Direitos fundamentais
de caráter judicial e garantias constitucionais do processo

HC 92.578*
Discutia-se no writ o cabimento da emissão de mandado de recolhimento do réu ao
cárcere antes de atingido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinada ao ensejo
do julgamento de recurso de apelo em segundo grau de jurisdição.
Os impetrantes requeriam, em sede de liminar, “a suspensão dos efeitos do acórdão, com
a expedição de salvo-conduto e recolhimento do mandado de prisão já expedido, para que o Paciente
aguarde em liberdade até o julgamento do mérito do presente writ” (fl. 21). Quanto ao mérito,
requeriam a cassação do acórdão proferido no Tribunal a quo, para que lhe seja garantido aguardar em
liberdade o trânsito em julgado da condenação criminal imposta.
O Relator, Min. Ricardo Lewandowski, deferiu a liminar.
O parecer trazido pelo Ministério Público posicionava-se no sentido da concessão da
ordem.
Esta a Ementa que o julgado do writ recebeu:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NA FORMA TENTADA. PRISÃO
DETERMINADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A
JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO, QUE GUARDA NATUREZA CAUTELAR. RECURSOS EXCEPCIONAIS.
EFEITO SUSPENSIVO DESTES QUE NÃO AUTORIZA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM
CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA DO WRIT. I - O Supremo Tribunal Federal vem firmando o
entendimento de que a execução provisória da pena, ausente a justificativa da segregação cautelar, fere o
princípio da presunção de inocência. II - Paciente que permaneceu solto durante todo o curso processual, e cuja
prisão foi determinada apenas por ocasião do julgamento da apelação. III - Decisão lacônica que carece de
maior fundamentação. IV - Nulidades processuais, que não podem ser conhecidas sob pena de julgamento per
saltum. V - Impetração conhecida em parte, concedendo-se a ordem na parte conhecida para que o réu aguarde
solto o julgamento dos recursos.

VOTO
A prática do recolhimento ao cárcere se disseminou nos Tribunais de Justiça e Regionais
Federais ante o efeito puramente devolutivo que cerca os recursos especial e extraordinário, conforme o
disposto no art. 26, §2º, da Lei nº 8.038/90, bem como eventuais agravos de instrumento interpostos
ante a negativa de seguimento.
*

Em 12-2-2009, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Ricardo
Lewandowski, concedeu o habeas corpus, vencidos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e a Senhora Ministra Ellen Gracie,
estando ausente, justificadamente, naquele julgamento, o Senhor Ministro Eros Grau (DJ de 24-4-2009).
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Proclama a Constituição em seu art. 5º, inciso LVII: “ninguém será considerado culpado
até trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” Há, portanto, que se examinar a
compatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a ordem de recolhimento quando ainda
não houver decisão judicial transitada em julgado contra o acusado.
A orientação tradicional do Supremo Tribunal Federal
Esta Corte vinha reconhecendo, sob o regime constitucional em vigor, a legitimidade da
exigência do recolhimento à prisão para interposição de recurso.
A questão foi bastante discutida no HC 72.366, da relatoria do Min. Néri da Silveira,
quando este Plenário, por maioria, reconheceu a validade do art. 594 do Código de Processo Penal em
face da Constituição de 1988, nos seguintes termos:
Habeas Corpus. 2. Condenado reincidente. Prisão resultante da sentença condenatória.
Aplicabilidade do art. 594, do Código de Processo Penal. 3. Os maus antecedentes do
réu, ora paciente, foram reconhecidos, na sentença condenatória, e, também, outros
aspectos da sua personalidade violenta. 4. Código de Processo Penal, art. 594: norma
recepcionada pelo regime constitucional de 1988. Ora, se este artigo é válido, o
benefício que dele decorre, de poder apelar em liberdade, há de ficar condicionado à
satisfação dos requisitos ali postos, isto é, o réu deve ter bons antecedentes e ser
primário. 5. Habeas Corpus denegado e cassada a medida liminar. (HC 72.366, Rel.
Min. Néri da Silveira, julg. 13.9.1995, DJ 26.11.1999)
Essa orientação já era a dominante em ambas as Turmas do Tribunal. Nesse sentido,
dentre outras, foram as decisões proferidas no HC 69.263, 2ª Turma, Rel. para acórdão Min. Carlos
Velloso, julg. 07.04.92, DJ 09.10.92; HC 69.559, 1ª Turma, Rel. Min. Octavio Gallotti, julg. 22.09.92,
DJ 30.10.92; HC 71.053, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 22.02.94, DJ 10.06.94.
Tal entendimento veio a ser estendido para as leis especiais que exigem a prisão do
condenado para a interposição de recurso de apelação. Destaco as seguintes decisões:
a) HABEAS CORPUS. LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA PARA APELAR. Apelação não
conhecida ao argumento de que, negado o benefício da liberdade, o réu não se recolhera
à prisão para recorrer. O artigo 2. - par. 2. da lei de crimes hediondos prevê, como regra,
a compulsoriedade do encarceramento. Habeas corpus indeferido. (HC 70.634, Rel.
Min. Francisco Rezek, 2ª Turma, julg. 09.11.93, DJ 24.06.94).
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b) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO. CRIME HEDIONDO. APELAÇÃO EM
LIBERDADE. Não tem direito a apelar em liberdade, réu condenado por crime de
tráfico ilícito de entorpecentes em associação, pois trata-se de crime hediondo (L.
8072/90, art. 2º). A constitucionalidade da L. 8.072/90 é reconhecida pela jurisprudência
do Tribunal. Habeas indeferido. (HC 80.412, 2ª Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, julg.
03.10.00, DJ 17.08.01)
c) PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TÓXICOS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO À PRISÃO. LEI 6.368/76, art.
