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 LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal  

condenatória; (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988)  

RESUMO  

  

Esta monografia tem por objetivo analisar o entendimento jurisprudencial firmado pelo  

Supremo Tribunal Federal em 2016, no julgamento das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade de nº 43 e 44, no qual se fixou o posicionamento da Corte pela 

possibilidade de execução da pena após a condenação do acusado em segunda instância. 

Observa-se, em um primeiro momento, o modo pelo qual o STF procede para elaboração de 

seus posicionamentos, uma vez que a efetiva deliberação entre os Ministros pode ser 

compreendida como critério legitimador da atuação do órgão. Assim, percebe-se a falta de uma 

interação dialógica mais efetiva entre os julgadores e decisões tomadas pela soma de votos 

isoladamente elaborados, o que contribui para uma pluralidade de vieses argumentativos que, 
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em alguns casos, desconsideram-se mutuamente. Posteriormente, parte-se para a análise 

propriamente do julgamento das ADCs 43 e 44, na qual são abarcados os principais argumentos 

utilizados pelos magistrados (o que foi feito individualmente, em razão da característica 

decisória individualista da Corte). Além disso, são tecidos comentários aos votos sob uma ótica 

constitucionalista e garantista, o que se compreende ser compatível com o ordenamento jurídico 

pátrio. Em seguida, passa-se por uma discussão sobre os entendimentos doutrinários acerca do 

tema, com a finalidade de se visualizar o que os acadêmicos da área compreendem sobre a 

execução provisória da pena e, inclusive, sobre o estado de inocência em si. Por fim, discute-se 

a natureza jurídica desta norma (enquanto princípio ou regra) e suas consequências 

hermenêuticas. O trabalho foi elaborado mediante uma pesquisa qualitativa, com metodologia 

dedutiva e dialógica, com técnica de pesquisa bibliográfica. Por conclusão, foram traçadas 

críticas a algumas imprecisões teóricas extraíveis da decisão, além de se ter compreendido que 

a execução provisória da pena se encontra em desacordo com normas constitucionais e 

processuais-penais vigentes no ordenamento jurídico, inclusive o estado de inocência.  

  

Palavras-chave: Estado de inocência. Supremo Tribunal Federal. Execução provisória da pena.   
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1 INTRODUÇÃO  

  

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, resultado de um  
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processo histórico de saída de um regime ditatorial e elemento basilar da refundação da 

democracia brasileira, traz um rol de garantias e direitos fundamentais cuja manutenção se faz 

imperiosa para a ampliação e consolidação de um sistema ainda recente. Tais disposições 

consideradas estruturais do ordenamento jurídico brasileiro, vale dizer, foram elevadas pelo 

legislador constituinte à condição de cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV, BRASIL, 1988), o que 

implica em sua intangibilidade por intermédio dos métodos de alteração constitucional 

atribuídos ao poder constituinte derivado.   

Ocorre, todavia, que à luz de uma filosofia objetivista já superada no âmbito  

hermenêutico-jurídico, não há que se falar em uma relação sujeito-objeto no qual há uma norma 

posta, uma vez que a interpretação a ela atribuída pelos tribunais será o que efetivamente a 

atribuirá sentido. Surge aqui, então, uma preocupação que na prática tem se mostrado bastante 

relevante: a atuação do Supremo Tribunal Federal no tocante à interpretação das normas 

instituidoras de direitos e garantias fundamentais no ordenamento jurídico. Além de questões 

relacionadas ao ativismo judicial, que pode ser visto de forma crítica em um sistema jurídico 

também pautado pela separação dos poderes (art. 2º e art. 60, §4º, III da Constituição).   

O presente trabalho se propõe a contribuir para a controvertida questão da execução  

da pena privativa de liberdade após a confirmação da decisão colegiada em segunda instância, 

na jurisprudência do STF. Preocupa-se aqui, sobretudo, com a presunção de inocência, norma 

jurídica1 estabelecida no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

que em sua literalidade estabelece a impossibilidade de que alguém seja considerado culpado 

até que ocorra “o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988).   

Jurisprudencialmente, nesse tocante, o que se nota é que o Supremo Tribunal 

Federal posicionou-se historicamente, até o ano de 2009, pela possibilidade de cumprimento de 

pena na pendência de recursos (BRASIL, 2016), No mesmo ano, o próprio STF teve 

entendimento em sentido contrário, pela impossibilidade de execução provisória da pena. Em 

2016, todavia, em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, sob julgamento das 

Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nº 43 e 44, a posição da corte retornou à pretérita 

e passou, novamente, a se entender que o início da execução da pena antes do encerramento do 

processo não afronta a presunção de inocência.   

 
1 Convencionalmente, as doutrinas constitucional e penal brasileiras se referem à presunção de inocência enquanto 

princípio, em razão de seu caráter fundamental no ordenamento jurídico. Apesar disso, é relevante observar que, 

na teoria do direito contemporânea, a compreensão de que a distinção entre princípios e regras se dá por um critério 

qualitativo se faz fortemente presente em debates acadêmicos. Sob esta ótica, sustentada por Ronald Dworkin e 

Robert Alexy, entende-se que a presunção de inocência se qualifica enquanto regra, aplicável em sua totalidade e 

impassível de ponderação.   
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A questão, como dito anteriormente, é bastante controversa, e abarca tanto a  

presunção (ou estado) de inocência como disposições de cunho processual penal. Quanto a 

estas, observar-se-ão sobretudo os artigos 283 do Código de Processo Penal, que estabelece a 

necessidade de trânsito em julgado para a prisão-pena (ou seja, aquela que não é de natureza 

processual) e o artigo 637 do mesmo diploma legal, que concede o efeito unicamente devolutivo 

do Recurso Extraordinário, ensejando uma discussão acerca da natureza dos recursos às 

instâncias superiores, sobretudo no tocante à tutela de interesses subjetivos.   

Ou seja, há quem sustente, aqui, que o início da execução da pena se dará posto  

que, uma vez interposto o recurso em face de decisão de segundo grau, este não obstará a 

produção de efeitos do acórdão. Por outro lado, todavia, não se pode perder de vista, a presunção 

de inocência mantém-se em prol de acusado não condenado com trânsito em julgado.   

Traçadas estas breves reflexões acerca desta intrincada discussão do direito penal  

brasileiro, passa-se a explicitar o tema-problema desta monografia. Pretende-se, então, analisar 

se o entendimento sustentado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 43 e 44 é 

hermeneuticamente plausível sob a égide de uma constituição que estabelece um Estado 

flagrantemente garantista no tocante ao direito penal e a aspectos processuais penais. Para tanto, 

pretende-se considerar, da mesma forma, os dispositivos infraconstitucionais também presentes 

(trata-se afinal de uma ação declaratória de constitucionalidade, que se dá em face de lei em 

sentido estrito), refletindo-se também acerca dos limites argumentativos inerentes à atividade 

do intérprete e como esta atividade é exercida.   

Acresce-se, por fim, que se passou também pela discussão acerca da natureza  

jurídica da presunção de inocência à luz da diferenciação qualitativa proposta por Dworkin e 

Alexy, discussão que também permeou os votos (v.g. Gilmar Mendes e Barroso) e que apresenta 

corriqueiramente – tantos nos tribunais quanto na academia – imperfeições teóricas 

consideráveis. Ressalta-se que os referidos Ministros não citaram explicitamente os autores, 

mas realizaram ponderações de princípios, como se depreende dos ensinamentos da obra de 

Alexy.   

Percebe-se então que o tema proposto é de suma importância ante a sistemática  

interpretativa do ordenamento jurídico desde o surgimento do dito constitucionalismo, posto 

que se estabelece, assim, a Constituição como um parâmetro para se aferir a validade de normas 

hierarquicamente inferiores2. O objeto de estudo será discorrer sobre a presunção de inocência 

 
2 Neste sentido, Gilmar Mendes e Paulo Branco (2018) afirmam que uma das peculiaridades do constitucionalismo 

contemporâneo encontra-se na tensão entre este e a democracia, posto que se depreende, a partir daí, uma limitação 

no tocante à possibilidade que possuem as maiorias democráticas – em âmbito institucional – de determinado 
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e normas de cunho penal e processual acerca da pena privativa de liberdade, levando-se em 

conta o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado 

e, portanto, vinculante para os demais órgãos jurisdicionais, em face do artigo 28, § único, da 

lei 9.868/99 (BRASIL, 1999).   

É evidente a importância da questão e a necessidade de que se incite o debate em  

face do viés voltado ao garantismo penal presente na Constituição de 1988, com suas 

disposições concernentes à proteção do acusado diante do ius puniendi estatal, tais como os 

ditos princípios da não autoincriminação, o duplo grau de jurisdição, a proibição de reformatio 

in pejus, o contraditório, a ampla defesa e, por fim, a presunção de inocência, entre tantos outros. 

Nesse sentido, concorda-se com o penalista Cezar Bitencourt quando este afirma que:  

  

A formalização do Direito Penal tem lugar por meio da vinculação com as normas e 

objetiva limitar a intervenção jurídico-penal do Estado em atenção aos direitos 

individuais do cidadão. O Estado não pode – a não ser que se trate de um Estado 

totalitário – invadir a esfera dos direitos individuais do cidadão, ainda e quando haja 

praticado algum delito. Ao contrário, os limites em que o Estado deve atuar 

punitivamente devem ser uma realidade concreta. Esses limites referidos 

materializam-se através dos princípios da intervenção mínima, da proporcionalidade, 

da ressocialização, da culpabilidade etc. (BITENCOURT, 2011, p. 39).   

  

Por fim, deixando de lado a análise tão somente jurídica trazida até então, há de se  

convir que a questão possui evidente relevância social, pois se refere à privação da liberdade de 

acusado cuja sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado. Isso, ademais, 

agrava-se na prática em face da conhecida situação do sistema penitenciário brasileiro, o que 

resultou inclusive no julgamento da ADPF 347 e na tese do estado de coisas inconstitucional 

ante a evidente crise do sistema carcerário (NOTÍCIAS, 2015).   

Passado este assunto, esclarece-se que a pesquisa se iniciou com duas principais  

hipóteses. Em primeiro lugar (primeira hipótese), compreende-se que o entendimento proferido 

pelo STF nas ADCs nº 43 e 44 ofende a norma da presunção de inocência, inclusive por certos 

aspectos da fundamentação dos votos, que devem ser melhor analisados. Ademais (segunda 

hipótese), vislumbra-se um descompasso com a sistemática processual vigente e as modalidades 

de prisão legalmente estabelecidas.   

