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À Sua Excelência o Senhor Ministro

DIAS TOFFOLI

Presidente do Supremo Tribunal Federal - STF

Assunto:  NOTA TÉCNICA:  constitucionalidade  da  prisão  em  2ª  instância  e

não violação da presunção de inocência

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando notícia divulgada pela grande mídia nacional de que o Supre-

mo Tribunal Federal novamente pautou para o dia 17 de outubro de 2019 processo em

que se analisa a constitucionalidade da prisão de condenados criminalmente em segundo

grau, encaminhamentos em anexo a “NOTA TÉCNICA:  constitucionalidade  da

prisão  em  2ª  instância  e  não  violação  da  presunção  de  inocência ”  ( já

entregue a todos os Ministros desta Corte que analisaram esse tema recen -

temente,  em  2018),  a  qual  contou  com  a  adesão  de  mais  de  6  (seis)  mil

membros do Poder Judiciário e do Ministério Público . 

Ressaltamos  que  a  mudança  de  posicionamento  dessa  Corte

Constitucional  poderá acarretar  a libertação de mais de 169 mil  presos pro -

visórios, de acordo com o banco de dados do Conselho Nacional de Justiça,

ou seja,  latrocidas,  homicidas,  assaltantes,  estupradores retornarão às ruas

expondo a risco a integridade física de milhões de brasileiros. 

Ademais,  a  mudança  de  posicionamento  do  STF  irá  na  contra -

mão  dos  países  civil izados,  em que  a  prisão  após  condenação  criminal  em

segundo grau é a norma, e, quando não é na segunda, é na primeira instân -



cia.  Como  exemplos,  na  I tália (a prisão pode ocorrer após decisão de segunda in-

stância por corte de apelação), na Alemanha (execução da pena restritiva de liberdade

pode ser feita a partir de sentença de segunda instância, que resulta de julgamento feito

por um colegiado composto por juízes e leigos), na França (prisão pode ser efetivada de-

pois de decisão de primeira instância, que é tomada por um grupo de magistrados), Esta-

dos Unidos (privação da liberdade ocorre após julgamento de primeira instância decidido

por júri popular).

Aguardar a prisão para depois do julgamento em terceiro ou quarto, grau, é

privilegiar a impunidade em face do instituto da prescrição,  da morosidade do Judiciário e

do risco constante do condenado voltar a reincidir na prática criminosa com prejuízos

gravíssimos à segurança pública.

Assim, os  integrantes da Associação MP Pró-Sociedade1 SOLICITAM à

Vossa Excelência o reencaminhamento da Nota em anexo a todos os Ministros integran-

tes desta Corte para que mantenham o recente entendimento (2008), confirmando a cons-

titucionalidade da prisão em segunda instância e não violação da presunção de ino -

cência 

Respeitosamente,

Renato Barão Varalda

Presidente do MP Pró-Sociedade

Promotor de Justiça do MPDFT

rbvaralda@gmail.com

Rafael Meira Luz
1º Vice-Presidente do MP Pró-Sociedade

Promotor de Justiça do MPSC
rafaelmeiraluz@gmail.com

1  Associação Nacional de Membros do Ministério Público Pró-Sociedade (MP Pró-Sociedade): pessoa ju-
rídica de direito privado, sem fins lucrativos,  CNPJ 32.702.301/0001-53, é instância de integração, dis-
cussão, aperfeiçoamento e ação de membros do Ministério Público que atuam na defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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