35. I. - O condenado por crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 não pode apelar sem
recolher-se à prisão (Lei 6.368/76, art. 35). II. - H.C. indeferido. (HC 72.603, 2ª Turma,
Rel. Min. Carlos Velloso, julg. 26.09.95, DJ 24.11.95)
d) Habeas corpus. Interpretação conjugada do artigo 35 da Lei n. 6.368/76 com o
parágrafo 2. do artigo 2. da Lei n. 8.072/90. A presunção de inocência não impede a
prisão em virtude de sentença condenatória ainda pendente de recurso. - Da conjugação
dos artigos 35 da Lei 6.368/76 e do parágrafo 2. do artigo 2. da Lei 8.072/90, resulta que
a proibição absoluta imposta por aquele foi parcialmente alterada por este (o que importa
derrogação e não ab-rogação), transformando-se em proibição relativa, já que admite
que a regra - que e a proibição de apelar solto - seja afastada (o que e exceção) por
decisão fundamentada do Juiz em sentido contrário. - Esta Corte já decidiu, inclusive por
seu Plenário, que a presunção de inocência constante no artigo 5º, LVII, da atual
Constituição não impede a prisão em virtude de sentença condenatória ainda pendente
de recurso. Habeas corpus indeferido. (HC 69.667, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves,
julg. 01.12.93, DJ 26.02.93)
e) PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO.
APELAÇÃO. NECESSIDADE DE O RÉU RECOLHER-SE À PRISÃO. ARTS. 12 E
35 DA LEI 6.368/76 (LEI DE TÓXICOS), C/C ART. 2º, PAR. 2º, DA LEI 8.072/90
(CRIMES HEDIONDOS). I. - Necessidade de o réu recolher-se à prisão para apelar. II. Não se aplica o disposto no art. 2º, par. 2º, da Lei 8.072/90, se o réu já se encontrava
preso quando da sentença condenatória. III. - A presunção de não culpabilidade até o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória - C.F., art. 5º, LVII – não revogou o
art. 594 do C.P.P. IV. - H.C. indeferido. (HC 71.889, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos
Velloso, julg. 29.11.94, DJ 24.02.95)
Relativamente a uma das leis objeto da presente discussão, assim firmou a Primeira
Turma deste Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. - Se, em se tratando de crime de quadrilha ou bando, não pode o réu
apelar em liberdade (artigo 9º da Lei 9.034/95), não tem ele direito à liberdade
provisória enquanto não for julgado seu recurso especial e não transitar em julgado sua
condenação. Habeas corpus indeferido. (HC 75.583, Rel. Min. Moreira Alves, julg.
9.9.1997, DJ 10.10.1997)
Votos vencidos
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É verdade, também, que essa posição foi fortemente contestada em diversos votos
vencidos. Transcrevo aqui passagem do Ministro Marco Aurélio, reiteradamente manifestada:
Procede o inconformismo dos Recorrentes quanto à incompatibilidade da regra do
artigo 594 em comento com a nova ordem constitucional. Esta é explícita ao revelar
como garantia constitucional que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei” (inciso LXI, do
artigo 5º). Ora, de prisão em flagrante delito não se cuida nem de hipótese de prisão
preventiva em que se exige ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente. Também não se tem no caso dos autos o envolvimento de transgressão
militar ou de crime propriamente militar. Excluídas as hipóteses contempladas no
referido inciso, conclui-se que a prisão deve estar lastreada na certeza da culpa do
condenado. Se o inciso LVII do mesmo artigo 5º consigna que ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória, impossível é ter
como harmônica com a Constituição Federal a regra do artigo 594 do Código de
Processo Penal. Trata-se de extravagante pressuposto de recorribilidade que conflita até
mesmo com o objetivo do recurso. É contraditório exigir-se daquele que deseja recorrer
e, portanto, mostra-se inconformado com o provimento condenatório que se apresente no
estabelecimento penal para verdadeiro início do cumprimento da pena. Por outro lado, a
inexistência da primariedade e dos bons antecedentes não é de molde a respaldar a
prisão. Diz respeito a procedimentos pretéritos do condenado que não formam base ao
título condenatório, em relação ao qual se insurge. Impossível é conceber que o
recolhimento a ser efetuado seja fruto da inexistência da primariedade e dos bons
antecedentes, pois, caso contrário, estar-se-ia incidindo em verdadeiro bis in idem.
O que se nota é o balizamento rígido pela Constituição Federal das hipóteses que
podem motivar a prisão. Já havendo provimento condenatório, indispensável é que se
tenha a culpa do condenado como intangível, ou seja, revelada em sentença judicial
trânsita em julgado. A ênfase emprestada pela atual Carta à liberdade exclui que se possa
cogitar de verdadeira antecipação do cumprimento da pena, o que ocorrerá caso se
imponha o recolhimento do condenado para que possa ver conhecido o recurso que
interpôs. O exercício da ampla defesa – e neste está compreendida a interposição de
recurso – fica comprometido a partir do momento em que se impõe a necessidade de
atender-se a pressuposto que nada tem a ver em si com o recurso, porque ligado à
observância, embora temporária, da própria sentença condenatória. Na verdade, subsiste
como único móvel da expedição do mandado de prisão o provimento condenatório que,
até o trânsito em julgado, por si só, não a respalda, sob pena de presumir-se o
extravagante, ou seja, a culpa. (HC 69.263, Rel. para acórdão Min. Carlos Velloso, DJ
9.10.1992)
Também o Ministro Sepúlveda Pertence opôs-se à intangibilidade da prisão para apelar
sob a égide da Constituição de 1988:
(...) quando se trata de prisão que tenha por título sentença condenatória recorrível, de
duas, uma: ou se trata de prisão cautelar, ou de antecipação do cumprimento da pena.