Para tanto, pretende-se iniciar a monografia com uma breve consideração acerca do  

 
Estado de influírem na esfera político-decisional. Isto se dá, nota-se, porque a Constituição, responsável por 
positivar aspectos sociais de cunho axiológico, impõe limites a este exercício deliberativo. Ocorre, então, que os 

juízes constitucionais acabam por ter um papel de definição de suma importância, posto que não é sempre que se 

depreendem critérios objetivos de fundamentação hermenêutica.   
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modo com que o Supremo Tribunal Federal forma suas decisões, a fim de verificar se se 

percebe, ou não, um caráter deliberativo na construção de entendimentos jurisprudenciais 

(Capítulo 2), o que se compreende como critério legitimador da atuação destes órgãos em um 

estado democrático. Além disso, pretende-se questionar se se percebe, ou não, uma Corte capaz 

de partir de premissas e construir argumentos que sejam conexos, ou que dialoguem entre si.   

A partir disso, será feita uma análise dos principais argumentos utilizados nos votos  

majoritários das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, a fim de contextualizar 

melhor o objeto de pesquisa e debater brevemente os posicionamentos sustentados ao longo do 

julgamento. Feito isso, posteriormente serão traçadas considerações acerca do entendimento 

acadêmico do tema (Capítulo 3), com a finalidade de se esclarecer as consequências do 

ordenamento jurídico-constitucional na seara penal e as implicações da normativa processual 

penal à atividade do intérprete.   

Por fim, em uma seara de teoria do direito, pretende-se adentrar o debate acerca da  

natureza jurídica da norma da presunção (ou estado) de inocência (Capítulo 4), a partir do que, 

compreende-se, haverá inevitáveis consequências hermenêuticas. A partir disso, permite-se 

uma visão mais crítica a votos que em seu teor defenderam, por exemplo, a ponderação da 

presunção de inocência com princípios constitucionais ou até pretensões sociais que acabam 

por influir uma corte como Supremo Tribunal Federal.   

Quanto à metodologia, por fim, esclarece-se que a pesquisa foi de natureza  

qualitativa, posto que há uma ênfase sobretudo no processo de investigação (ROCHA, et al). 

Percebe-se uma  abordagem exploratória – sobretudo no tocante à bibliografia levantada ao 

longo do processo de pesquisa, que envolveu doutrinas jurídicas, obras teóricas sobre o direito 

e, evidentemente, fontes jurisprudenciais. Além disso, foram utilizados artigos científicos e a 

própria legislação como fonte de pesquisa.    

Por fim, salienta-se que se utilizou do método dedutivo, por se buscar encontrar  

uma conclusão lógica a partir das premissas a serem trabalhadas e, além disso, dialético, uma 

vez que se pretende comparar os posicionamentos diversificados que podem ser encontrados 

acerca do tema (ROCHA, et al). Para tanto, é evidente, a principal técnica utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica.   

  

    

2 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DOS VOTOS NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS  

DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 43 E 44  

  



  11  

 

Antes de adentrar o mérito das ações em comento, compreende-se que aspectos  

relevantes das decisões do Supremo Tribunal Federal – e do judiciário como um todo – devem 

ser consideradas no presente trabalho. Assim, pretende-se fazer neste tópico, primeiramente, 

uma breve referência ao dever de fundamentação do Poder Judiciário e sua relevância no direito 

contemporâneo. Em segundo lugar, observar-se-á como as bases teóricas de decisões do STF 

podem se apresentar fragmentadas em razão da forma  como se organiza a Corte. 

Posteriormente, pretende-se partir para os argumentos utilizados pelos Ministros nas ações aqui 

discutidas.    

  

2.1  A atividade jurisdicional e o dever de fundamentação   

  

Como é sabido, o Poder Judiciário – no exercício de suas competências  

institucionais e na condição de intérprete próprio da lei – age no sentido de extrair a norma 

jurídica a ser aplicada no caso concreto, a partir daquilo que está enunciado no texto legal. 

Naturalmente, em uma república moderna como o Brasil, não será tão somente tal poder que 

trará sentido e efetividade àquilo que na teoria da democracia representativa é estabelecido pelo 

povo, mas nota-se aqui possibilidade de críticas à atuação do STF no controle de legalidade 

(lato sensu), uma vez que as interpretações podem extrapolar o que estabeleceu o próprio 

legislador constituinte.   

A fundamentação se dará, naturalmente, com uma base que deve perpassar por  

argumentos jurídicos (envolvendo princípios, regras e a dogmática) e a presença de elementos 

axiológicos que, em um contexto pós-positivista, podem se manifestar teleologicamente, porém 

de acordo com os aspectos valorativos extraídos do ordenamento jurídico (e não do próprio 

intérprete). Ainda sobre este dever inerente à atividade jurisdicional, nota-se evidentemente que 

a fundamentação, ao assumir moldes mais discricionários, torna-se fonte de resilientes 

controvérsias no meio jurídico, ensejando o debate entre os limites da jurisdição de caráter 

eminentemente técnico e o dito ativismo judicial (que possui críticos e apoiadores).   

Ressalta-se, a partir da reflexão acima, a importância deste dever (de  

fundamentação) que se encontra positivado, na Lei Maior brasileira, no artigo 93, inciso IX, 

que assim dispõe:   

  
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 

não prejudique o interesse público à informação; (BRASIL, 1988).      
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Acresce-se a isto que tal observância tem se demonstrado ainda mais relevante no  

direito contemporâneo com a modificação proporcionada, exemplificativamente, pelo diploma 

processual civil de 2015, em seu artigo 489, § 1º (BRASIL, 2015). O dispositivo, observa-se,  

impõe limites à atuação do magistrado ao definir hipóteses em que não se considera presente a 

necessária fundamentação da decisão.   

Dessa forma, feita esta breve nota acerca dessa relevante característica da atividade  

jurisdicional, passa-se a analisar o procedimento adotado pelos Ministros do STF, ante as 

características estruturais da Corte, na fundamentação das decisões que tomam colegiadamente.   

  

2.2 O modus operandi decisional do Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de não  

se encontrar uma ratio decidendi única   

  

Antes de repercutir as principais razões assumidas pelos ministros em seus votos, é  

válido adentrar uma breve discussão acerca da forma com a qual o Supremo Tribunal Federal 

toma decisões enquanto órgão colegiado, sobretudo em razão da relevância dos temas que lá 

são debatidos. Esta questão, nota-se, é de relevante importância tanto na teoria do direito quanto 

na do Estado moderno, fundado na ideia de divisão dos poderes e freios e contrapesos de 

Montesquieu.   

O ponto central de análise encontrar-se-á na seguinte questão: qual seria o  

fundamento, na perspectiva neoconstitucionalista do direito vigente, para a atuação do judiciário 

no sentido de refrear atos dos demais poderes, uma vez que estes possuem a legitimidade da 

decisão popular. Além disso, pretende-se analisar em que medida este raciocínio se aplica ao 

STF e quais as suas consequências (sobretudo para analisar as ADCs mencionadas, mas também 

como uma crítica in abstrato). Nesse sentido, então, Conrado Hubner Mendes (VOJIVODIC; 

MENDES 2012), em obra na qual analisa a jurisdição constitucional nacional, afirma:   

  

(...) uma das perguntas que mobilizaram intensamente os constitucionalistas nos 

últimos 50 anos quis saber se o controle judicial de constitucionalidade, por meio do 

qual juízes não eleitos controlam os atos do legislador eleito, seria compatível com a 

democracia. Este ensaio parte de uma resposta específica para a pergunta: o controle 

de constitucionalidade seria desejável porque cortes configurariam fóruns 

deliberativos singulares. Seriam, em outras palavras, espaços que privilegiam o 

argumento à contagem de votos, fóruns decisórios que se caracterizam, 

essencialmente, pelo esforço de persuadir e a abertura a ser persuadido por meio de 

razões imparciais. (VOJIVODIC, 2012, p. 54).   

  

Portanto, como posteriormente esclarece o autor, há várias representações no  
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imaginário popular acerca do papel prestado por estas instituições que podem ser debatidas 

como fundamento para tal feito. Pode-se pensar exemplificativamente na função 

contramajoritária3 por elas exercida, ao menos na teoria, de fundamental importância à proteção 

– por exemplo – de minorias políticas. Por outro lado, pode-se também considerar que os 

julgadores agem de maneira interessada tão somente na boa aplicação do direito e independente, 

portanto, de suas convicções políticas e pessoais, atuando assim como verdadeiros guardiões da 

constituição.   

Não obstante as citadas possibilidades de fundamentação, é tomado como  

pressuposto por Conrado Mendes que a fundamentação racional para tal atuação por parte de 

um órgão judiciário encontra-se, verdadeiramente, na possibilidade de atuarem enquanto órgãos 

efetivamente deliberativos. Refere-se assim ao processo de argumentação que se dá na relação 

entre os membros julgadores, o que seria uma “vantagem comparativa das cortes em relação a 

instituições estruturadas de maneira diversa” (VOJIVODIC, 2012, p. 57), ou seja, em face de 

instituições nas quais não há esta predisposição argumentativa.   

O que sustenta o jurista é ainda mais relevante no contexto do pensamento  

contemporâneo, sobretudo com a mudança de uma razão prática para a comunicativa, ou a 

virada da filosofia da consciência para a da linguagem, assim como a virada linguística. Nota-

se, assim, uma verdadeira revisão – advinda do séc. XX – no modelo de pensamento fundado 

na modernidade4. Nesse sentido, afirma-se:   

  

A guinada na filosofia do século XX resultou da convergência de três eventos 

correlacionados: o giro linguístico promovido pela teoria dos atos da fala de Ludwig 

Wittgenstein; o giro pragmático implementado, no âmbito do pensamento norte-

americano (...); e o giro hermenêutico empreendido por Martin Heidegger e Hans- 
Georg Gadamer a partir da fenomenologia de Edmund Husserl, que coloca a  

linguagem no centro das indagações filosóficas. (...). Além disso, as três se alicerçam 

na linguagem e no estudo dos signos para promover a revisão dos paradigmas da 

filosofia. O giro linguístico-hermenêutico-pragmático marca, portanto, a passagem da 

filosofia da consciência para a filosofia da linguagem. A filosofia da consciência foi 

elaborada por Hegel, com base na doutrina do humanismo moderno, na qual Descartes 

fundara a articulação entre filosofia e homem em função da qual este é colocado no 

centro das preocupações filosóficas. Na primeira metade do século XX, Heidegger a 

 
3 Haveria assim, como um adendo desta monografia ao raciocínio que propõe o autor, um fundamento – quanto à 

ação contramajoritária – na revisão que se opõe, às diversas sociedades contemporâneas, da própria democracia 
(sobretudo após os crimes contra a humanidade ocorridos no Séc. XX, que impossibilitariam a compreensão de 

que o democrático seria mensurável tão-somente por um aspecto quantitativo). Dessa forma, sob uma perspectiva 

pós-positivista, compreende-se que há um fundamento axiológico a ser perseguido pela ordem jurídica, o que deve 
ser guardado, inclusive, pelas cortes constitucionais, e que em muitos casos historicamente podem ir de encontro 

com interesses quantitativamente majoritários.   
4 Pensamento este fundado em uma razão iluminista abstrata, universal e dialética, a partir de um paradigma 

Hegeliano. Tal premissa fora questionada, em um primeiro momento, por Marx – com seu materialismo – e, 

tempos depois, como discutido no texto, pela virada do Séc. XX.   
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desenvolve, afirmando que a essência tem prioridade sobre a existência, o sujeito 

sobre o objeto e o conceito sobre a representação. (LEITE, 2014, p. 47).   

