda corruptos. Voltar atrás nessa matéria 
representará um retrocesso capaz de afetar o ritmo de desenvolvimento do 
Brasil. Evidentemente, nem eu nem ninguém nesse tribunal é pautado por 
qualquer pessoa ou organização, seja do Brasil ou do exterior. Mas no mundo 
globalizado, nenhum país pode ser uma ilha. Menos ainda uma ilha de 
impunidade. Na frase inspirada de Vinicius de Moraes, “bastar-se a si mesmo 
é a maior solidão” 

 
 
 

O primeiro ponto de destaque é a estatística colacionada. Embora revele um 

decréscimo no montante de encarceramento, encontra-se isolada no confronto com 

outros estudos que busquem justificar a variação ocorrida entre o período amostral de 

oito anos (2000/2008) em relação ao período de três anos (2016/2019). Somente para 

fins de ilustração, na série histórica, o ano de 2003 – quando ainda era possível a 

execução provisória do acórdão condenatório – o crescimento da população 

carcerária em relação ao ano anterior foi de 28,83%145. Houve incremento prisional de 

quase 69 mil pessoas; o que demonstra que a redução anotada no período entre 2016 

e 2019 foi efêmera, não tendo relação direta com a forma de execução provisória da 

pena. 

Assim, em que pese, realmente seja cedo para infirmar as conclusões do Min. 

Barroso, estas, por estarem destituídas de melhor recorte, ou desatentas à 
 
 
 

145DEPEN. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento- 
nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf (gráfico p. 14). Acesso em: 04 
de fevereiro de 2020. 
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influência de outras justificativas, não poderiam servir para consolidação de uma 

mudança jurisprudencial, sobretudo porque o referido julgador pronunciou-se com 

base em dados contra intuitivos, ou seja, não cientificamente comprovados, servindo 

apenas para reforço de sua opinião. 

O segundo ponto do voto é justamente do reforço da dicotomia vítimas em 

oposição a acusados, fazendo crer que o caderno constitucional de proteção ao 

acusado teria contorno preponderantemente privado em oposição ao interesse da 

sociedade como um todo, que seria vítima das barbáries de alguns, o que denotaria 

uma espécie de interesse público na segurança, em especial para credibilidade do 

judiciário. 

Em que pese à elevada incidência da expressão “interesse público” nas 

decisões judiciais, este é um álibi retórico para introduzir valores pessoais dos 

julgadores de modo escamoteado, na medida não é de tranquila definição o interesse 

público - pois se trata de massa heterogênea com déficit de representatividade ou 

desinteressada em participar do processo deliberativo (SMITH, 2009, p 88) -, 

sobretudo porque zelar por direitos fundamentais também representa tutela do 

interesse público, caracterizada premissa fundamental do Estado Constitucional. 

 
Abboud leciona que a restrição dos direitos fundamentais escorados 

meramente no interesse público evidencia decisões absolutamente arbitrárias com 

fundamento em enunciado performático: 

 
Portanto, caso fosse admitida a restrição de direito fundamental com 
fundamento na suposta primazia do interesse público, de uma única vez, 
seriam retiradas as duas principais funções dos direitos fundamentais: (a) 
oponibilidade contra o Poder Público; e (b) proteção do cidadão contra 
formação de eventuais maiorias, ou da atuação governamental 
supostamente embasada na vontade da maioria. (ABBOUD, 2011, p.61) 

 
 

De semelhante forma, fundamentar a decisão com base na credibilidade do 

judiciário - ou na credibilidade do Brasil no exterior – enuncia-se um vazio  semântico, 

pois a crença no sistema se concretiza não só com a imposição de pena, mas também 

quando se previnem injustiças contra o réu, não servindo o propósito de tutela das 

vítimas como justificativa para a execução provisória que  sequer possui condições 

de restituir o status quo como se exige na demanda de natureza 
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cível por intermédio de contracautelas, pois afeta o bem da vida liberdade e não o 

patrimônio. 