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Ora, não nego que ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, a
superveniência da sentença condenatória, somada às circunstâncias do caso, possa
aconselhar o seu recolhimento à prisão, a título de medida cautelar. Mas, como toda
medida cautelar, ela há de ser fundamentada; fundamentada na necessidade cautelar da
prisão. Senão Senhor Presidente, a privação da liberdade será, de fato, antecipação de
execução de pena. E antecipação de execução da pena, de um lado, com a regra
constitucional de que ninguém será considerado culpado antes que transite em julgado a
condenação, são coisas, data venia, que hurlent de se trouver ensemble. (HC 69.964,
Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 1º.7.1993)
O Ministro Ilmar Galvão assim fundamentava a sua posição:
O mandado de prisão, expedido em cumprimento a sentença condenatória trânsita em
julgado, é fora de dúvida que satisfaz à exigência constitucional de ordem escrita e
fundamentada. O fundamento está na própria condenação, quando já insuscetível de
modificação pelos meios ordinários.
Sentença, nas condições apontadas, é sentença preparada para execução que, no caso
da pena privativa de liberdade, se inicia pela expedição do mandado de prisão.
Diversa é a situação da sentença condenatória ainda sujeita a recurso. Em face do
princípio da presunção da ausência de culpa, insculpido no inc. LVII (art. 5º), não pode
servir de fundamento a uma ordem de prisão. Eventual mandado de prisão que, em
função dela, for expedido, configurará hipótese de prisão desfundamentada e, por
conseguinte, desautorizada no inc. LXI.
(...)
Não se prestam, pois, para a demonstração do requisito do periculum in mora,
simples presunções legais, proscritas pelo inc. LVIII, como a decorrente da qualificação
subjetiva do agente, da tipologia do crime e do estado do processo. (HC 72.366, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 26.11.1999)
O Ministro Maurício Corrêa assim se manifestou sobre essa questão:
Além do mais, atento ao que claramente expressa o § 2º do artigo 5º da C.F. que em
sintonia com o tratado que o Brasil aderiu a respeito dos direitos humanos – o chamado
Pacto de São José da Costa Rica –, a propósito da garantia do cumprimento do duplo
grau de jurisdição, concluo que o artigo 594 do Código de Processo Penal não foi
recepcionado pela atual Carta Política da República, pela simples razão de que, por ele,
não se assegura ao cidadão o exercício dessa garantia. (HC 72.366, Rel. Min. Néri da
Silveira, DJ 26.11.1999)
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Presunção de não-culpabilidade
Em tese doutoral desenvolvida na Universidade Autônoma de Barcelona, acentua Odone
Sanguiné ser a presunção de não-culpabilidade um limite teleológico da prisão provisória. Daí concluir
pela impossibilidade desta ser adotada com a finalidade de pena antecipada. Leciona o referido autor:
A contradição material consistente em impor uma pena antes de que se condene o
processado somente pode prosperar formalmente mediante a consideração de tal
privação de liberdade como uma medida cautelar, não como uma pena. A aporia pode
ser resolvida somente se lograrmos estabelecer o ponto de equilíbrio entre exigências
opostas, e verificar a base da ratio em que a restrição da liberdade pessoal do imputado
pode conciliar-se com o princípio da presunção de inocência, que exclui qualquer
identificação entre imputado e culpável antes da sentença de condenação definitiva.
Mas afirmada a compatibilidade entre a prisão provisória e a presunção de inocência,
não se pode perder de vista aquele direito fundamental, que sempre resultará vulnerado
quando a medida de privação de liberdade não responder a exigências cautelares,
convertendo-se em uma pena antecipada. (Sanguiné, Odone. Prisión Provisória y
Derechos Fundamentales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 445)
Nesse sentido tem se manifestado o Tribunal Constitucional espanhol, como aponta
Sanguiné:
De maneira taxativa, o Tribunal Constitucional rechaça frontalmente, como fim
legítimo, a antecipação de pena, declarando que “em nenhum caso pode perseguir-se,
com a prisão provisória, fins punitivos ou de antecipação de pena”, considerando que o
“momento essencial desse regime é a consideração da presunção de inocência como
regra de tratamento. O fato de que o imputado tenha que ser considerado não culpado,
obriga a não castigá-lo por meio da prisão preventiva. E isso quer dizer que esta não
pode ter caráter retributivo de uma infração que ainda não tenha sido juridicamente
estabelecida”, já que “utilizar com tais fins a privação de liberdade excede os limites
constitucionais”. Portanto, não se pode atribuir à prisão provisória uma finalidade
retributiva incompatível com sua natureza cautelar e com o direito à presunção de
inocência do imputado. Neste sentido, o Tribunal Constitucional esclarece que o direito
fundamental à presunção de inocência “impõe limites infranqueáveis” à adoção da
prisão provisória: “proscrição à utilização da prisão provisória com o fim de
impulsionar a investigação do delito, obter provas ou declarações” (SSTC 156/1997,
f.j.3o; 67/1997, f.j.2º). Portanto, a satisfação de maneira imediata das demandas sociais
de segurança ou inclusive de vingança imediata através da prisão provisória, no caso em
que, diante de certos delitos, a sociedade demande uma resposta que não possa demorarse no tempo, é uma finalidade não admitida pelo Tribunal Constitucional, pois com ela
pretende-se conseguir resultados que são próprios da pena, mas que não podem ser
assumidos por uma medida, como a prisão provisória, que é decretada anteriormente à
sentença. Adotar a prisão provisória nestes casos não é outra coisa senão relacioná-la ao
cumprimento de uma pena. (Sanguiné, op. cit., p. 448-449)
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Essa também tem sido a posição da jurisprudência alemã, como aponta Sanguiné.