  

Feita esta relevante observação, que parece-nos robustecer a correição do  

paradigma de sustentação do papel de uma Corte constitucional adotado por Conrado Mendes 

(VOJVODIC, 2012), sobretudo ante a mudança de paradigma para a filosofia da linguagem – 

conforme explicado na introdução e no trecho acima – e as implicações disto no direito, parte-

se para análise proposta pelo jurista quanto ao caráter assumido pelo Supremo Tribunal Federal.   

Assim, a partir da premissa de que a manifestação de um caráter deliberativo na  

atuação de cortes constitucionais é importante fundamento de sua legitimidade, pretende-se 

então observar brevemente como isso se dá no STF e como se encontra uma razão para suas 

decisões. Dessa forma, Conrado explica que uma Corte deliberativa deve possuir certas tarefas 

a cumprir, sendo a base disso a concentração de sua atuação em fases pré-decisionais, 

decisionais e pós decisionais (VOJVODIC, 2012). No primeiro momento (1) tem-se a 

contestação social e formal a respeito do tema; posteriormente (2) a fase de interação entre os 

membros colegiados; e, por fim, (3) a produção de um acórdão (no qual esteja presente o caráter 

deliberativo).   

Nesse sentido, o que se observa no Supremo Tribunal Federal é, adianta-se, uma  

corte “não cooperativa e individualista” (DA SILVA apud VOJVODIC, p. 70). Trata-se, 

portanto, de uma forma de julgamento na qual se dificulta a construção de uma decisão conjunta 

e a formação de um consenso entre os julgadores. Por outro lado, afirma o autor, fomenta-se a 

personalização e o individualismo nos argumentos, ao invés de se produzir – por intermédio de 

um processo verdadeiramente deliberativo – uma despersonificação dos magistrados e a 

formação de um pronunciamento da Corte enquanto órgão.    

A fim de se esclarecer o que seria esta “forma de julgamento”, mencionada no  

parágrafo anterior, observa-se que o STF seria caracterizado, na tipologia que explica Conrado, 

como uma corte que produz decisões in seriatim e não deliberativas. Isto é, ao invés de se 

constatar a precedência de um processo argumentativo e, posteriormente, uma decisão oferecida 

– em conjunto – pela corte (per curiam), os intérpretes produzem seus votos solitariamente, que 

serão respectivamente lidos no plenário (in seriatim), impossibilitando uma maior convergência 

de argumentos. Assim, percebe-se que o que definirá qual a interpretação dada ao direito será 

um critério não deliberativo e sim quantitativo (a soma dos votos).  

Como resultado disso, explica-se no mesmo texto, tem-se – além dos elementos já  
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mencionados – uma decisão menos articulada e estruturada do que se poderia obter com um 

procedimento efetivamente deliberativo. Ademais, acresce-se, pode ser um impedimento a que 

se encontre uma razão conjunta para as decisões tomadas pelo STF, conforme se observará no 

subtítulo seguinte (no qual serão analisados argumentos apresentados nas ADCs 43 e 44).   

Evidentemente, faz-se o aparte, não se afirma aqui categoricamente que as decisões  

do Supremo Tribunal Federal são desconexas entre si e que faltam fundamentos conjuntos – na 

prática, inclusive, isto não se observa. No caso em análise (ADCs 43 e 44), acrescenta-se, 

encontram-se uma série de razões compartilhadas e outras desconexas, como se observará 

posteriormente. Não obstante, nota-se uma grande divergência de premissas teóricas e uma 

possível perda de qualidade das decisões. Sobre isto, em outro artigo da mesma obra em que se 

discute a jurisdição constitucional brasileira, Carlos Ari Sundenfeld explica que:   

  

Tais perfis deliberativo e argumentativo do STF sugerem, primeiro, que possíveis 

impressões de que as decisões do Tribunal sejam sempre de intrincada fundamentação, 

fruto de múltiplas manifestações um tanto desconexas e que não formam um conjunto 

harmônico, devem ser cautelosamente estudadas, pois podem não ter base na maior 

parte dos julgamentos. Na maioria dos julgados examinados a fundamentação do 

posicionamento majoritário foi única – contrariando essa possível impressão. Ainda 

que formadas a partir de uma só “voz”, às quais as outras aderiram, as decisões 

tiveram fundamentação majoritária única. Ainda que porventura questionável (ou 

não) a qualidade dessa fundamentação, ela foi, na maior parte dos julgados, única. 

(VOJVODIC; SUNDENFELD, 2012, grifo nosso).   

  

Por fim, destaca-se a sentença em negrito por esta indicar que a unicidade de  

fundamentação encontrada – na maior parte dos julgamentos – por Sundenfeld, na análise de 

bancos de dados do STF, pode relacionar-se com a prática também usual da corte de se aderir 

aos votos dos pares. Isto evidentemente não colabora para a formação de uma Corte 

deliberativa, mas sim para a manutenção de um aspecto individualista e menos contributivo nos 

posicionamentos, o que inclusive leva ao questionamento de até que ponto pode tal Corte adotar 

posicionamentos que criam direito de forma tão significativa, como feito nas ADCs 43 e 44, 

cujos votos majoritários serão a seguir analisados.   

  

    

2.3 Comentários aos votos e argumentos vencedores no julgamento das ADCs 43/44  

  

Primeiramente, deve-se observar, trata-se de duas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade impetradas perante o Supremo Tribunal Federal. Quanto a esta modalidade 

de controle concentrado, deve-se ressaltar, há uma presunção iuris tantum de que a atuação dos 

poderes se dá de acordo com a constituição (NOVELINO, 2010). Em razão disso, a impetração 
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de uma ação declaratória de constitucionalidade possui, como uma espécie de requisito 

específico dentro do processo constitucional objetivo, a necessidade de que se demonstre a 

existência de uma “controvérsia jurisdicional relevante”. Tal exigência encontra-se, no plano 

legal, no artigo 14, III, da Lei 9.868/99 (BRASIL, 1999).   

No caso em comento, a necessária controvérsia se deu com o julgamento do HC 

126.292/ SP, de 17 de fevereiro de 2016, cujo relator foi o então Ministro Teori Zavascki. Nesta 

ação constitucional, cuja tramitação se deu perante o plenário do STF, restou consignado que   

  

A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afirmado pelo art. 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal. (BRASIL, 2016, p. 1).  

  

Ocorre então que, a partir dessa decisão, Tribunais em todo o país deram início à  

prática de expedir mandados de prisão de maneira automática após a decisão colegiada. Dessa 

forma, como há, no mínimo, uma aparente contradição entre este entendimento e o que dispõe 

o artigo 283 do Código de Processo Penal, que menciona a necessidade de trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória para que se possa executar a pena privativa de liberdade 

(BRASIL, 1941), insurgiu-se a necessária controvérsia constitucional para ajuizamento de 

ADC. Na redação do artigo se diz que  

  

Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em 

virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (BRASIL, 1941).   

  

Consequentemente, o Partido Ecológico Nacional e o Conselho Federal da Ordem  

dos Advogados do Brasil ajuizaram as ações declaratórias de constitucionalidade de nº 43 e 44. 

Nestas, fez-se inclusive requerimento de liminar a fim de que se suspendessem as execuções 

em curso no país (BRASIL, 2016).   

No desenrolar do julgamento, que deve ser analisado sob o ponto de vista  

apresentado acerca do modo decisional do STF, observa-se alguns argumentos recorrentes e 

outros notadamente particulares de cada ministro. Ademais, é notório certo grau de divergência 

de premissas teóricas e vieses argumentativos.   

Assim, feitos estes breves esclarecimentos, pretende-se agora adentrar no conteúdo  

decisório. O que se segue consistirá em um levantamento dos principais argumentos utilizados 

pelos ministros que formaram o entendimento majoritário (com exceção do relator que, apesar 
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de minoritário, também será abordado a fim de reproduzir, em certo grau, a lógica que seguem 

os julgamentos), com breves comentários ao seu mérito.    

O julgamento, então, foi de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que se  

posicionou contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena. Sua fundamentação, 

entre outros, traz o argumento que, nota-se, foi compartilhado entre os que seguiram o relator, 

no sentido de que a execução penal possui, como pressuposto, a constatação de culpa – e que 

esta, por fim, é aferível apenas no momento do trânsito em julgado. Conforme a Constituição 

da República, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória” (BRASIL, 1988).   

Seguiu-se o raciocínio, ademais, de que a exceção à esta lógica pode se manifestar  

tão somente nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, que trata das 

hipóteses em que é possível a decretação de prisão preventiva, medida cautelar extrema. 

Salienta-se que tal posicionamento se mostra adequado para muitos doutrinadores do direito 

pátrio. À título de exemplo, observa-se que Pacelli de Oliveira (2017), cujos escritos serão 

objeto de reflexões acerca da presunção de inocência, ainda acresce que por imposição da 

Constituição de 1988 (em contraponto ao momento no qual o código fora redigido) faz-se 

imperioso observar critérios de necessidade de indispensabilidade das medidas excepcionais de 

aprisionamento – o que se manifesta, no caso, na “necessidade de preservação da efetividade 

do processo como fundamentação válida e suficiente para justificar a segregação excepcional 

de quem ainda se deva considerar inocente” (OLIVEIRA, 2017, p. 506).   

Destaca-se ainda que o magistrado fundamenta sua decisão a partir da premissa de  

que a discussão deve se pautar sobretudo no aspecto da presunção de inocência, e não nos 

dispositivos infraconstitucionais atinentes ao caso. Tal concepção é convergente com a 

sustentada por Pacelli (OLIVEIRA, 2004) ao estimar a garantia da presunção de inocência como 

elemento estruturante do garantismo advindo do ordenamento constitucional pátrio.   

