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marcados pela forte politização 
do Direito, o STF vem encon-
trando no princípio da não cul-
pabilidade uma controvérsia 
interpretativa enorme: rejeitar 
ou autorizar a execução ante-
cipada do acórdão condenató-
rio recorrível. Há argumentos 
para ambos os lados, num de-
bate que extrapola os lindes 
jurídicos e busca conforto na 
opinião pública – ou melhor, 
na opinião publicada. Nesse 
espírito, a obra reúne os doze 
mais fortes argumentos levan-
tados pelos ministros do STF 
em seus julgados sobre o tema 
e posiciona críticas da teoria 
do Direito às discussões jurí-
dicas acima, sobretudo a partir 
de R. Dworkin e de sua firme 
oposição ao pragmatismo.

A presente obra se justifica, ademais de sua atuali-
dade no bojo dos tribunais superiores brasileiros, 
pela profunda dimensão de liberdade civil que o 

princípio da não culpabilidade possui.
Diante da importância da integridade para a obra 
de Dworkin, mostra-se fundamental delimitar o 
sentido e o alcance que o termo integridade assu-
mirá nesta obra. Sem embargo de uma abordagem 
aprofundada em momento oportuno, adotar-se-á 
o termo como a pretensão de alcançar um Estado 
Democrático de Direito que não seja apenas instru-
mento de avanço econômico e paz social, mas, a ex-
pressão de um sistema único de justiça, equidade e 

devido processo legal, na correta proporção.
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Int rodução

A presente obra se justifica, ademais de sua atualidade no 
bojo dos tribunais superiores brasileiros, pela profunda dimensão 
de liberdade civil que o princípio da não culpabilidade possui.

De antemão, vale frisar que a terminologia princípio da “pre-
sunção de inocência” não será adotada neste trabalho. Prefere-se 
a expressão princípio da “não culpabilidade” ou do “estado de 
inocência”. Afinal, um processo penal em curso não tem o condão 
de retirar de uma pessoa o estado de inocência e, no lugar disso, 
dar a ela uma mera presunção, com todas as ficções e fragilidades 
que as presunções, por si sós, possuem. Em outras palavras, revela-se 
problemático o raciocínio segundo o qual, inaugurado um proces-
so-crime, substitui-se o estado de inocência pela mera presunção 
desse estado. O estado de inocência consiste no próprio estado 
da pessoa humana, mitigado apenas e tão somente pelo estado 
de culpabilidade. Há autores, contudo, que não veem utilidade 
prática nessa distinção taxonômica, a exemplo de Badaró (2003, 
p. 283). Para Pacelli (2017, p. 39), há significativa importância, e o 
autor chega, inclusive, a propor uma quarta terminologia: situação 
jurídica de inocência.

Desde o seu antigo histórico, que perpassou o Direito romano, 
nos escritos de Trajano, tocou a Revolução Francesa, inspirada pela 
obra de Beccaria, dividiu debates entre as famosas escolas penais 
italianas e encontrou expressa positivação nas mãos da Assembleia 
Nacional Constituinte, o princípio do estado de inocência tem 
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sido reconhecido no mundo inteiro e recebeu homenagens – e 
não menos violações – ao longo de sua existência jurídica.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
– CRFB foi a primeira constituição brasileira a disciplinar ex-
pressamente o princípio da não culpabilidade, tendo a Assembleia 
Nacional Constituinte ultrapassado propostas redacionais que não 
contemplavam o trânsito em julgado para a formação da culpa 
penal, até que, nas mãos do constituinte Darcy Pozza, tal exigên-
cia foi acolhida. Nesse sentido, o primeiro capítulo da obra busca 
desenvolver, ainda que brevemente, uma reconstrução histórica 
do princípio da não culpabilidade.

No Brasil, com maior intensidade nos últimos dez anos, 
marcados pela forte politização do Direito no país, o Supremo 
Tribunal Federal – STF, intérprete máximo da Constituição, vem 
encontrando no princípio da não culpabilidade uma controvérsia 
interpretativa enorme: rejeitar ou autorizar a execução antecipada 
do acórdão condenatório recorrível. Há argumentos para ambos os 
lados, num debate que extrapola os lindes jurídicos, reivindica ar-
gumentos políticos e busca conforto na opinião pública, ou melhor, 
na opinião publicada – uma dicotomia já denunciada por Maffesoli 
(2010, p. 20), segundo o qual, ao contrário da opinião pública, que 
é versátil e dotada de humanidade e fragilidade, a opinião publicada 
é aquela que “continua a repetir exaustivamente algumas ideias 
convencionais, lugares-comuns e outras verborragias”.