A propósito, transcreva-se a seguinte passagem da decisão de 1965 proferida pela Corte
Constitucional alemã:
No instituto da prisão provisória revela-se a tensão entre o direito de liberdade
assegurado nos art. 2, II e o art. 104 da Lei Fundamental e a necessidade inafastável de
uma persecução criminal efetiva. A rápida e justa presunção de fatos ilícitos graves não
seria possível em muitos casos, se as autoridades encarregadas da persecução criminal
estivessem impedidas, sem qualquer exceção, de obter a prisão do eventual autor do
delito. Por outro lado, a definitiva retirada (volle Entziehung) da liberdade é um mal,
que, no Estado de direito, só se aplica, fundamentalmente, àquele que tenha praticado
um fato previsto como crime, ou que tenha sido definitivamente condenado.
A aplicação dessa medida contra suspeito da prática de um ato criminoso somente
será admissível em casos excepcionais. Daí resulta que, em razão da presunção de
inocência, somente poderão ser tomadas medidas de restrição de liberdade, semelhantes
à pena de prisão, em casos de presunções fortes e urgentes contra o acusado.
A presunção de inocência não está prevista expressamente na Lei Fundamental. Ela
corresponde, porém, à convicção geral associada ao Estado de Direito e integra a ordem
positiva da RFA por força do disposto no art. 6o., II, da Convenção Européia de Direitos
Humanos.
Uma solução adequada desse conflito relativo a dois princípios importantes do Estado
de Direito somente será alcançada se se puder contrapor, como corretivo, em face da
restrição da liberdade considerada necessária e adequada da perspectiva da persecução
criminal, permanentemente a pretensão da liberdade do acusado ainda não condenado.
Isso significa: a prisão provisória há de observar na sua decretação de execução, o
princípio da proporcionalidade.
A intervenção no direito de liberdade somente será aceitável, se e na medida em que,
de um lado, existam dados concretos aptos a colocar em dúvida a inocência do acusado e
de outro, se a pretensão legítima da comunidade estatal relativa ao completo
esclarecimento e célere punição do responsável não puder ser assegurada senão pela
decretação da prisão do suspeito. (BVerfGE 19, 347-348)
Também considero que não se pode conceber como compatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência qualquer antecipação de cumprimento da pena. Aplicação de
sanção antecipada não se compadece com a ausência de decisão condenatória transitada em julgado.
Outros fundamentos há para se autorizar a prisão cautelar de alguém (vide art. 312 do Código de
Processo Penal). No entanto, o cerceamento preventivo da liberdade não pode constituir um castigo
àquele que sequer possui uma condenação definitiva contra si.
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Parece evidente, outrossim, que uma execução antecipada em matéria penal configuraria
grave atentado contra a própria ideia de dignidade humana. Se se entender, como enfaticamente
destacam a doutrina e a jurisprudência, que o princípio da dignidade humana não permite que o ser
humano se convole em objeto da ação estatal, não há como compatibilizar semelhante ideia com a
execução penal antecipada.
A propósito da aplicação da dignidade humana em matéria penal, registre-se este
fragmento da decisão proferida pela Corte Constitucional alemã acerca da aplicação de pena perpétua:
No campo da luta contra a delinqüência, é onde se estabelecem os mais altos
requisitos de justiça, o art 1º da Lei Fundamental determina a concepção da essência da
pena e da relação entre culpa e expiação. O princípio “nula poena sine culpa” é dotado
de hierarquia de um princípio constitucional (BverfGe 20, 323 (331). Toda pena deve
estar em adequada proporção com a gravidade do fato punível e a culpa do delinqüente
(BverfGe 6, 389 (489) 9, 167 (169) 20, 323 (331) 25, 285 s). O mandato de respeitar a
dignidade humana significa especialmente que se proíbam as penas cruéis, desumanas e
degradantes (BverfGE 1, 332 (348); 6 389 (439). O delinqüente não pode converter-se
em simples objeto da luta contra o crime com violação de seus direitos ao respeito e a
proteção de seus valores sociais (BverfGE 28m 389 (391). Os pressupostos básicos da
existência individual e social do ser humano devem ser conservados (BverfGE 45, 187)
Não vejo como haverá de ser diferente entre nós, diante da importância que se confere
ao princípio da dignidade humana, enquadrado como postulado essencial da ordem constitucional (art.
1º, III da Constituição). Na sua acepção originária, este princípio proíbe a utilização ou transformação
do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e
proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. A propósito, em comentários ao art.
1º da Constituição alemã, afirma Günther Dürig que a submissão do homem a um processo judicial
indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atentam contra o princípio da proteção
judicial efetiva (rechtliches Gehör) e ferem o princípio da dignidade humana [“Eine Auslieferung des
Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die
Verweigerung des rechtlichen Gehörs.”] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I,
München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1I 18).
Não se pode perder de vista que a boa aplicação dessas garantias configura elemento
essencial de realização do princípio da dignidade humana na ordem jurídica. Assim, não se afigura
admissível o uso do processo penal como substitutivo de uma pena que se revela tecnicamente
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inaplicável ou a preservação de ações penais ou de investigações criminais cuja inviabilidade já se
divisa de plano.
Tem-se, nesses casos, flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a
ofensas ou humilhações.
Nesse sentido, entende Norberto Bobbio que a proteção dos cidadãos no âmbito dos
processos estatais é justamente o que diferencia um regime democrático daquele de índole totalitária:
A diferença fundamental entre as duas formas antitéticas de regime político, entre a
democracia e a ditadura, está no fato de que somente num regime democrático as
relações de mera força que subsistem, e não podem deixar de subsistir onde não existe
Estado ou existe um Estado despótico fundado sobre o direito do mais forte, são
transformadas em relações de direito, ou seja, em relações reguladas por normas gerais,
certas e constantes, e, o que mais conta, preestabelecidas, de tal forma que não podem
valer nunca retroativamente. A consequência principal dessa transformação é que nas
relações entre cidadãos e Estado, ou entre cidadãos entre si, o direito de guerra fundado
sobre a autotutela e sobre a máxima “Tem razão quem vence” é substituído pelo direito
de paz fundado sobre a heterotutela e sobre a máxima “Vence quem tem razão”; e o
direito público externo, que se rege pela supremacia da força, é substituído pelo direito
público interno, inspirado no princípio da “supremacia da lei” (rule of law) – (Bobbio,
Norberto. As Ideologias e o Poder em Crise. Brasília: Ed. Da UnB, 1988, p.p. 97-98).