Por fim, como último dos argumentos do Ministro a serem destacados, observa-se  

a ampla reversibilidade dos recursos extraordinários (lato sensu), ao menos perante o Superior 

Tribunal de Justiça (ou seja, após a prolação de acórdão penal condenatório, dando ensejo à 

execução provisória a partir do entendimento jurisprudencial de 2016):  

  

Consectário lógico dessa estrutura é o alto grau de reversão das sentenças penais 

condenatórias no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se extrai do 

Relatório Estatístico do referido Tribunal, a taxa média de sucesso dos recursos 

especiais em matéria criminal variou, no período entre 2008 a 2015, entre 29,30% a 

49,31%. (BRASIL, 2016, p. 22).   
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O (1) Ministro Barroso, em seu voto, optou pela utilização de uma série de  

argumentos acerca da morosidade da Justiça.  Além disso, o magistrado sustenta a manutenção 

da importância do papel do Direito Penal na sociedade, a partir da concepção de que a 

cominação de uma pena em abstrato e a garantia de sua efetiva aplicação teriam inclusive o 

papel – em certa medida – de um “incentivo ao bem e à ética” (BRASIL, 2016, p. 51). O 

Ministro entabula tal raciocínio (referindo-se expressamente à teoria da prevenção geral), 

ressalta-se, sem adentrar um debate mais profundo acerca das teorias de justificação da pena, 

que ensejam intrincadas discordâncias entre os penalistas. Entre testes, observa-se tanto 

pensamentos abolicionistas, defensores do fim da pena privativa de liberdade, quanto 

maximalistas, que sustentam ampliação dos bens jurídicos a serem tutelados pelo Direito Penal, 

aumentando o alcance do poder punitivo.   

O tema é – como mencionado – profundo, complexo e, ademais, extravagante à  

análise proposta nesta monografia. Não obstante, registra-se a crítica à forma superficial e 

pautada em um senso comum de justiça com que o Ministro Barroso fundamenta seu voto, e, 

além de desprovida de maior acurácia científica – tanto no aspecto penal quanto criminológico.   

Ainda analisando voto, destaca-se que o magistrado considera que a imposição  

jurídica de espera pelo trânsito em julgado seria causa de uma diferenciação injusta, pelo 

sistema penal, entre ricos e pobres. De fato, sabe-se – e isto é discutido nas ADCs – que os 

hipossuficientes, representados pela Defensoria Pública em muitos casos, não gozam da 

possibilidade material de se valer de recursos protelatórios mediante a contratação de um 

patrono privado que o faça, o que é possível para os mais abonados financeiramente.   

Não obstante seja reconhecida esta falha no sistema, a premissa argumentativa para  

se entabular tal raciocínio não parece ser a mais correta. Nesse tocante, deve-se considerar que 

a prática de se lançar mão de recursos protelatórios com o fito de alcançar a extinção da 

punibilidade pelo decurso do tempo é, de per se, um problema do sistema judicial, que não 

necessariamente se relaciona com a imposição do trânsito em julgado pela constituição, posto 

que outros fatores influem – como a reconhecida morosidade do poder judiciário. Trata-se, 

então, de questão cuja resolução não passa por uma supressão de garantia fundamental por meio 

de uma interpretação imbuída de finalidade extravagante à competência do Poder Judiciário.   

Diz-se isso inclusive porque, em segundo lugar, a crítica feita pelo ministro (quanto  

à seletividade do sistema) pode ser atribuída ao sistema penal como um todo (e não somente na 

institucionalidade processual). Nesse sentido, Zaffaroni (2005) busca, em uma reconstituição 

histórica acerca dos aspectos e estruturas do poder punitivo, analisar as verdadeiras funções da 

pena ao longa de uma série de épocas e lugares. Dessa forma, constata-se a insurgência e o 
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desenvolvimento desse sistema enquanto instrumento de verticalização social (ou seja, de 

manutenção de desigualdades) e, acrescenta-se, uma manifestação da apropriação do direito por 

interesses privados. Tal perspectiva se relaciona com a criminologia crítica e suas preocupações 

com os resultados materiais do sistema penal e “a missão que efetivamente lhe corresponde” 

(BATISTA, 2005, p. 32).   

Além disso, como argumentos relevantes do Ministro, destaca-se sua compreensão  

de que a limitação constitucional à prisão é tão somente a do artigo 5º inciso LXI, de modo que 

o que se necessitaria para o início da execução da pena seria somente a “ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente” (BRASIL, 1988) e não necessariamente o 

trânsito em julgado, previsto no inciso LVII do mesmo artigo. Neste aspecto, importante notar 

que embora haja penalistas que defendem o entendimento em prol da execução provisória (vide 

Bedê Júnior, 2009), destaca-se que tal entendimento é minoritário e, via de regra, não 

fundamentado em uma limitação das cláusulas constitucionais sobre liberdade e prisão, mas 

sim em aspectos de técnica processual, conforme se discutirá em momento oportuno.   

Como última observação neste aspecto, salienta-se que Pacelli (2017) se refere  

expressamente aos incisos LVII e LXI do artigo 5º da Constituição Federal enquanto cláusulas 

tutoras da liberdade, de modo que o trânsito em julgado é entendido como pressuposto para a 

formação da culpa (e esta para a execução da pena). Ressalta-se ademais que o artigo 283 do 

Código de Processo Penal, após sua modificação em 2011, reforça a tipologia das prisões 

vigentes no ordenamento jurídico brasileiro e a necessidade de trânsito em julgado para o 

cumprimento de pena. Quanto ao dispositivo processual, Nucci afirma que  

  

(...) a norma em comento reproduz o disposto pelo art. 5º, LXI, da Constituição 

Federal, acrescentando dados. Desde a edição da Constituição de 1988, terminou-se 

com a prática da denominada prisão para averiguação, efetivada pela autoridade 

policial, sem mandado judicial. Por isso, logo após, editou-se a Lei 7/960/89, 

autorizando o uso da prisão temporária, um substituto necessário à antiga prisão para 

averiguação. Pelo menos, com o novo sistema, o juiz decreta e controla todo e 

qualquer tipo de prisão legal no Brasil. Diante disso, salvo a hipótese de prisão em 

flagrante, que deve ser submetida, de todo modo, ao magistrado, após a sua 

formalização, a prisão cautelar deve ser decretada por juiz competente, mediante 

ordem escrita e fundamentada. Elimina-se a prisão verbal, sem lastro probatório e 

ausente do campo formal. Especifica a lei processual penal, além do mencionado pelo 

texto constitucional, ser cabível a prisão temporária, redigida pela Lei 7.960/89, e a 

prisão preventiva, tutelada pelo art. 312 do CPP. A outra parte nem precisa constar 

deste artigo, pois se refere ao cumprimento de pena propriamente dita: prisão 

em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. (NUCCI, 2012, 

grifo nosso).   

  

Por fim, nota-se que Barroso, após mais argumentos relacionados à função do 

Direito Penal na sociedade, nos mesmos moldes do que foi abordado, passa a entabular uma 
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ponderação de princípios: entre a presunção de inocência e, exemplificativamente, a efetividade 

da lei penal. O tema é demasiado complexo e, por também ter sido abarcado por outros 

Ministros, será trabalhado isoladamente em outro tópico desta monografia.   

O (2) Ministro Fux, por sua vez, argumenta que haveria um direito fundamental  

da sociedade na efetivação da ordem jurídica e que, portanto, não se poderia atentar tão somente 

ao direito fundamental do acusado (BRASIL, 1988). Em termos teóricos, para sustentar tal 

argumento, o jurista diz haver uma necessidade de adequação da Constituição ao sentimento 

social. Além disso, acresce-se, Fux busca argumentos no mesmo viés que Luís Roberto Barroso, 

ao criticar a seletividade do sistema penal e a necessidade de que todos sejam submetidos a este 

processo de maneira igualitária.   

Gilmar Mendes (3), em seu voto, afirma não haver, no direito alienígena,  

prescrição da ordem jurídica no sentido de exigir a ocorrência do trânsito em julgado para se 

dar início à execução da pena. Argumenta, complementando, ser prática corriqueira no Supremo 

Tribunal Federal a utilização do Recurso Extraordinário com a finalidade de perseguir a 

extinção da punibilidade por intermédio da prescrição.   

Nesse sentido, o julgador desenvolve, em sua fala, a concepção de que o Habeas 

Corpus se apresenta enquanto remédio constitucional consideravelmente mais efetivo do que o 

uso das vias recursais extraordinárias, e explica que esta é a diagnose utilizada em hipóteses nas 

quais há uma efetiva busca pelo direito fundamental à liberdade. Nesse sentido, ele afirma que 

o a interpretação quanto ao cabimento do Habeas Corpus no STF é a menos restritiva possível, 

a fim de possibilitar ao jurisdicionado a utilização deste caminho processual.   

Além disso, vale acrescentar, o Ministro concorda com a compreensão de Barroso  

acerca da natureza jurídica da presunção de inocência enquanto princípio ponderável. Nesse 

sentido, ele afirma: “Não se trata de um conceito, quer dizer, estamos falando de um princípio, 

não de uma regra” (BRASIL, 2016, p. 203). Momentos após, no mesmo voto, o ministro propõe 

então uma gradação da presunção de inocência e afirma que esta é realizada pelo próprio 

ordenamento jurídico:   

  

Então, estava extraindo disso que aqui é um espaço para a conformação do legislador. 

A cláusula não obsta que a lei regulamente os procedimentos, tratando o implicado de 

forma progressivamente mais gravosa, conforme a imputação evolui. Por exemplo, 

para impor uma busca domiciliar, bastam fundadas razões; para tornar implicado o 

réu, já são necessários a prova da materialidade e indícios de autoria. Percebemos isso, 

uma certa gradação, na própria legislação.  (BRASIL, 2016, p. 203).   

  

A priori, destaca-se que o Ministro não adentra esta questão de maneira tão central  
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em seu voto quanto, por exemplo, Barroso. Não obstante, Gilmar sustenta, como parte de sua 

fundamentação, que não se trata de regra jurídica e que não se aplicará “no tudo ou nada” 

(BRASIL, 2016). Feita esta explicitação, e como dito anteriormente, pretende-se em tópico 

futuro tratar da intricada questão da natureza jurídica da presunção de inocência e a 

possibilidade, ou não, de ponderá-la com princípios.   

Como é sabido, vale o adendo, o ministro Gilmar Mendes possui um  

posicionamento que está na iminência de ser revisado em sede de controle concentrado, uma 

vez que em julgamentos de HCs já o tem feito. Quanto a isto, o caso de maior repercussão foi 

o julgamento do HC 152.752, do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Na oportunidade, o 

ministro esclareceu que – em sua concepção – o posicionamento firmado nas ADCs em comento 

(43 e 44) não estabelece uma imposição de execução provisória da pena e que, não obstante, 

esta foi a prática que se tornou corriqueira nos tribunais (BRASIL, 2018). Para o ministro, o 

que aqui fora firmado é a viabilidade jurídica de que a execução se dê desde já, mas que isto 

dependeria do caso concreto (de uma razão de ordem pública, exemplificativamente). Nesse 

sentido, afirma que  

  

Deve-se expungir a ideia equivocada de prisões automáticas decorrentes de 

condenação em segundo grau, sem critério, sem levar em consideração a natureza do 

crime e as circunstâncias do caso concreto.   
Caberá a esta Corte e aos tribunais superiores delinear com precisão, reescrevendo-se 

conceitos e significados, as hipóteses excepcionais em que a ordem pública autoriza a 

antecipação da execução da pena, diante da regra da prevalência do princípio da 

presunção de inocência. (BRASIL, 2018, p. 21-22).   