O voto, portanto, utiliza-se de expedientes capazes de nebular a essência do 

debate, trazendo a invocação das massas e argumentos que escamoteiam uma 

opinião pessoal em expressões abstratas e de difícil definição, com estratégias de 

legitimar uma tomada de decisão: não é apenas efêmera coincidência com o 

populismo penal. 

 
1.20 DA REPERCUSSÃO DA DECISÃO NO CONTROLE OBJETIVO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 
Poderíamos dizer que, após a decisão do STF nas ADC 43, 44 e 54, formou- 

se um precedente que superou outro precedente exposto no HC 126.282, que teria 

superado um terceiro, do HC 84.078. 

À vista do que se pretende como adoção do modelo de stare decisis, embora 

todos esses tenham formado uma ratio decidendi, encontramos que a ausência de 

base empírica é o fator mais relevante, quando constatamos que a analisa-se 

qualitativamente o potencial vinculante dos precedentes. 

Sob o aspecto formal da constituição do precedente, não restariam dúvidas 

para afirmar que os precedentes devessem ser observado por todos os juízes e 

Tribunais, incluindo a eficácia horizontal do próprio STF, bem como todos os 

operadores do direito - o que se estende à prática dos advogados, promotores e 

defensores públicos. 

Assim, atualmente, no campo jurídico tem-se estabelecida a seguinte ratio 

decidendi que pode ser resumida no entendimento de que não cabe a prisão cautelar 

sem que estejam comprovados os fundamentos de risco à ordem pública ou 

econômica, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal. 

Como visto a prisão cautelar, embora tida como instrumental ao processo, é 

considerada cumprimento antecipado de futura sentença penal condenatória, razão 

pela qual os arts. 42 do Código Penal e art. 387, §2º do Código de Processo Penal 

preveem a detração da pena já cumprida, bem como a contagem material da 

quantidade de pena, na forma do art. 10 do Código Penal. 
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Assim, não se podem ter dúvidas quanto ao caráter material das normas que 

cuidam dos fundamentos de autorização da prisão preventiva, pois repercutem em 

especial pela afetação ao patrimônio físico e mental do suposto autor do fato. 

Frise-se que, por se tratar de bem jurídico liberdade, ninguém restituirá o 

tempo de vida preso – ou, como se diz na seara consumerista, o tempo de desvio 

produtivo (DESSAUNE apud SOUSA, 2018, p. 345) – que poderia estar sendo 

utilizado para geração de riqueza, lazer, convívio social, ou mesmo para o ócio. 

Por se tratar de norma mais benéfica, deve ser aplicada a todos os casos. 

Vale notar que o caráter provisório da prisão cautelar elimina a possibilidade de efeitos 

positivos sobre os casos que já chegaram ao trânsito em julgado, tendo em vista a 

concessão do título em definitivo. 

Hipoteticamente, em se cogitando a concretização a reversão jurisprudencial 

de 2016, diante da formação do precedente revogador em sentido surpreendente 

(ATAÍDE JÚNIOR, 2012. p.172), por força da inovação, - considerando que a decisão 

de 2009 excluiu qualquer interpretação que modificasse o momento do trânsito em 

julgado, impossibilitando que a culpa fosse integralmente provada antes do momento 

constitucional adequado – o novel entendimento admitindo a execução antecipada 

não poderia ser aplicado de imediato, pois, além de não configurar previsão de 

natureza meramente processual, acabava por violar a legitima confiança, a legalidade 

e a boa-fé, na medida em que inverteu a lógica da cognição, presente na dimensão 

estática da segurança jurídica. 

A legítima confiança não sofreria ataque se a prisão cautelar sem 

fundamentação no art. 312 do CPP, por força do acórdão condenatório, se efetivasse 

nos fatos corridos após a reversão da jurisprudencial. 