Em verdade, tal como ensina o notável mestre italiano, a aplicação escorreita ou não
dessas garantias é que permite avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado de Direito.
São elas que permitem distinguir civilização de barbárie.
Assim, tal como a garantia do devido processo legal, o princípio da dignidade da pessoa
humana cumpre função subsidiária em relação às garantias constitucionais específicas do processo.
Na espécie, parece ficar evidente que a adoção de uma fórmula abstrata no plano
legislativo que determina o recolhimento à prisão de tantos quantos tenham maus antecedentes ou que
tenham praticado determinado tipo de delito revela-se totalmente incompatível com a ideia de
dignidade humana.
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Como se vê, a opção por essa fórmula apodítica, que enseja diferentes concretizações às
diversas situações da vida, não se deixa, certamente, compatibilizar com o princípio da dignidade
humana.
Princípio da proporcionalidade
Assim é que se faz imprescindível perquirir se a prisão decorrente de sentença
condenatória como exigência para recorrer-se atende ao princípio da proporcionalidade.
O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido processo
legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui uma exigência
positiva e material relacionada ao conteúdo de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a
estabelecer um “limite do limite” ou uma “proibição de excesso” na restrição de tais direitos. A
máxima da proporcionalidade, na expressão de Alexy, coincide igualmente com o chamado núcleo
essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo – tal como o defende o próprio Alexy.
Nesse sentido, o princípio ou a máxima da proporcionalidade determina o limite último da
possibilidade de restrição legítima de determinado direito fundamental.
São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a
necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (“A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, in
Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2ª ed., São Paulo, Celso
Bastos Editor: IBDC, 1999, p. 72), há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se, em face do
conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o
resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em
sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização
do princípio contraposto).

Passemos ao exame da proporcionalidade no caso em apreço.
Cumpre indagar se a exigência de se recolher à prisão enquanto ainda em trâmite o
processo – vez que ainda pendente de admissibilidade e possível exame de recursos especial e
extraordinário -, por força de determinação legal, com isso restringindo-se de forma grave o direito
fundamental da liberdade atende, no caso, às máximas parciais da proporcionalidade.
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Parece certo, ademais, que tal exigência impede a aplicação do princípio da
proporcionalidade in concreto, tomando como absoluta uma valoração que se assenta exclusivamente
num juízo de desvalor genérico – a prática de determinado delito. Semelhante critério viola sem
dúvida o princípio da proporcionalidade já na sua acepção de necessidade, ou em outros termos, sobre
a existência de outro meio igualmente eficaz e menos gravoso.
Na espécie, já se demonstrou à saciedade, a partir dos votos vencidos acima referidos,
que os eventuais objetivos de semelhante medida podem ser integralmente alcançados com a adoção da
prisão provisória.
Configurada a desnecessidade da medida, tendo em vista sua flagrante inadequação, não
há dúvida de que, na espécie, a adoção de fórmulas genéricas, calcadas na mera antecipação da
execução da pena por não mais haver recursos com efeito suspensivo à disposição da defesa, resulta
ofensiva ao princípio da proporcionalidade na sua acepção de necessidade.
Feitas essas considerações, parece-me que o recolhimento à prisão, quando não há uma
definitiva sentença condenatória, determinada por lei, sem qualquer necessidade de fundamentação,
afronta, a um só tempo, os postulados da presunção de inocência, da dignidade humana e da
proporcionalidade. Justamente porque não se trata de uma custódia cautelar, tal como prevista no art.
312, do Código de Processo Penal, que pode efetivar-se a qualquer tempo, desde que presentes os
motivos dela ensejadores, o recolhimento à prisão por força legal, tal como se vem aplicando por
interpretação da Lei nº 8.038/90, afigura-se-me uma antecipação da pena não autorizada pelo texto
constitucional.
Assim, estou também em que o recolhimento à prisão quando ainda cabe recurso da
sentença condenatória há que embasar-se em decisão judicial devidamente fundamentada em quaisquer
das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.
Não se pode negar, porém, que se está aqui, como já apontado, diante de uma proposta
de revisão de jurisprudência amplamente consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, que,
pela sua importância e aplicação, vinha sendo reafirmada e aplicada cotidianamente no âmbito desta e
de outras Cortes do País.
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A revisão da jurisprudência
Talvez um dos temas mais ricos da teoria do direito e da moderna teoria constitucional
seja aquele relativo à evolução jurisprudencial e, especialmente, à possível mutação constitucional. Se a
sua repercussão no plano material é inegável, são inúmeros os desafios no plano do processo em geral
e, em especial, do processo constitucional.
Nesse sentido, vale registrar a douta observação de Larenz:
De entre os factores que dão motivo a uma revisão e, com isso, freqüentemente, a
uma modificação da interpretação anterior, cabe uma importância proeminente à
alteração da situação normativa. Trata-se a este propósito de que as relações fácticas ou
usos que o legislador histórico tinha perante si e em conformidade aos quais projectou a
sua regulação, para os quais a tinha pensado, variaram de tal modo que a norma dada
deixou de se “ajustar” às novas relações. É o factor temporal que se faz notar aqui.