  

Tal posicionamento parece coerente com o sustentado pelo ministro – diz-se isto  

sem adentrar o conteúdo ou mérito da decisão – nas ações declaratórias de constitucionalidade, 

uma vez que em seu voto fez-se a proposta de que se analisasse em que medida a garantia da 

presunção de inocência seria algo, em todos os casos, impositivo para que se inicie a execução 

da pena (BRASIL, 2016).   

Por fim, como um último argumento do ministro a ser analisado, inclusive porque  

reiteradamente presente em discussões acerca do tema, diz respeito à observância às normas de 

direito internacional. Isso porque Gilmar cita, exemplificativamente, a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos que, em seu artigo 8º, II, prevê que a inocência é 

presumida até a comprovação legal de culpa (CADH, 1969).   

Segundo o ministro, que cita outras convenções que versam no mesmo sentido, o  

direito internacional possui uma clara diretriz no sentido de deixar à soberania dos Estados- 

nação a definição de quando se forma a culpa e se faz inaplicável a presunção de inocência. 
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Assim, para Gilmar, e outros ministros, faz-se relevante a discussão acerca do momento 

processual em que se dá a formação da culpa.   

Tal discussão, nota-se, parece incabível no ordenamento jurídico brasileiro, posto  

que há explícita definição no direito pátrio, com status de norma constitucional sobre garantia 

individual (e, portanto, cláusula pétrea – art. 60, § 4º da Constituição Federal), acerca do 

momento de formação da culpa. Trata-se aqui de uma dedução simples, uma vez que, a partir 

do momento em que se estabelece que “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988) é evidente que a preclusão máxima 

é pré-requisito para a formação da culpa. Este é, por perceptível imposição lógica, o núcleo 

duro da garantia consagrada na carta maior.   

O Ministro Edson Fachin (4), no que lhe concerne, reforça a linha de  

argumentação no sentido de que o direito penal cumpre importante papel social de proteção a 

bens jurídicos expressos em direitos fundamentais (BRASIL, 2016). Com isso, cita conhecidos 

casos de ineficiência do sistema processual brasileiro.  

Sustenta, ademais, que a utilização de recursos extraordinários, em sentido lato, dá- 

se com fulcro em questões supra individuais. Ou seja, argumenta que a possibilidade de 

utilização de recursos ordinários se fundamenta em um direito individual à revisão do julgado; 

os extraordinários, por sua vez, encontram seu motivo de ser em uma tutela da ordem jurídica 

e na necessidade de se promover unificação do entendimento e na melhoria dos 

posicionamentos jurisprudenciais. Tal entendimento, embora respeitável, mostra-se em 

desacordo com a realidade quando se analisa o grau representativo de reversibilidade que se 

pode depreender de recursos extraordinários lato sensu, como inclusive esclareceu o ministro 

relator Marco Aurélio em seu voto:   

  
Consectário lógico dessa estrutura é o alto grau de reversão das sentenças penais 

condenatórias no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se extrai do 

Relatório Estatístico do referido Tribunal, a taxa média de sucesso dos recursos 

especiais em matéria criminal variou, no período entre 2008 a 2015, entre 29,30% 

a 49,31%.   
Dados apresentados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo apontam que, 
em fevereiro de 2015, 54% dos recursos especiais interpostos pelo Órgão foram 

ao menos parcialmente providos pelo Superior. Em março seguinte, a taxa de 

êxito alcançou 65%. Os mesmos índices são verificados no tocante ao habeas 

corpus, na razão de 48% em 2015 e de 49% até abril de 2016. (BRASIL, 2016, p. 
22, grifo nosso).  

  

Fica patente, dessarte, a relevância do meio processual (os recursos extraordinários  

lato sensu) também para a tutela de interesses objetivamente pessoais, além de ser evidente que 

o jurisdicionado que utiliza de um meio recursal, qualquer que seja, vislumbra uma finalidade 
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de tutela ao seu direito, sobretudo no âmbito penal, em que se trata de um direito inerente à 

natureza humana.   

Além disso, sustenta o magistrado que o efeito meramente devolutivo atribuído,  

pela ordem jurídica, aos recursos extraordinários, seria fundamento da possibilidade de 

execução provisória da pena (BRASIL, 2016). O fundamento disso, para o magistrado, 

encontra-se inclusive nas normas referentes aos recursos do novo Código de Processo Civil, 

que, para ele, reforçam o entendimento de que deve-se aplicar aqui a hermenêutica de que, por 

se tratar de efeito op legis não suspensivo, não há que se falar em impossibilidade de execução.  

Faz-se referência, com isso, aos seguintes dispositivos:   

  

Art. 995.  Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou 

decisão judicial em sentido diverso.  
(...)  
Art. 1.029.  O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na 

Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do 

tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:  
(...)  
§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso 

especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: (...) (BRASIL, 2015).  

  

O raciocínio desenvolvido é bem empregado, sobretudo na ótica processual. Não  

obstante, perde-se de vista – com essa argumentação – que em sede penal se trata do direito 

fundamental à liberdade. Nesse sentido, como lembra o Ministro Marco Aurélio neste mesmo 

acórdão (BRASIL, 2016), o próprio Código de Processo Civil, moldado em uma 

institucionalidade processual voltada ao direito à propriedade (evidentemente não valorado no 

ordenamento jurídico pátrio de maneira equivalente à liberdade), estabelece a necessidade de 

se garantir o direito da contraparte, mediante a prestação de caução, ao se optar (faculdade da 

parte) pela constrição do patrimônio alheio antes de atingida a preclusão máxima do trânsito 

em julgado. Deve-se destacar, inclusive, a possibilidade de se ter de reparar os danos causados 

ao executado. Tais disposições encontram-se no artigo 520, incisos I a IV (BRASIL, 2015), que 

tratam da possibilidade de cumprimento provisório da sentença. O inciso IV, destaca-se, 

estabelece a regra de que   

  

(...) 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 (BRASIL, 2015).  

  

Assim, em uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico, percebe-se a  
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incongruência em se sustentar a aplicação dessa disposição processual cível ao processo penal, 

em que o apenado, uma vez que restringida sua liberdade, não terá a mesma possibilidade de 

ter seu direito garantido pois a reversibilidade não será viável, uma vez que não há que se falar 

em reparação do dano causado. Ou seja, a tutela da liberdade – um dos mais valorados bens da 

ordem jurídica – estará prejudicada.   

Nota-se então que são dois sistemas processuais (cível e penal) construídos, em  

razão de suas próprias especificidades, a partir de premissas diversas, sobretudo quanto ao 

estado de inocência no processo penal e a relevância deste no juízo probatório. Ou seja, como 

explica Nucci (2010)  

  

A diversidade de posições espelha a diferente realidade processual, fruto do status 

natural do indivíduo. Preocupa-se a Constituição Federal em fixar, expressamente, o 

estado de inocência, pertinente ao cenário criminal. Porém, inexiste norma 

semelhantes no universo civil. Essa é a razão de valores desiguais no âmbito do ônus 

da prova (NUCCI, 2010, p. 241).   

  

O (5) Ministro Teori Zavascki, por sua vez, relator do habeas corpus que deu  

origem a estas ADCs, nas razões de seu voto, compreende, assim como Gilmar Mendes, que a 

presunção de inocência é garantia processual na qual se manifesta um caráter dinâmico 

(BRASIL, 2016). Da mesma forma, também esclarece que seu entendimento é pela 

possibilidade de execução a partir da segunda instância e a possibilidade de uso de habeas 

corpus para a finalidade de sanar eventuais erros.   

Além disso, tal como Barroso, Teori compreende que a presunção da inocência do  

jurisdicionado acusado em processo penal não deve se manter até o trânsito em julgado posto 

que deve ser, da mesma forma, considerada a necessidade de que se promova a expectativa 

social de justiça e, inclusive, de “pacificação social” (BRASIL, 2016).   

Assim como Fachin, Teori sustentou que a não previsão de duplo efeito (devolutivo  

e suspensivo), para a interposição de recursos extraordinários lato sensu, seria outro elemento 

indicativo da não necessidade de se esperar o trânsito em julgado para a execução penal. Além 

disso, o magistrado sustenta que, já na sentença penal, há um juízo de culpa provisório efetivado 

pelo juiz. Destaca-se também que, posteriormente, com o acórdão condenatório, exaure-se a 

discussão fático-probatória e efetiva-se o duplo grau de jurisdição e, portanto, para o magistrado 

do STF, “a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado” (BRASIL, 2016, p. 119).   

Vale observar que se trata de um posicionamento deveras restritivo no tocante à  
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interpretação de garantia individual em âmbito penal, o que contrasta de maneira perceptível 

com posicionamentos da Corte em relação a outras garantias processuais básicas, como observa 

Pacelli   

  

Curioso notar, como já o fizemos, que a fundamentação utilizada pelo Supremo 

Tribunal Federal na aplicação, e na não aplicação, do princípio da inocência, é quase 

que incompatível com as soluções dadas em questões envolvendo outras garantias 

inseridas no due processo of law, como ocorre, por exemplo, com as hipóteses dos 

chamados princípios do direito ao silêncio ou da não autoincriminação, e de modo 

especial, à identificação da ilicitude e da inadmissibilidade das provas obtidas com 

violação ao direito. (OLIVEIRA, 2004, p. 7).  

  

Exemplo disso, citado por Pacelli no excerto ora em comento, é o do direito ao  

silêncio, cuja jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui a diretriz de interpretação 

bastante ampla, como se explica:   

  

Além do direito ao silêncio, são extraídos do princípio do nemo tenetur se detegere 

outros desdobramentos igualmente importantes. Renato Brasileiro de Lima (2009) 

esclarece que o direito de não produzir prova contra si mesmo abrange ainda: I) o 

direito de não ser constrangido a confessar prática de ilícito penal; II) a inexigibilidade 

de dizer a verdade; III) o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que 

possa incriminá-lo; e IV) o direito de não produzir prova incriminadora invasiva sem 

consentimento. (NOVELINO, 2016, p. 409).   

  

Percebe-se assim, no nemo tenetur se detegere, uma interpretação aberta e coerente  

com a diretriz hermenêutica garantista que é depreendida da constituição, que preza, portanto, 

pela proteção do indivíduo face o ius puniendi; diferente, portanto, do posicionamento acerca 

da presunção de inocência, que é limitado com argumentos notadamente infraconstitucionais.   

Ainda sobre o assunto, nota-se que Nucci  (2010) explica que o direito a não  

autoincriminação  se relaciona logicamente com a presunção de inocência, uma vez que o 

dever de provar a culpa é ônus do Estado, razão pela qual não se pode obrigar o jurisdicionado 

a fazê-lo. Ou seja: sob esta ótica se agrava a disparidade nas interpretações presentes, uma vez 

que se trata de princípios diretamente correlacionados.   