Poder-se-ia dizer que a decisão de 2016 representaria uma sinalização da 

possibilidade de modificação do entendimento da Corte. No entanto, diante da 

ausência de um consenso no campo doutrinário e empírico, capaz de respaldar uma 

consolidação, aquela sinalização não teria condão de obstar o estado de surpresa, 

enquanto não fossem julgados por processo no campo do controle objetivo de 

constitucionalidade. 

No que diz respeito ao precedente de 2019 – que reestabeleceu a vedação à 

execução provisória do acórdão condenatório, este deve ser aplicado a todos os 

processos em curso, vez que diz respeito a norma mista - no mínimo -, e é mais 

benéfica. 
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Cabe questionar se a decisão do STF impõe a aplicação automática da 

decisão aos processos. A resposta é negativa, mas os juízes e tribunais deverão rever 

seu posicionamento, sendo certo que, tal providência prescinde de pedido. A decisão 

destituída de fundamento no art. 312 do CPP, e carente de respaldo na preclusão do 

acórdão condenatório, se afigura ilegal, sendo hipótese de cabimento de relaxamento 

de prisão, por força do art. 5º, LXV da Constituição Federal. 

Nesse ponto, caso a prisão esteja destituída dos fundamentos do art. 312 do 

CPP, e a autoridade judiciária deixe de atender ao pedido, a preservação do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal pode se concretizar pelo ajuizamento da 

Reclamação Constitucional no STF; ou Habeas Corpus a instância revisora do ato 

coator. 

A solução no campo jurídico apresenta-se formatada, contudo enfrenta 

reações no bojo da sociedade, como se houvesse a necessita de um escrutínio 

popular da decisão do Supremo Tribunal Federal. 

 
1.21 CAMPO POLÍTICO: A “QUINTA” INSTÂNCIA DECISÓRIA 

 
 

Vale dizer que, tão logo pacificados os ânimos no campo dos Tribunais, tendo 

a norma inserta no art. 5º, LVII da Constituição Federal sido interpretada de modo 

restrito e literal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal passaram a discutir a 

possibilidade de afastamento da decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Tal discussão, na realidade, foi estimulada pela própria manifestação do Min 

Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que apontou, em manifestação 

pessoal, fora do tema dos autos, que não houve sequer com debate dos demais 

membros da corte. Insta ressaltar que a manifestação, por não se tratar de atividade 

eminente jurisdicional, não julgada pela corte, não se enquadraria na função 

representativa da presidência do judiciário, tendo caráter meramente obter dictum, ou 

seja, sem nenhuma possibilidade de vincular. 

Há de se afirmar que a manifestação vai na contramão de tudo que se prega 

na qualidade de precedente, e de estabelecimento da ratio decidendi, pois o 

posicionamento sequer foi colocado a escrutínio, votação majoritária ou debate sobre 

a possibilidade ou não de reversão de entendimento do Supremo Tribunal Federal por 

força da inclusão no código de processo penal de dispositivo 
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autorizando a execução provisória da pena diante da mera existência de acórdão 

condenatório 

A renovação do debate expressa inexistir qualquer grau de dependência entre 

as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Legislativo, sendo certo que o que 

justifica a expressão “quinta instância” é o sentido conotativo, acepção inversa de 

definitivo, característica típica do poder judiciário, mas que teve o condão de encerrar 

o tema. 

À despeito da continuidade do debate, todas as funções do estado devem 

obediência à Constituição e aos direitos fundamentais. 

O Poder Constituinte conferiu especial proteção aos direitos fundamentais, 

qualificando-os como cláusulas pétrea, não sendo autorizado sequer ao legislativo, no 

desempenho de poder constituinte derivado, deliberar sobre proposta de emenda 

constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, 

universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais. 

Na Constituição, os direitos fundamentais estão concentrados no art. 5º, mas 

também estão previstos em normas esparsas pelo texto constitucional. Em razão das 

disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º, os direitos fundamentais também podem estar 

em documentos internacionais. 