Atenta ao quadro acima, a obra reúne os doze mais fortes 
argumentos levantados pelos ministros do STF ao longo de seus 
julgados sobre a temática: 1) argumento convencionalista; 2) argu-
mento do processo constituinte brasileiro; 3) argumento literal; 4) 
argumento da mera devolutividade dos recursos excepcionais; 5) 
argumento de Direito comparado; 6) argumento dos recursos pro-
telatórios; 7) argumento da mutação constitucional; 8) argumento 
do núcleo essencial; 9) argumento da vedação à proteção penal 
deficiente; 10) argumento da constitucionalidade espelhada; 11) 
argumento da superlotação carcerária; e 12) argumento estatístico. 
Nesse passo, o segundo capítulo do livro adota uma metodologia 
dworkiniana – diversa, assim, da escolástica presente na dogmática 
jurídica tradicional –, pois o texto mira a interpretação do prin-
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cípio da não culpabilidade e explora, ao máximo, as teses relativas 
ao tema, a partir uma dialética argumentativa entre tese e antítese.

Muitos dos argumentos acima são marcados por um forte 
ecletismo, ou seja, pela conjugação de ideias incompatíveis entre si, 
de modo que a presente obra buscará dedicar uma análise crítica a 
cada um desses argumentos. O ecletismo é definido por Triviños 
(1987, p. 15) como “a mistura de correntes de pensamento” e o 
emprego de “citações avulsas fora de contexto”, “facilmente de-
tectáveis por quem costuma trabalhar dentro dos limites de uma 
linha definida de ideias”.

Após o julgamento conjunto das ADCs n.º 43 e 44 (STF, 
2016a) e a de n.º 54 (STF, 2018a), em 7/11/2019, o STF vedou 
a execução antecipada do acórdão condenatório recorrível. 
Contudo, durante muitos anos, o entendimento do tribunal foi 
exatamente o contrário, com base em argumentos invadidos pela 
política, verdadeiramente pragmáticos – o que já vem sendo alertado 
por Streck (2018b, p. 3) faz bastante tempo, inclusive. Em razão 
disso, este trabalho buscará em Dworkin a diferença entre o ar-
gumento de política e o argumento de princípio, fulcral para iluminar 
as contraposições entre os diversos argumentos levantados pelos 
ministros do Supremo e para um melhor entendimento acerca 
do teor de seus votos. Assim, o terceiro capítulo posiciona críti-
cas da teoria do Direito – sobretudo do conceito dworkiniano 
de Direito como integridade – no âmbito dos debates acima, 
buscando analisar, em meio ao ecletismo dos argumentos utili-
zados em muitos dos votos dos ministros, se o STF tem adotado 
alguma concepção de Direito ao examinar o princípio da não 
culpabilidade e a (in)validade da execução antecipada do acórdão 
condenatório recorrível.

Diante da importância da integridade para a obra de Dworkin, 
mostra-se fundamental delimitar o sentido e o alcance que o termo 
integridade assumirá nesta obra. Sem embargo de uma abordagem 
aprofundada em momento oportuno, adotar-se-á o termo como 
a pretensão de alcançar um Estado Democrático de Direito que 
não seja apenas instrumento de avanço econômico e paz social, 
mas, a expressão de um sistema único de justiça, equidade e devido 
processo legal, na correta proporção.
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Por fim, cumpre fazer duas ressalvas: (1) a presente obra não 
envolverá o tratamento do princípio da não culpabilidade no to-
cante, por exemplo, à execução antecipada das decisões condena-
tórias do Tribunal do Júri, à execução antecipada das faltas graves, 
em sede de execução penal, à execução penal provisória pro reo1 e 
à sistemática das inelegibilidades, prevista na Lei da Ficha Limpa, 
o que desbordaria sobremaneira os propósitos deste trabalho; e 
(2) os onze integrantes do STF terão seus votos, nos casos para-
digmáticos, analisados nesta obra, reproduzindo-se os principais 
excertos de cada um, sem olvidar o aproveitamento, sempre que 
relevante, de trechos de votos de outros ministros que fizeram 
parte do Supremo e também apreciaram o tema.

1 Quando há trânsito em julgado da condenação penal para a acusação, pendendo 
recurso exclusivo da defesa. Inicia-se a execução provisória da pena a fim de 
que ao imputado sejam franqueados os benefícios típicos da execução penal, 
a exemplo do livramento condicional e da progressão de regime.
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