Por fim, ainda sobre o voto de Zavascki, destaca-se que o ministro sustenta  

explicitamente a necessidade de uma relativização do princípio – como ele compreende – da 

presunção de inocência. Nesse sentido, o magistrado sustenta que   

  

Nessas circunstâncias, tendo havido, em segundo grau, um juízo de incriminação do 

acusado, fundado em fatos e provas insuscetíveis de reexame pela instância 

extraordinária, parece inteiramente justificável a relativização e até mesmo a 

própria inversão, para o caso concreto, do princípio da presunção de inocência 

até então observado. Faz sentido, portanto, negar efeito suspensivo aos recursos 
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extraordinários, como o fazem o art. 637 do Código de Processo Penal e o art. 27, § 

2º, da Lei 8.038/1990. (BRASIL, 2016, p. 119, grifo nosso).   

  

Carmen Lúcia (6) por sua vez, no exercício, à época, da presidência do Supremo 

Tribunal Federal, sustenta uma necessidade de interpretação conjunta da cláusula em que se 

estabelece a presunção de não culpabilidade junto aos demais dispositivos constitucionais 

(BRASIL, 2016). Assim, tal qual outros ministros, ela entende que a constituição não vedou a 

prisão antes do trânsito em julgado, uma vez que permitiu a sua ocorrência em caso de mandado 

judicial.   

Além disso, como seus pares, Carmen sustentou que a presunção de inocência se  

manifesta de forma variada ao longo da persecução penal. E, por fim, a necessidade de garantir 

uma razoável duração ao processo também foi lembrada pela ministra.   

  

3 COMPREENSÃO ACADÊMICA ACERCA DO TEMA  

  

Tecidos comentários acerca dos entendimentos sustentados pelos ministros que,  

nesta oportunidade, compuseram os votos majoritários e, portanto – ante o modo decisional que 

adota o STF – os que se fizeram de fato relevantes para a guinada jurisprudencial (uma vez que 

é, de certa forma, pouco perceptível o diálogo deliberativo entre os ministros, conforme 

discutido), pretende-se observar os posicionamentos sustentados por acadêmicos da área acerca 

da possibilidade de execução da pena após a condenação em segunda instância, ante o 

ordenamento jurídico pátrio.  

Américo Bedê Júnior e Gustavo Senna (2009), em obra na qual tratam sobre os  

princípios do processo penal com o objetivo de discutir tanto o garantismo quanto a efetividade 

da tutela penal a ser prestada pelo Estado, sustentam que “não há razões para impedir a execução 

do julgado quando pendentes recurso especial e extraordinário” (BEDÊ; SENNA, 2009, p. 85). 

Tal posicionamento, defendem os autores, dá-se posto que não há previsão de efeito suspensivo 

op legis para tais recursos, o que os difere da apelação, de modo que a sentença de segunda 

instância seria, assim, plenamente exequível.  

Apesar disso, os aludidos autores não se furtam de refletir acerca da importância do  

estado de inocência, que aparenta ter sua origem na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 (BEDÊ; SENNA, 2009) e que talvez possa remontar, inclusive, aos tempos 

do Rei João sem Terra. Diz-se isso sobretudo no tocante ao artigo 395 da histórica Carta Magna, 

de 1215, compreendido, por Fábio Konder Comparato (2001), como predecessor do devido 

processo legal (due processo of law).   
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O referido argumento de cunho processualístico, ressalta-se, fez-se relevante no  

julgamento das ADCs 43 e 44 na fundamentação de alguns dos votos majoritários, como os de 

Fachin e Zavascki (BRASIL, 2016), para os quais com a efetivação do duplo grau de jurisdição 

já se define a responsabilidade do acusado, além de argumentarem no tocante a ampla 

devolutividade e a possibilidade de reexame de matérias fático-probatórias que, a partir do 

segundo grau de jurisdição, são superadas. Não obstante, faz-se relevante a percepção de que, 

diferente dos ministros, a compreensão de Bedê e Senna (2009) dá-se antes da alteração 

legislativa da Lei nº 12.403 de 2011.   

A partir da modificação de 2011, percebe-se, a discussão passa a permear, mais  

claramente, não apenas o mandamento constitucional do estado de inocência e até qual limite 

este deverá ser aplicado ou poderá ser suprimido. Isto pois a partir de então, como já comentado 

nesta monografia, o art. 283 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) passou a exibir 

redação que, subentende-se, especifica as modalidades de prisão admitidas no ordenamento 

jurídico brasileiro. Nesse sentido, Eugênio Pacelli (2017), em referência ao HC 126.292/16, 

aquele que deu origem à controvérsia constitucional que permitiu o ajuizamento das ADCs 43 

e 44, afirma que  

  

(...) a referida decisão não só afronta o princípio constitucional da não culpabilidade, 

como também atinge o texto legal vigente do art. 283, CPP, com redação dada pela 

Lei nº 12.403/11. Por isso e para isso a referida execução (provisória) somente seria 

possível em situações excepcionais, em que se comprovasse o manifesto interesse 

protelatório dos recursos aviados. (OLIVEIRA, 2017, p. 617).   

                                                         
5 5 Diz-se no artigo 39 da Magna Carta: “Nenhum homem livre poderá ser detido, encarcerado ou privado de seus 

direitos ou de seus bens, nem posto fora da lei, nem desterrado, ou privado da sua posição de qualquer outra forma, 

nem usaremos da força contra ele, nem enviaremos outros que o façam, senão em virtude de sentença judicial de 

seus pares e conformidade à lei do Reino” (COMPARATO, 2001). Trata-se, deve-se notar, de documento oriundo 

do princípio do século XIII e, portanto, consideravelmente rudimentar em termos de garantia de proteção ao 

cidadão face ao Estado, mas que se faz relevante ao permear o desenvolvimento histórico do instituto do devido 

processo legal.   

  

O autor esclarece, em outro momento, que o artigo 283 do CPP, com a redação dada  

pela lei 12.403/11, veda a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado que não aquela 

que possua uma fundamentação cautelar. Estabelece-se assim, de certo modo, uma tipologia – 

que sustentamos ser fechada – das possibilidades de prisão no ordenamento jurídico brasileiro, 

em sede de persecução penal (afinal, há outras modalidades de prisão).   

Tal espécie de tipologia é abarcada de maneira clara pela doutrina processual penal  

brasileira. Capez (2015), a título de exemplo, em seu Curso de Processo Penal, conceitua a 

prisão a partir do artigo 283 do Código de Processo Penal. Desse modo, compreende-se que 
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esta se dá em casos de “flagrante delito ou determinada por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 

julgado ou, (...), em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (CAPEZ, 2015, p. 307).   

Além disso, acresce o autor que Constituição também permite a prisão nas hipóteses  

de crime militar ou infração disciplinar militar (art. 5º, LXI), além da hipótese regulamentada 

em caso de estado de sítio (art. 139, II). Relevante então destacar que tal fundamentação, no 

sentido de que haveria sido estabelecida – por advento do art. 283 do Código de Processo Penal 

– um elenco exaustivo das prisões admitidas na persecução penal, chegou a ser discutida nas 

ações declaratórias aqui questionadas, a exemplo do que afirmou, em seu voto,  o Ministro Dias 

Toffoli: “Feito esse registro, observo que o artigo 283 do Código de Processo Penal contempla 

as três modalidades de prisão constitucionalmente previstas no âmbito do processo penal: i) 

prisão em flagrante, ii) prisão cautelar (temporária ou preventiva) e iii) prisão-pena ou sanção.” 

(BRASIL, 2016, p. 169).   

Depreende-se assim, seguindo Capez (2015), seis modalidades de prisão  

especificáveis no ordenamento jurídico. As primeiras que aqui se destaca, menos relevantes 

para a discussão, são a prisão (a) civil, que deve ser analisada sob a ótica do Pacto de San José 

da Costa Rica; a (b) administrativa, não recepcionada pela constituição de 1988; (c) a 

disciplinar, aplicável em um regime jurídico militar; e, por fim, a (d) prisão para averiguação, 

também não recepcionada e tipificada como crime.   

Além destas, então, mais relevantes para a discussão aqui manifesta são as (e) prisão  

pena e as (f) prisões processuais (CAPEZ, 2015). A primeira é aquela que se impõe ao réu 

condenado, com trânsito em julgado, após a persecução penal nos moldes do devido processo 

legal, efetivando-se então o ius puniendi que detém o Estado; a segunda, por sua vez, possui 

uma finalidade cautelar, desprovida do caráter de pena posto que patentemente diversas são a 

fundamentação e finalidade. 

Não obstante, relevantíssimo perceber que esta prisão da qual não se pode  

depreender natureza de pena, sob a lógica de um ordenamento jurídico concebido conforme 

uma razão abstrata, corresponde materialmente – do mesmo modo que a pena – à privação de 

liberdade de um indivíduo, mesmo que com regramento diverso. E este indivíduo é, conforme 

o mesmo ordenamento jurídico, inocente, por imperativo lógico da regra constitucional do 

artigo 5º. Dessarte, como explica Pacelli (2017), deve ser observada toda uma lógica residual 

na aplicação dessas prisões, sob pena de ofensa à garantia manifesta na constituição brasileira. 

Quanto à compreensão de que quem não foi condenado com trânsito em julgado se mantém 

inocente, Nucci (2010) explica que   
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No cenário penal, reputa-se inocente a pessoa não culpada, ou seja, não considerada 

autora de crime. Não se trata, por óbvio, de um conceito singelo de candura ou 

ingenuidade. O estado natural do ser humano, seguindo-se fielmente o princípio da 

dignidade da pessoa humana, base do Estado Democrático de Direito, é a inocência. 

Inocente se nasce, permanecendo-se nesse estágio por toda a vida, a menos que haja 

o cometimento de uma infração penal e, seguindo-se os parâmetros do devido 

processo legal, consiga o Estado provocar a ocorrência de uma definitiva 

condenação criminal. (NUCCI, 2010, p. 237, grifo nosso).   

  

Desse modo, faz-se importante destacar, como mencionado, a excepcionalidade  

sistêmica na regulação das modalidades de prisão anteriores ao trânsito em julgado, posto que 

se trata da restrição da liberdade de pessoa que, pela técnica jurídica, frise-se, não é culpada 

(pressuposto da pena). Assim, exemplo claro da mens legis que deve ser demonstrada encontra-

se na regulação do artigo 282 do Código de Processo Penal e seus parágrafos (BRASIL, 1941), 

que estabelecem uma lógica de gradação das medidas cautelares, no sentido de que caberá ao 

juízo recorrer à prisão preventiva – espécie de prisão processual – apenas em situações nas quais 

não resta outra alternativa, como se pode depreender, a título de exemplo, do parágrafo sexto 

do aludido artigo.   

  

Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a:           (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).  
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 

criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 

penais;           (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).  
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado.          (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011).  
(...)  
§ 6o  A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar (art. 319). (BRASIL, 1941, grifo nosso).   