Os direitos fundamentais estão protegidos por configurarem cláusulas 

pétreas, razão pela qual possuem aplicação imediata, de modo a conferir força 

normativa e máxima efetividade aos direitos abstratamente previstos para que as 

disposições não se restrinjam a cartas de boas intenções. E, a fim de garantir a 

máxima efetividade, quando da omissão das funções executiva e legislativa, o Poder 

Constituinte Originário elegeu o Judiciário como seu delegatário para defesa da 

integridade constitucional, mas dependendo a iniciativa da tutela jurisdicional às 

Provedorias de Justiça segundo Moreira Neto (1995, p.22-25), de modo a preservar a 

imparcialidade. 

Assim, verifica-se que o sistema foi formatado de modo a vedar que qualquer 

função estatal venha a violar os direitos e garantias individuais, o que inclui o legislador 

que não possui poderes ilimitados. 

Repise-se que o Poder Constituinte Originário tinha total domínio da 

expressão trânsito em julgado e que a redação conferida ao art. 5, LXVII CF já era 

utilizada desde a 1º Constituição Republicana. 
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Nessa feita, o Supremo interpretou a previsão constitucional por interpretação 

literal e denotativa dos vocábulos da norma acima indicada, sendo certo que a reação 

se deu em maior extensão no campo político – e midiático -, pois não se percebeu 

tanta movimentação no seio social após a decisão das ADC´s, através de comícios e 

passeatas. Configurado, portanto, um backlash com preponderante caráter legislativo. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, o “backlash” é conceituado por 

Marmelstein (2016, p 3-7) como contra-ataque político ao resultado de uma 

deliberação judicial. 

Decisões de especial destaque do fenômeno são as reações motivadas pelo 

caso Brown vs Board of Education146 e Roe v. Wade147. No primeiro caso, a Suprema 

Corte dos Estados Unidos decidiu pela inconstitucionalidade da divisão racial entre 

estudantes brancos e negros em escolas públicas do país. No segundo, a Corte 

Suprema decidiu, com amparo no direito à privacidade e ao devido processo legal, 

que cabe a mulher decidir, por si só, sobre a interrupção de sua gravidez. 

Nesses casos, houve uma alteração brusca do status quo, o que trouxe 

reação por parte da sociedade americana à época marcada por um contexto 

extremamente racista e machista. 

Nos casos Lochner v New York148, Hammer v. Dagenhart (1918) e Adkins v, 

Children´s Hospital, a postura conservadora foi por parte da Suprema Corte que 

considerou inconstitucional, no primeiro caso, a lei do Estado de Nova Iorque que 

conferia proteção aos trabalhadores, como a limitação de jornada de trabalho; no 

segundo, a lei que proibia o trabalho de menores de 14 anos em fábricas; e, no terceiro 

caso, a fixação de pisos salariais para mulheres e crianças. Todas as decisões 

estavam pautadas no princípio da relatividade dos contratos. A reação social às 

decisões, mais tarde, acabou por promover a alteração de entendimento da corte. 

No Brasil, a decisão acerca da prática da “vaquejada”149, em que o Supremo 

Tribunal Federal considerou tratar-se de maus tratos aos animais foi notoriamente 
 
 
 

146  347 U.S. 483 (1954) 
147  410 U.S. 113 (1973) 
148 198 US 45, 1905 
149“Vaquejada” é uma festa típica do nordeste, que reúne grande número de espectadores, na qual 
dois vaqueiros montados a cavalo têm de derrubar um boi, puxando-o pelo rabo, entre duas faixas de 
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um caso de backlash de efeitos negativos. O parlamento, ato contínuo à decisão, 

aprovou a Lei 13.364/2016 prevendo que a “vaquejada” é manifestação cultural e 

patrimônio imaterial; e a proposta de Emenda Constitucional 50/2016, que dispõe não 

serem cruéis as práticas culturais definidas na Constituição e registradas como de 

natureza imaterial. 