Qualquer lei está, como facto histórico, em relação actuante com o seu tempo. Mas o
tempo também não está em quietude; o que no momento da gênese da lei actuava de
modo determinado, desejado pelo legislador, pode posteriormente actuar de um modo
que nem sequer o legislador previu, nem, se o pudesse ter previsto, estaria disposto a
aprovar. Mas, uma vez que a lei, dado que pretende ter também validade para uma
multiplicidade de casos futuros, procura também garantir uma certa constância nas
relações inter-humanas, a qual é, por seu lado, pressuposto de muitas disposições
orientadas para o futuro, nem toda a modificação de relações acarreta por si só, de
imediato, uma alteração do conteúdo da norma. Existe a princípio, ao invés, uma relação
de tensão que só impele a uma solução - por via de uma interpretação modificada ou de
um desenvolvimento judicial do Direito - quando a insuficiência do entendimento
anterior da lei passou a ser “evidente”. (Karl Larenz, Metodologia da Ciência do
Direito, 3a. Edição, Lisboa, 1997, p. 495).
Daí afirmar Larenz:
A alteração da situação normativa pode assim conduzir à modificação - restrição ou
extensão - do significado da norma até aqui prevalecente. De par com a alteração da
situação normativa, existem factos tais como, sobretudo, modificações na estrutura da
ordem jurídica global, uma nítida tendência da legislação mais recente, um novo
entendimento da ratio legis ou dos critérios teleológico-objectivos, bem como a
necessidade de adequação do Direito pré-constitucional aos princípios constitucionais,
que podem provocar uma alteração de interpretação. Disto falamos nós já. Os tribunais
podem abandonar a sua interpretação anterior porque se convenceram que era incorrecta,
que assentava em falsas suposições ou em conclusões não suficientemente seguras. Mas
ao tomar em consideração o factor temporal, pode também resultar que uma
interpretação que antes era correcta agora não o seja. (Larenz, Metodologia, cit., p. 498500) .
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Por isso, ensina, Larenz, de forma lapidar:
O preciso momento em que deixou de ser “correcta” é impossível de determinar. Isto
assenta em que as alterações subjacentes se efectuam na maior parte das vezes de modo
contínuo e não de repente. Durante um “tempo intermédio” podem ser “plausíveis”
ambas as coisas, a manutenção de uma interpretação constante e a passagem a uma
interpretação modificada, adequada ao tempo. É também possível que uma interpretação
que aparecia originariamente como conforme à Constituição, deixe de o ser na seqüência
de uma modificação das relações determinantes. Então é de escolher a interpretação, no
quadro das possíveis, segundo os outros critérios de interpretação, que seja agora a única
conforme à Constituição.
No plano constitucional, esse tema mereceu uma análise superior no trabalho de
Inocêncio Mártires Coelho sobre interpretação constitucional (Inocêncio Mártires Coelho,
Interpretação Constitucional. Sergio Antonio Fabris, Porto Alegre, 1997).
No Capítulo 4 da obra em referência, que trata das conseqüências da diferença entre lei e
Constituição, propicia-se uma releitura do fenômeno da chamada mutação constitucional,
asseverando-se que as situações da vida são constitutivas do significado das regras de direito, posto que
é somente no momento de sua aplicação aos casos ocorrentes que se revelam o sentido e o alcance dos
enunciados normativos. Com base em Perez Luño e Reale, enfatiza-se que, em verdade, a norma
jurídica não é o pressuposto, mas o resultado do processo interpretativo ou que a norma é a sua
interpretação.
Essa colocação coincide, fundamentalmente, com a observação de Häberle, segundo a
qual não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada (Es gibt keine Rechtsnormen, es gibt
nur interpretierte Rechtsnormen), ressaltando-se que interpretar um ato normativo nada mais é do que
colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública (Einen Rechssatz “auslegen” bedeutet, ihn in die
Zeit, d.h. in die öffentliche Wirklichkeit stellen – um seiner Wirksamkeit willen). Por isso, Häberle
introduz o conceito de pós-compreensão (Nachverständnis), entendido como o conjunto de fatores
temporalmente condicionados com base nos quais se compreende “supervenientemente” uma dada
norma. A pós-compreensão nada mais seria, para Häberle, do que a pré-compreensão do futuro, isto é,
o elemento dialético correspondente da ideia de pré-compreensão (Häberle, Peter. “Zeit und
Verfassung”. in: Probleme der Verfassungsinterpretation,org:Dreier,Ralf/Schwegmann,Friedrich,
Nomos,Baden-Baden, 1976, p.312-313).
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Tal concepção permite a Häberle afirmar que, em sentido amplo, toda lei interpretada –
não apenas as chamadas leis temporárias – é uma lei com duração temporal limitada (In einem weiteren
Sinne sind alle – interpretierten – Gesetzen “Zeitgesetze” – nicht nur die zeitlich befristeten). Em
outras palavras, o texto, confrontado com novas experiências, transforma-se necessariamente em um
outro.
Essa reflexão e a ideia segundo a qual a atividade hermenêutica nada mais é do que um
procedimento historicamente situado autorizam Häberle a realçar que uma interpretação constitucional
aberta prescinde do conceito de mutação constitucional (Verfassungswandel) enquanto categoria
autônoma.
Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa
forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de
decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses
casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na
interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade de situações
anteriormente consideradas legítimas. A orientação doutrinária tradicional, marcada por uma
alternativa rigorosa entre atos legítimos ou ilegítimos (entweder als rechtmässig oder als rechtswidrig),
encontra dificuldade para identificar a consolidação de

um processo de inconstitucionalização

(Prozess des Verfassungswidrigwerdens). Prefere-se admitir que, embora não tivesse sido identificada,
a ilegitimidade sempre existira.
Daí afirmar Häberle:
O Direito Constitucional vive, prima facie, uma problemática temporal. De um lado,
a dificuldade de alteração e a conseqüente duração e continuidade, confiabilidade e
segurança; de outro, o tempo envolve agora mesmo, especificamente o Direito
Constitucional. É que o processo de reforma constitucional deverá ser feito de forma
flexível e a partir de uma interpretação constitucional aberta. A continuidade da
Constituição somente será possível se passado e futuro estiverem nela associados.