  

Prosseguindo-se a digressão que se contrapõe ao entendimento final da corte, e em  

conformidade com o raciocínio desenvolvido no parágrafo anterior, Moron e Santiago (2017) 

sustentam que:   

  

A presunção de inocência confirma a excepcionalidade da utilização não só das 

medidas cautelares prisionais, pois indivíduos inocentes só serão presos quando 

realmente for útil à instrução e à ordem pública, consolidando a característica 

marcante de um processo acusatório-garantista incorporado na CF; mas também as 

cautelares não prisionais, que, de certo modo, restringem a liberdade dos imputados. 

(MORON; SANTIAGO, 2017, p. 4).   

  

E é nesse sentido que os autores do artigo sustentam que não há ofensa à presunção  
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de inocência no caso de limitações à liberdade que se deem de acordo com o regramento do 

Código de Processo Penal; todavia, defende-se que não poderá o Estado tomar como culpado o 

indivíduo sem o trânsito em julgado (MORON; SANTIAGO, 2017). Em razão disso, o artigo, 

que também optou pelo enfoque na questão do ativismo judicial, tema indiretamente abordado 

na presente pesquisa, sustenta que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas ações 

declaratórias de constitucionalidade ora estudadas dá-se em desacordo com os limites textuais 

normativos do ordenamento jurídico pátrio.   

O que se pode destacar sobre este assunto, no mesmo sentido dos autores  

supracitados, é que a compreensão de uma execução da pena após prolatado acórdão 

condenatório de segunda instância não explicita apenas uma extrapolação dos limites lógicos e 

hermenêuticos impostos ao intérprete, uma vez que o que se percebe é uma ausência de 

fundamentação dentro da sistemática estabelecida pelo ordenamento jurídico, que define quais 

são as possibilidades de interveniência estatal na liberdade do cidadão. Mas acarreta, da mesma 

forma, um vazio jurídico e uma indistinguibilidade quanto ao fundamento para a adoção de tal 

medida, posto que perpassa por exercícios interpretativos demasiadamente argumentativos, de 

forma até criativa (quando, por exemplo, questiona-se o momento de formação do juízo de 

culpa, fixado pela ordem constitucional).   

Quanto ao artigo 637 do Código de Processo Penal, por fim, concorda-se aqui,  

como sustentado por Marco Aurélio (BRASIL, 2016), que não se pode perder de vista que se 

trata de dispositivo anterior à Constituição Federal de 1988, de forma que deve ser analisado à 

luz das disposições por esta trazidas. Ou seja, faz-se relevante observar a questão sob um ponto 

de vista constitucionalista.   

Nesse sentido, Pacelli (OLIVEIRA, 2004) compreende que a argumentação do 

Supremo Tribunal Federal deveria se pautar no aspecto constitucional e essencial da presunção 

de inocência para o ordenamento jurídico brasileiro, ao revés de se valer de argumentos 

infraconstitucionais a fim de justificar a execução provisória da pena (OLIVEIRA, 2004). Aqui, 

salienta-se, faz-se relevante a percepção de que se trata de obra escrita no ano de 2004 e, 

portanto, anterior à alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.403/11, que, como visto 

anteriormente, a priori explicita a contradição entre o entendimento jurisprudencial e uma 

interpretação sistemática do ordenamento jurídico atualmente vigente.   

  

Não há como e nem porque iniciar-se qualquer tentativa de estruturação dos princípios 

fundamentais do processo penal senão a partir do exame da norma segundo a qual 

ninguém poderá ser considerado culpado enquanto não passar em julgado a sentença 

penal condenatória. E não se trata de uma opção fundada em graus de importância 

teórica ou prática de cada um dos princípios. Mas, sobretudo para os objetivos desse 
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trabalho, o princípio da inocência é, efetivamente, estrutural, na medida em que se 

localiza na raiz de qualquer modelo processual com pretensões garantistas. Com 

efeito, uma vez afirmada e reconhecida a inocência, não como presunção, mas como 

verdadeira realidade ou concretização jurídica, dessa realidade, entenda como posição 

do sujeito diante das normas da ordenação, resultarão também direitos subjetivos 

públicos, a serem exercidos em face do Estado, que haverá de justificar sempre, ou 

em lei ou/ e motivadamente – quando judicial a decisão – quaisquer restrições àqueles 

direitos. (OLIVEIRA, 2004, p. 174).   

  

Assim, nota-se que o jurista reafirma o entendimento aqui sustentado, de que a  

discussão acerca do posicionamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal deve se pautar 

no modelo de política penal garantista, à qual se confere juridicidade e status constitucional por 

advento da promulgação da Constituição de 1988, que é regida por princípios e regras correlatos 

a tal viés penalista. Tal descompasso agrava-se, sugere o autor, quando ainda se estabelece a 

execução provisória como prática corriqueira, isentando o órgão prolator do acórdão 

condenatório de fundamentar os motivos dessa antecipação (o que ocorre no entendimento 

vigente).   

Dessa forma, acresce-se ao instituto então discutido, conforme sustentado por 

Pacelli (2004), caráter de direito fundamental do indivíduo, cujas restrições – ainda mais quando 

se trata de liberdade – necessitam de fundamento legal e motivação. Ademais, a disposição 

normativa se afirma enquanto realidade jurídica e regra de tratamento, a partir da qual 

consequências inevitáveis surgirão em prol do réu.   

Por fim, antes de insurgir-se o próximo tópico, para esclarecer uma aparente  

contradição cabe a seguinte ressalva: o que se pretende destacar da argumentação de Pacelli 

(2004), que considera a presunção de inocência como princípio, diz respeito à importância que 

é atribuída à norma no ordenamento jurídico pátrio e suas consequências enquanto direito do 

acusado. Todavia, esta importância em nada se relaciona com sua natureza jurídica, enquanto 

princípio ou regra, caso se adote a ótica das teorias estruturais (ou qualitativas) de diferenciação 

entre princípios e regras, que serão abordadas no tópico seguinte.   

Sob esta ótica, como se passará a demonstrar, há de se convir que a presunção de  

inocência terá de ser classificada como regra (ainda assim sendo norma de suma importância na 

Constituição Federal e para o ordenamento jurídico-penal).   

  

4 NATUREZA JURÍDICA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: PRINCÍPIO OU 

REGRA?  

  

Para adentrar o assunto, previamente é de suma importância salientar que não há,  
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aqui, qualquer pretensão de definir qual seria, terminantemente, a natureza jurídica da presunção 

de inocência no ordenamento jurídico pátrio. Diz-se isto pois se trata de assunto de extrema 

complexidade e de uma discussão presente – e aprofundada – na teoria do direito ao longo dos 

anos.   

Atualmente, observa-se, há vertentes possíveis que podem ser adotadas para se  

apontar uma distinção. Embora evidente, deve-se destacar aqui que mais de uma dessas formas 

de se pensar podem ser utilizadas para a interpretação, de forma sustentável, das normas a serem 

extraídas da ordem jurídica brasileira.   

Não obstante, deve-se preocupar com a coerência teórica que se impõe ao intérprete  

a partir do momento em que se adota um critério de distinção entre princípios e regras, sob pena 

de se perder de um método minimamente crível e produzir decisões falhas. Quanto a isso, 

percebe-se, na análise dos votos da ação declaratória em comento, que por passagens 

significativas ministros compreenderam ser necessário efetuar uma ponderação do que definem 

como o princípio da presunção de inocência com outras disposições que consideraram 

suficientemente relevantes do ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, o Ministro Barroso 

afirmou que   

  

A efetividade do sistema penal é o valor ou o instrumento que protege a vida das pessoas 

para não serem assassinadas, é a que protege a integridade física das pessoas para não 

serem agredidas, é a que protege a integridade patrimonial das pessoas para não serem 

roubadas. Portanto, falar em efetividade do sistema punitivo não é falar numa abstração 

que envolva um Poder do Estado; é falar de um conjunto de direitos fundamentais que 

precisa ser protegido pelo Estado, como a vida, a integridade, a propriedade e a 

moralidade administrativa. Portanto, o princípio da presunção de inocência é 

ponderado com esses princípios. (BRASIL, 2016. P 57)   

  

Como se percebe, ele afirma que será necessária uma ponderação do dito princípio  

da presunção de inocência, de modo que este assumirá, ao longo do processo penal, uma 

dimensão vária quanto à extensão de sua aplicabilidade. Da mesma forma, Teori Zavascki 

(BRASIL, 2016) sustentou que há um caráter dinâmico na presunção de inocência e que se deve 

avaliar a sua intensidade ao longo das várias fases do processo penal, sendo necessário 

relativizá-la de acordo com o caso concreto. Gilmar Mendes, por sua vez, afirma que   

  

Não se trata de um conceito, quer dizer, estamos falando de um princípio, não de uma 

regra. Isso o ministro Barroso já pontuou. Assim, não se resolve numa fórmula de tudo 

ou nada. É disso que se cuida quando Eduardo Espíndola Filho fala dessa gradação. 

Quer dizer, uma coisa é termos alguém investigado, outra coisa é termos alguém 

denunciado, com denúncia recebida. Outra coisa é ter alguém condenado e, agora, 

com condenação em segundo grau. Quer dizer, o sistema estabelece uma progressiva 
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destruição – vamos chamar assim – da ideia da presunção de inocência. (BRASIL, 

2016, p. 203-204).   

  

Apesar de outras serem as justificativas e compreensões acerca dessa variabilidade  

que se observa no tratamento penal no decorrer do processo (como o resguardo das próprias 

finalidades processuais), os ministros deixam claro, em vários pontos do acórdão, que o 

fundamento passa, para eles, pela questão da natureza jurídica da presunção de inocência. Ou 

seja: os julgadores reconheceram a presunção de inocência enquanto princípio e sustentam que, 

em razão disso, poderá ser ponderada em face de outras normas de mesma categoria que estejam 

inseridas no ordenamento jurídico pátrio.   

Não obstante a relevância dessa argumentação para a formação de alguns  

posicionamentos, nota-se que os ministros não adentraram a complexidade da teoria do direito 

que abarca a questão, qual seja: a distinção entre princípios e regras que se pauta em um critério 

qualitativo de diferenciação. Ou seja, as teorias em que a diferença entre esses tipos de normas 

jurídicas é aferível a partir de suas características (a estrutura de dever-ser) e não de acordo com 

sua importância ou fundamentalidade no ordenamento. Tal teoria acerca dos direitos 

fundamentais, nota-se desde já, parte da compreensão do jusfilósofo Ronald Dworkin, segundo 

o qual princípios e regras teriam dimensões distintas, respectivamente: peso (para os princípios) 

e validade (para as regras).   

Feita esta breve contextualização, pretende-se a partir de agora explicar os referidos  

critérios de diferenciação e, posteriormente, avaliar de que modo se enquadra o estado de 

inocência nesta lógica.   