Por outro lado, quando tratamos da decisão do STF acerca do casamento de 

pessoas do mesmo sexo, em que pese a reação de uma ala do Congresso, que 

aprovou o Estatuto da Família, afirmando a necessidade de proteção da “família 

tradicional”, a decisão do Supremo amadureceu a sociedade, fazendo com essas 

minorias viessem a debate, invertendo o ônus argumentativo que antes favorecia os 

mais conservadores. 

O “backlash”, a priori, não é um fenômeno negativo, embora concretamente 

possa estimular uma tentativa de retaliação ou interferência na independência judicial. 

O maior sinal disso são as manifestações parlamentares expressando a iniciativa de 

modificar a forma de acesso aos Tribunais Superiores, a implementação da limitação 

temporal de exercício de cargo na Suprema Corte, pedidos de impeachment dos 

Ministros, a criação de “CPI da Toga”. 

Tais modalidade de reação são odiosas, pois denotam a pura tentativa de 

pressionar os julgadores, mas a doutrina se consolidou no sentido de entender que a 

reação adstrita ao tema é natural e salutar para o regime democrático. 

 
1.22 PROGNÓSTICO DE REVERSÃO DA DECISÃO ACERCA DA PRISÃO EM 2ª 

INSTÂNCIA PELO PARLAMENTO 

 
A despeito de um obter dictum jamais ser juridicamente aceito como um 

aspecto vinculante, pois não foi fruto de decisão majoritária, não tendo sido submetido 

ao contraditório relativamente ao ponto, articulado como mera opinião pessoal, há de 

ser desconsiderado na teoria de formação dos procedentes. Como já foi afirmado, 

uma eventual reversão da decisão acerca da prisão e, 2ª instância deverá passar por 

modulação, de modo que, em se tratando da prisão de norma processual material, 

não deverá ser aplicada aos fatos ocorridos antes da reversão legislativa. 
 

cal do parque de vaquejada. Discute-se se deve ser identificada como manifestação cultural ou 
situação de maus-tratos a animais. 
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No cenário de hoje, há diversas propostas de lei ordinária tramitando no 

Senado Federal, PLS 5954/2019, PLS 5956/2019 e PLS 5958/2019; e na Câmara dos 

Deputados, PL 5932/2019; PL 133/2020; PL 5951/2019; PL 6313/2019; PL 

5973/2019; PL 6061/2019, de semelhante conteúdo. 

Destaca-se o Projeto de Lei do Senado Federal, n. 166/2018, anterior a 

decisão do STF, porém que compila as pretensões dos demais projetos acima 

destacados, em que foram realizadas Audiências Públicas, já foi aprovada na 

Comissão de Constituição e Justiça e encontra-se pronta para inclusão na ordem do 

dia no Senado Federal. A proposta pretende alterar o Código de Processo Penal para 

fazer constar que a prisão poderá se dar a partir da condenação em 2º grau. 

Por se tratar de proposta de lei ordinária (tal qual as demais propostas 

mencionadas acima), o direito substancial de preservação da liberdade até o trânsito 

em julgado conduz a que toda norma infraconstitucional em sentido oposto deva ser 

declarada inconstitucional, pois afrontam o art. 5º, LVII da CF e a interpretação 

constitucional conferida pelo STF nas ADC 43, 44 e 54, de modo que o projeto não 

passa pelo filtro constitucional. 

O Congresso possui, ainda, dois projetos de emenda constitucional, n 5/2019 

e 199/2019, que são reproduções de projetos de emenda constitucional já arquivados 

por conta do encerramento da legislatura anterior, PEC 196/2016 252/2016; 237/2016 

A primeira proposta de 2019 encontra-se pendente de votação na Comissão 

de Constituição e Justiça150, e pretende incluir no art. 93 da Constituição um 

dispositivo que possibilitaria a execução imediata da decisão condenatória proferida 

por órgãos colegiados, independentemente do cabimento de recursos. 