(Häberle, Zeit und Verfassung, cit., p. 295-296)
Häberle então indaga:
O que significa tempo? Objetivamente, tempo é a possibilidade de se introduzir
mudança, ainda que não haja a necessidade de produzi-la. (Häberle, Zeit und
Verfassung, cit., p. 300).
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Tal como anota Häberle, “o tempo sinaliza ou indica uma reunião (ensemble) de forças
sociais e ideias. (...) A ênfase ao ‘fator tempo’ não deve levar ao entendimento de que o tempo há de
ser utilizado como ‘sujeito’ de transformação ou de movimento (...). A história (da comunidade) tem
muitos sujeitos. O tempo nada mais é do que a dimensão na qual as mudanças se tornam possíveis e
necessárias (...).” (Häberle, Zeit und Verfassung, cit., p. 300)
Uma nova visão dos direitos fundamentais e suas repercussões
Não é raro que essas alterações de concepções se verifiquem, dentre outros campos,
exatamente em matéria de defesa dos direitos fundamentais. Aqui talvez se mesclem as mais diversas
concepções existentes na própria sociedade e o processo dialético que as envolve. E os diversos
entendimentos de mundo convivem, sem que, muitas vezes, o “novo” tenha condições de superar o
“velho”.
É natural também que esse tipo de situação se coloque de forma bastante evidente no
quadro de uma nova ordem constitucional. Aqui, entendimentos na jurisprudência, doutrina e
legislação tornam, às vezes, inevitável, que a interpretação da Constituição se realize, em um primeiro
momento, com base na situação jurídica pré-existente. Assim, até mesmo institutos novos poderão ser
interpretados segundo entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação pré-constitucionais.
Nesse caso, é igualmente compreensível que uma nova orientação hermenêutica reclame cuidados
especiais.
Nesse sentido, refiro-me mais uma vez às lições de Larenz:
O que é para os tribunais civis, quando muito, uma excepção, adequa-se em muito
maior medida a um Tribunal Constitucional. Decerto que se poderá, por exemplo,
resolver muitas vezes sobre recursos constitucionais de modo rotineiro, com os meios
normais da argumentação jurídica. Aqui tão-pouco faltam casos comparáveis. Mas nas
resoluções de grande alcance político para o futuro da comunidade, estes meios não são
suficientes. Ao Tribunal Constitucional incumbe uma responsabilidade política na
manutenção da ordem jurídico-estadual e da sua capacidade de funcionamento. Não
pode proceder segundo a máxima: fiat justitia, pereat res publica. Nenhum juiz
constitucional procederá assim na prática. Aqui a ponderação das consequências é,
portanto, de todo irrenunciável, e neste ponto tem KRIELE razão. Certamente que as
conseqüências (mais remotas) tão pouco são susceptíveis de ser entrevistas com
segurança por um Tribunal Constitucional, se bem que este disponha de possibilidades
muito mais amplas do que um simples juiz civil de conseguir uma imagem daquelas.
Mas isto tem que ser aceite. No que se refere à avaliação das conseqüências previsíveis,
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esta avaliação só pode estar orientada à ideia de “bem comum”, especialmente à
manutenção ou aperfeiçoamento da capacidade funcional do Estado de Direito. É, neste
sentido, uma avaliação política, mas devendo exigir-se de cada juiz constitucional que se
liberte, tanto quanto lhe seja possível - e este é, seguramente, em larga escala o caso - da
sua orientação política subjectiva, de simpatia para com determinados grupos políticos,
ou de antipatia para com outros, e procure uma resolução despreconceituada, “racional”.
(Metodologia, cit., p. 517).
Talvez o caso historicamente mais relevante da assim chamada mutação constitucional
seja expresso na concepção da igualdade racial nos Estados Unidos. Em 1896, no caso Plessy versus
Ferguson, a Corte Suprema americana reconheceu que a separação entre brancos e negros em espaços
distintos, no caso específico – em vagões de trens – era legítima. Foi a consagração da fórmula “equal
but separated”. Essa orientação veio a ser superada no já clássico Brown versus Board of Education
(1954), no qual se assentou a incompatibilidade dessa separação com os princípios básicos da
igualdade.
Nos próprios Estados Unidos, a decisão tomada em Mapp versus Ohio, 367 U.S. 643
(1961), posteriormente confirmada em Linkletter versus Walker, 381 U.S. 618 (1965), a propósito da
busca e apreensão realizada na residência da Sra. Dollree Mapp, acusada de portar material
pornográfico, em evidente violação às leis de Ohio, traduz uma significativa mudança da orientação até
então esposada pela Corte Suprema.
A condenação de Dolree Mapp foi obtida com base em evidências obtidas pela polícia
quando adentraram sua residência, em 1957, apesar de não disporem de mandado judicial de busca e
apreensão. A Suprema Corte, contrariando o julgamento da 1a. Instância, declarou que a ´regra de
exclusão’ (baseada na Quarta Emenda da Constituição), que proíbe o uso de provas obtidas por meios
ilegais nas Cortes federais, deveria ser estendida também às Cortes estaduais. A decisão provocou
muita controvérsia, mas os proponentes da ´regra de exclusão’ afirmavam constituir esta a única forma
de assegurar que provas obtidas ilegalmente não fossem utilizadas.
A decisão de Mapp v. Ohio superou o precedente Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949),
tornando a regra obrigatória aos Estados, e àqueles acusados, cujas investigações e processos não
tinham atendido a estes princípios, era conferido o direito de habeas corpus.