De plano, causa perplexidade a inclusão de um inciso em dispositivo que trata 

exclusivamente do regime jurídico da magistratura e de seu desenho constitucional. 

Quanto ao conteúdo, não inova no que concerne à compreensão de antecipar a 

pretensão de cumprimento da pena. 
 
 
 
 
 
 
 

150 BRASIL. SENADO FEDERAL. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135253. Acesso em 03 de abril de 
2020. 
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A segunda proposta, que é reproduções das PEC 410 e 411/2018 já 

arquivadas, aguarda a realização de Audiências Públicas151, e pretende modificar os 

artigos 102 e 105 da Constituição, dispositivos esses que tratam do acesso aos 

Tribunais Superiores, de modo que a técnica legislativa parece mais congruente. No 

entanto pretende antecipar o trânsito em julgado para todas as demandas, tenham ela 

caráter cível, penal, trabalhista, etc. e transformando todo e qualquer impugnação da 

decisão em ação revisional. 

A primeira crítica que se faz é a interferência em diversas searas distintas da 

criminal e a justificativa do projeto se pautar na necessidade de coibir a prescrição de 

crimes, em especial os notórios casos de corrupção do mensalão e da operação lava 

à jato. 

Além da justificativa não se compatibilizar com a alteração da sistemática de 

outras áreas, certo é que o número de processos não deverá ter grande redução, 

considerando que os mais abastados se utilizarão de bons advogados, e pagarão as 

custas – o que inclui o depósito recursal – e terão acesso ao juízo. Na outra ponta, os 

menos abastados, contarão com a concessão da gratuidade de justiça e com o auxílio 

da Defensoria Pública, e também terão acesso aos tribunais superiores. Repercussão, 

em tese, será na classe média, que, via de regra, faz o cálculo do custo/benefício, 

tendo em vista a necessidade de contratar advogado, arcar com as custas e se 

submeter a eventual sucumbência. 

Cumpre ressaltar que, atualmente, os recursos extraordinários contam com o 

juízo de admissibilidade na 2ª instância, fator que embora enseje o estímulo da 

atividade recursal, acaba represando muitas demandas que não cumprem o  conceito 

formal, havendo maior descentralização, já que contamos com, pelo  menos, 27 

Tribunais de Justiça, enquanto só Ministros do STJ são 33 e do STF são apenas 11. 

Não se evidencia, portanto, que a retirada de um filtro de 27 Tribunais de 

Justiça, na qualidade de juízo competente para as ações rescisórias, poderá cooperar 

com a tramitação mais rápida de demanda nos Tribunais Superiores. Muito pelo 

contrário, entende-se que eventual modificação poderá representar o incremento do 

número de prescrições, bem como eventuais devoluções do status 
 

 

151 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2229938. Acesso em: 
03 de abril de 2020; 
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quo pela execução das decisões judiciais antes de uma análise definitiva das Cortes 

Supremas. No campo penal, possivelmente, os Tribunais Superiores não terão tempo 

de decidir a questão antes de eventual execução da pena ou progressão de regime. 

Por fim, tem-se a impressão de que o argumento de que as demandas 

prescrevem durante a tramitação nos Tribunais Superiores não guarda muita 

pertinências, pois, em geral, as declarações de prescrições mais frequentes parecem 

ser as da modalidade da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e retroativa, 

sobretudo porque o acórdão condenatório ou confirmatório interrompe o fluxo da 

prescrição. 

Superados os vícios formais e materiais das propostas de alteração legislativa 

e constitucional, reforça-se que a decisão não poderá ser aplicada aos casos 

pendentes por força do caráter material da norma sobre prisão, bem como pela 

violação do princípio da confiança e da segurança jurídica, pois a inovação não 

respeitaria o primado da cognição normativa anterior a ocorrência fática. 

Muito embora, compreenda-se que as propostas do parlamento representem 

violação à cláusula pétrea do não reconhecimento de culpa antes do trânsito em 

julgado da sentença condenatória, que, por seu histórico desde a constituição de 

1891, significa esgotamento da cadeia recursal, uma decisão do Supremo deverá 

discutir se o Poder Constituinte Derivado está submetido às amarras do Poder 

Constituinte Ordinário, tal como procedeu com a Emenda 3/1993. 

A principal lamentação, contudo, é a extensão do debate da questão por conta 

da polarização vivenciada nos últimos anos e estimulada pela imprensa, interditada 

por suposições relacionada ao combate dos corruptos ou diminuição da violência, 

temas aos quais ninguém é contrário, porém diante dos quais se exige provas 

empíricas da adequação e da relação de causa e efeito da pretensa modificação de 

uma política pública, que não deve ser decida apenas por recursos de oratória ou 

apelo ao senso comum, ou, ainda, por mera mudanças na composição do tribunal. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Conforme ficou assentado na introdução deste trabalho, nosso objetivo não 

era a formulação de conclusões definitivas sobre a execução provisória da pena, mas, 

em razão da introdução da teoria dos precedentes na seara penal, além da tutela da 

isonomia, adentramos nas discussões acerca da necessidade proteção da segurança 

jurídica. 

Partimos dessa premissa, e o percurso da pesquisa, dividido em três 

capítulos, nos possibilita apresentar as seguintes conclusões: 

No capítulo 1, formatamos a teoria dos precedente judiciais, traçando as 

características da civil e common law, apresentamos o conceito de ratio decidendi, 

obter dicta e stare decisis, além de estabelecer a distinção entre o precedente e 

demais institutos. 

Identificamos que a derivação entre os sistemas jurídicos ocidentais se 

constituiu a partir das diferenças relacionadas ao processo de formação do Estado 

Francês e Inglês, em que o primeiro adotou como fonte primária a lei, e, o segundo, 

os costumes. Entretanto, em razão do desmonte do mito da completude legislativa, 

como símbolo da segurança jurídica, por influência das técnicas legislativas 

implementadas a partir do neoconstiucionalismo e pós-positivismo, os sistemas se 

aproximaram, em especial, em razão da necessidade de garantia isonomia e eficiência 

para as relações contemporâneas. 

A da teoria dos precedentes – e seus institutos correlatos – pode ser 

introduzida no ordenamento brasileiro, mas não tornarão a atividade do magistrado 

menos complexa ou literal, vez que a aplicação dos precedentes não deve ser 

concretizada de forma mecânica, com base em ementas, teses sumarizadas, ou em 

substituição à investigação da similitude entre o fato em julgamento e os fatos 

necessários e suficientes que respaldaram a consolidação da ratio decidendi. 

Sem prejuízo da adoção do sistema de precedentes, há de se estabelecer 

mecanismos que permitam a oxigenação do Direito, particularmente pelo 

apontamento da opinião divergente nas decisões e pela intensificação do papel dos 

Presidentes das Cortes de Justiça, como ferramenta para estabelecimento do correto 

momento da (re)submissão do precedente à possibilidade superação pelas Cortes 

Supremas. 
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Assentamos que a aplicabilidade da teoria dos precedentes ao processo penal 

deriva da impossibilidade de adoção de uma postura isolacionista. Muito embora não 

exista uma teoria geral do processo capaz de abranger o processo civil e penal, 

quando da aplicação dos institutos originários da seara cível, é imprescindível uma 

filtragem para sua aplicação, com olhos voltados aos bens jurídicos tutelados e 

afetados pela censura penal. 