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Em 1965, a Suprema Corte americana julgou o caso Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618,
no qual um condenado por arrombamento na Corte de Louisiana requereu o direito de habeas corpus,
com fundamento na decisão do caso Mapp v. Ohio.
A Suprema Corte decidiu contrariamente à aplicação retroativa da norma, naqueles
casos que tiveram o julgamento final antes da decisão proferida em Mapp. Essa mudança foi descrita
por Christina Aires Lima em sua dissertação de Mestrado:
Apesar do entendimento da Corte Federal do Distrito de Lousiana e da Corte de
Apelação do Estado, de que no caso Linkletter as investigações sobre a pessoa e bens do
acusado foram feitas de modo ilegal, tais Cortes decidiram que a regra estabelecida no
caso Mapp não poderia ser aplicada retroativamente às condenações das cortes
estaduais, que se tornaram finais antes do anúncio da decisão do referido precedente.
As decisões dessas Cortes foram fundadas no entendimento de que, conferir-se efeito
retroativo aos casos que tiveram julgamento final antes da decisão do caso Mapp,
causaria um enorme e preocupante problema para a administração da Justiça.
A Suprema Corte americana admitiu o certiorari requerido por Linkletter, restrito à
questão de saber se deveria, ou não, aplicar efeito retroativo à decisão proferida no caso
Mapp. (Lima, Christina Aires Corrêa. O Princípio da Nulidade das Leis
Inconstitucionais, UnB, 2000, p. 84)
Ao justificar o indeferimento da aplicação da norma retroativamente, a opinião
majoritária da Corte Suprema americana, no julgamento do caso Linkletter v. Walker, foi no seguinte
sentido:
Uma vez aceita a premissa de que não somos requeridos e nem proibidos de aplicar
uma decisão retroativamente, devemos então sopesar os méritos e deméritos em cada
caso, analisando o histórico anterior da norma em questão, seu objetivo e efeito, e se a
operação retrospectiva irá adiantar ou retardar sua operação. Acreditamos que essa
abordagem é particularmente correta com referência às proibições da 4a Emenda, no que
concerne às buscas e apreensões desarrazoadas. Ao invés de “depreciar” a Emenda
devemos aplicar a sabedoria do Justice Holmes que dizia que “na vida da lei não existe
lógica: o que há é experiência. (United States Reports, Vol. 381, p. 629).
E mais adiante ressaltou:
A conduta imprópria da polícia, anterior à decisão em Mapp, já ocorreu e não será
corrigida pela soltura dos prisioneiros envolvidos. Nem sequer dará harmonia ao
delicado relacionamento estadual-federal que discutimos como parte do objetivo de
Mapp. Finalmente, a invasão de privacidade nos lares das vítimas e seus efeitos não
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podem ser revertidos. A reparação chegou muito tarde. (United States Reports, Vol. 381,
p. 637).
No direito alemão, mencione-se o famoso caso sobre o regime da execução penal
(Strafgefangene), de 14 de março de 1972. Segundo a concepção tradicional, o estabelecimento de
restrições aos direitos fundamentais dos presidiários mediante atos normativos secundários era
considerada, inicialmente, compatível com a Lei Fundamental. Na espécie, cuidava-se de
Verfassungsbeschwerde proposta por preso que tivera carta dirigida a uma organização de ajuda aos
presidiários interceptada, porque continha críticas à direção do presídio. A decisão respaldava-se em
uma portaria do Ministério da Justiça do Estado.
A Corte Constitucional alemã colocou em dúvida esse entendimento na decisão
proferida sobre problemática da execução penal, como se logra depreender da seguinte passagem do
acórdão:
O constituinte contemplou, por ocasião da promulgação da Lei Fundamental, a
situação tradicional da execução da pena, tal como resulta dos artigos 2º, parágrafo 2º, 2º
período, e 104, parágrafos 1º e 2º da Lei Fundamental, não existindo qualquer sinal de
que ele partira da premissa de que o legislador haveria de editar uma lei imediatamente
após a entrada em vigor da Lei Fundamental. Na apreciação da questão sobre o decurso
de prazo razoável para o legislador disciplinar a matéria e, por conseguinte, sobre a
configuração de ofensa à Constituição, deve-se considerar também que, até
recentemente, admitia-se, com fundamento das relações peculiares de poder
(besondere Gewaltverhältnisse), que os direitos fundamentais do preso estavam
submetidos a uma restrição geral decorrente das condições de execução da pena. Cuidarse-ia de limitação implícita, que não precisava estar prevista expressamente em lei.
Assinale-se, todavia, que, segundo a orientação que se contrapõe à corrente tradicional, a
Lei Fundamental, enquanto ordenação objetiva de valores com ampla proteção dos
direitos fundamentais, não pode admitir uma restrição ipso jure da proteção dos direitos
fundamentais para determinados grupos de pessoas. Essa corrente somente impôs-se
após lento e gradual processo. (BVerfGE 33, 1 (12))
A especificidade da situação impunha, todavia, que se tolerassem, provisoriamente, as
restrições aos direitos fundamentais dos presidiários, ainda que sem fundamento legal expresso. O
legislador deveria emprestar nova disciplina à matéria, em consonância com a orientação agora
dominante sobre os direitos fundamentais.
A evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial – uma autêntica mutação
constitucional – passava a exigir, no entanto, que qualquer restrição a esses direitos devesse ser
estabelecida mediante expressa autorização legal.

Direitos fundamentais
de caráter judicial e garantias constitucionais do processo
Conclusão
Por tais motivos, firme no entendimento de que a ordem de prisão antes de atingido o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem expressa e fundamentada indicação dos
requisitos e fundamentos da prisão preventiva, segundo trata o art. 312 do Código de Processo Penal,
ofende diretamente o princípio de presunção de não-culpabilidade de que trata o art. 5º, LVII, da
Constituição Federal, defiro a ordem de habeas corpus.
É como voto.