No capítulo 2, estabelecemos que o escopo da previsão normativa é regular 

comportamentos futuros e preservar as situações jurídicas já consolidadas, razão pela 

qual a autoridade criadora da norma deve estar atenta tanto a cognoscibilidade como 

à confiabilidade e calculabilidade da norma. As norma jurídica, para fins da pesquisa, 

aborda duas espécies, variantes segundo a autoridade emanadora da norma: a norma 

legislativa, fruto do processo legislativo; e a norma judicial, fruto de decisões judiciais. 

A norma legislativa adota a vacatio legis e a técnica da adoção de disposições 

transitórias como instrumentos para efetivação da garantia da dimensão estática e 

dinâmica da segurança jurídica. A norma judicial, que conta com semelhante 

complexidade interpretativa, demanda, igualmente, calibragem quanto aos efeitos 

temporais da sucessão da ratio decidendi 

A partir do resgate histórico da sucessão de normas processuais penais, 

verificamos o enredo da centralização da competência legislativa para matéria 

processual na União Federal. Nesse ponto, foi importante distinguir o caráter 

meramente instrumental da norma jurídica (legislativa ou judicial) do caráter híbrido 

ou com caracteres de prevalentes materiais – inclusas nessas últimas a disciplina 

sobre a autorização para antecipação dos efeitos do acórdão condenatório – para 

ajustar às garantias constitucionais da retroatividade da norma penal benigna e da 

vedação à retroatividade in malam partem, que resguardam o valor segurança jurídica, 

.no aspecto da proteção da confiança. Somente assim, é possível consentir com a 

recepção da disposição do código de processo penal referente à aplicação imediata 

da legislação processual, quando evidenciado o caráter meramente instrumental. 

Dialogando com a tutela da não surpresa, a classificação da norma jurídica 

quanto à inovação, apresentada por Ataíde Junior, que vai aquietar a angustia 

relacionada ao efeito imediato da superação do precedente, sistematizando a eficácia 

temporal e orientando o operador do direito a modular os efeitos do precedente recém 

estabelecido, pois, no momento da formação daquela ratio 
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decidendi superada, havia ocorrido um fechamento semântico das possibilidades, ao 

afastar os demais significados possíveis. 

No último bloco da pesquisa, associamos as premissas anteriormente fixadas 

ao cenário brasileiro, bem como investigamos o histórico e o conteúdo da presunção 

de inocência e constatamos a familiariadade do constituinte originário com o marco 

constitucional do trânsito em julgado. Ao traçarmos a linha do tempo relacionada à 

formatação do entendimento que autorizou a prisão após julgamento na 2ª instância, 

realizamos uma imersão nos fatores sociais, políticos e jurídicos que motivaram a 

volatilidade e sucessão de entendimentos. Procedemos, então, um exame do contexto 

e dos argumentos com o fenômeno do “populismo penal” e inferimos a ocorrência do 

“backlash” quando sustentamos a ocorrência do enfrentamento do tema da 

antecipação dos efeitos da condenação perante a “quinta instância decisória”. 

E, por fim, traçamos o prognóstico de comportamento do operador do direito 

no caso de uma nova reversão do entendimento, sugerindo a modulação dos efeitos 

da novel norma jurídica caso contenha algum caractere material-penal. 

Em suma, propomos a aplicação da teoria dos precedentes no processo 

penal, refinada segundo o conteúdo do processo penal, para melhor administração da 

justiça criminal. De outro giro, pugnamos por um debate que possa ser levado à efeito, 

afastando os argumentos meramente retóricos e expressões dotadas “vazio 

semântico”, em que são desmitificadas bandeiras do imaginário do senso comum (ex. 

sem a execução em 2ª instância não haverá mais combate à corrupção no país; as 

Cortes Superiores somente são acessíveis aos abastados, etc.), e aprofundado o 

debate jurídico do tema através de rigor na análise científica dos dados, impedindo, 

assim, que uma predileção partidária, uma obter ditca ou um mero sentimento pessoal 

prevaleçam escamoteados de decisão sobre os temas criminais. 
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