  

    

4.1 A distinção qualitativa entre princípios e regras: Dworkin e Alexy  

  

A referida teoria acerca da distinção entre princípios e regras surge, em um primeiro  

momento, como dito anteriormente, do pensamento de Ronald Dworkin, segundo o qual as 

regras possuiriam uma dimensão tão somente de validade, enquanto os princípios, por sua vez, 

teriam uma dimensão de peso.   

Virgílio Afonso da Silva (2003) explica que Dworkin desenvolve sua teoria a partir  

de uma crítica ao positivismo jurídico de Hart, para o qual o ordenamento jurídico seria 

composto somente por regras. Assim, nesta visão positivista, considera-se os princípios como 

algo extravagante ao Direito.    

Na visão de Dworkin, todavia, trata-se de uma compreensão limitadora, uma vez  
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que somente as regras não constituiriam meios suficientes para a resolução de casos complexos 

em que o direito, por sua dinâmica que envolve os fatos sociais, teria de agir. Dessa forma, 

restaria relegada ao intérprete a solução sob uma forma discricionária. Assim,   

  

Dworkin argumenta que, ao lado das regras jurídicas, há também os princípios. Estes, 

ao contrário daquelas que possuem apenas a dimensão da validade, possuem também 

uma outra dimensão: o peso. Assim, as regras ou valem, e são, por isso, aplicáveis em 

sua inteireza, ou não valem, e, portanto, não são aplicáveis. No caso dos princípios, 

essa indagação acerca da validade não faz sentido. No caso de colisão entre princípios, 

não há que se indagar sobre problemas de validade, mas somente de peso. Tem 

prevalência aquele princípio que for, para o caso concreto, mais importante, ou, em 

sentido figurado, aquele que tiver maior peso. (SILVA, 2003, p. 610).   

  

Sustenta-se então que haverá os princípios, cuja aplicação poderá ocorrer  

mediante uma ponderação com normas de mesma natureza igualmente pertencentes ao 

ordenamento jurídico, sejam expressas ou não (ALVIM, 2019). Ao final, portanto, alcança-se 

uma decisão dependente das especificidades concretas do caso.  

Esta compreensão, posteriormente, foi melhor desenvolvida e estruturada pelo  

jusfilósofo alemão Robert Alexy (2008). Para ele, as regras são as normas jurídicas que, sob o 

ponto de vista fático e jurídico, são plenamente aplicáveis. Dessa forma, elas são sempre 

satisfeitas, ou não, a depender de sua incidência no caso em análise.   

Uma vez satisfeitas, o serão precisamente como foi prescrito em abstrato: em sua  

totalidade, por se aplicarem na medida do tudo ou nada. Além disso, regras não serão 

dimensionadas em uma colisão, como o são os princípios, uma vez que seus conflitos serão 

solucionados por meio da exceção de uma regra em face de outra, ou pela declaração da 

invalidade de alguma delas.   

Os princípios, por outro lado, são encarados como mandamentos de otimização. Isto 

é, “princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro 

das possibilidades jurídicas e fáticas existentes” (ALEXY, 2008, p. 90). Dessa forma, o grau de 

aplicação dos princípios será aferido em face das circunstâncias materiais e de direito do caso 

concreto.   

E é justamente dessa compreensão proposta por Dworkin, e estruturada sobretudo  

por Robert Alexy (2008), que se depreende a necessidade da conhecida ponderação de 

princípios5. Ora, se estas normas são mandamentos de aplicação na maior medida possível em 

 
5 Nesse sentido, Barcellos (2002) explica que a necessidade eventual de ponderar princípios, nos moldes propostos 

por Robert Alexy, dá-se em razão de princípios colidentes exigirem – concomitantemente – a maximização de 

suas determinações no caso concreto. Ou seja, caso se considere a presunção de inocência um princípio, o que só 

é possível sob a égide de teorias tradicionais de distinção entre princípios e regras, esta não será passível de 
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face de limitações fáticas e jurídicas, haverá uma necessidade de se ponderar os princípios 

colidentes, que serão reciprocamente limitações jurídicas às suas aplicações.   

Tal juízo (de ponderação) será feito sob a lógica da máxima da proporcionalidade,  

cujas conhecidas submáximas (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito) 

são uma decorrência lógica da própria natureza dos princípios.   

Dessa forma, compreende-se que as submáximas da necessidade e adequação se  

relacionam com as peculiaridades fáticas do caso concreto; e que a proporcionalidade em 

sentido estrito, por sua vez, é justamente o critério básico para decidir entre os dois princípios 

aplicáveis prima facie (buscando-se a otimização em face das peculiaridades jurídicas). Ao final 

desta lógica, chega-se a uma decisão na qual um princípio prevalecerá sobre o outro, sem este, 

todavia, ser afastado da ordem jurídica.   

Ou seja, o que se busca demonstrar é que para se falar em uma ponderação da  

presunção de inocência com demais princípios contemplados pela ordem jurídica deve-se, 

primeiramente, considerar se realmente se trata de um princípio sob a ótica das teorias aqui 

abarcadas. Afinal, um juízo de ponderação nestes moldes seria consequência direta da própria 

feição assumida pelos princípios sob a ótica desses autores. O que se observa, todavia, é que 

não aparenta se tratar de um princípio, mas sim uma regra.    

  

    

4.2 A presunção de inocência enquanto princípio ou regra   

  

Em sua teoria dos direitos fundamentais, Alexy  (2008) discorre sobre as variadas  

possibilidades de diferenciação entre princípios e regras. Ele explica que dentre os critérios, 

talvez o mais utilizado seja o que parte do pressuposto da generalidade dos princípios. Ou seja, 

seriam aquelas normas com maior grau de abstratividade, enquanto as regras – partindo desses 

princípios – sistematizariam situações mais concretas. A título de exemplo, o autor cita a 

liberdade de crença enquanto princípio e a liberdade do preso de converter outros detentos para 

sua crença enquanto regra.   

 Outra compreensão, na mesma vertente teórica, é a de que princípios seriam  

aqueles elementos basilares do ordenamento. Isto é, disposições fundamentais que irradiam pelo 

sistema como um fundamento das demais normas, estabelecendo diretrizes interpretativas para 

 
ponderações. Isso talvez se fundamente inclusive, como sugere Leonardo Alvim (HENRIQUES; et al, 2018), no 

caráter fundamental que os princípios assumem caso se proceda a essa distinção (o que em si não é problema), 

tornando-os impassíveis de ponderação.   
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aplicação do direito.  Trata-se de teoria amplamente adotada, por exemplo, pela doutrina 

jurídica nacional, cujos cursos e manuais costumeiramente dão início às suas lições apontando 

quais seriam os princípios básicos do ramo jurídico em questão.   

Assim, exemplificativamente, em direito penal tem-se o que se convencionou  

chamar de princípio da legalidade; em tributário, por sua vez, a anterioridade costuma ser 

abarcada como princípio, assim como as demais limitações constitucionais ao poder de tributar. 

Sob esta ótica, vale dizer, a presunção de inocência também será enquadrada enquanto princípio 

constitucional.   

Tais critérios trabalhados acima são considerados, por Alexy (2008), como teorias  

tradicionais  de distinção entre princípios e regras. Quanto a estas, ressalva-se novamente que 

são válidas e teoricamente sustentáveis. Todavia, uma vez adotadas como premissa, torna-se 

descabida a lógica de colisão e ponderação de princípios. Tal só será possível caso se adote, 

como critério diferenciador de princípios e regras, as teorias qualitativas (ou estruturais) de 

diferenciação. Isto porque, como explica Leonardo Alvim (HENRIQUES; et al, 2018), são 

vertentes teóricas incompatíveis entre si:   

  

A incompatibilidade decorre do fato de que a regra da proporcionalidade na teoria de 

Alexy pressupõe, ao menos, três aspectos inconciliáveis com as duas teorias que são: 

(i) o reconhecimento da existência de, no mínimo, dois princípios pertinentes ao caso, 

(ii) a possibilidade hipotética desses dois princípios entrarem em conflito e, por fim, 

(iii) a conceituação de princípios como normas dotadas de uma estrutura plástica que 

lhes permita reduzirem-se e expandirem-se conforme a situação. (HENRIQUES; et al, 

2018).   

  

Nesse seguimento, ao tratar das teorias qualitativas sobre distinção entre princípios  

e regras, Virgílio Afonso da Silva (2003) explica que a adoção de diferentes concepções dará 

causa a diferentes e relevantes consequências, muitas vezes não observadas com o necessário 

cuidado. O exemplo dado pelo autor é o “princípio” da legalidade, como se convencionou 

chamar pela gigante maioria dos representantes da área penalista no Brasil. Como explica 

Virgílio, a partir do momento em que se adota Alexy enquanto marco teórico, a consequência 

lógica será necessariamente considerar que há uma regra da legalidade, e não um princípio. 

Nesse sentido, nota-se que  

  

Essas consequências, no entanto, passam muitas vezes despercebidas, visto que é 

comum, em trabalhos sobre o tema, que se proceda, preliminarmente, à distinção entre 

princípios e regras com base nas teorias de Dworkin ou Alexy, ou em ambas, para que 

seja feita, logo em seguida, uma tipologia de princípios constitucionais, nos moldes 

das concepções que acima chamei de tradicionais. Há, contudo, uma contradição nesse 

proceder. Muito do que as classificações tradicionais chamam de princípio, deveria 

ser, se seguirmos a forma de distinção proposta por Alexy, chamado de regra. (...). 
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Todavia, mesmo quando se diz adotar a concepção de Alexy, ninguém ousa 

deixar esses “mandamentos fundamentais” de fora das classificações dos 

princípios, para incluí-los na categoria das regras (SILVA, 2003, p. 613, grifo 

nosso).   

  

Assim, como explica Virgílio (SILVA, 2003), as concepções de Dworkin e Alexy  

não dizem a respeito ao quão fundamental é a norma no ordenamento jurídico. Tanto os 

princípios quanto as regras podem ser mais, ou menos, fundamentais, uma vez que isso não é 

relevante para a distinção. A definição se dará, outrossim, pela estrutura que a norma apresenta, 

conforme os critérios explicados no subtópico anterior. Dessa forma, tal qual a legalidade, 

conforme explicado acima, não há como se compreender, sob o ponto de vista de Alexy, que o 

estado de inocência seja um princípio.   

Não se trata a norma, por evidente, de um mandamento de aplicação ótima em face  

de limitações fáticas e jurídicas, e, sobretudo, não poderá ser realizada em diferentes graus. Sua 

estrutura lógica, na realidade, determina que a aplicação se dê na medida do tudo ou nada.   

Melhor elucidando a questão, a compreensão de que se trata de uma regra é no  

sentido de que o estado de inocência se aplicará em sua totalidade em face de pessoa sobre a 

qual não foi prolatada decisão penal condenatória com trânsito em julgado (assim, será uma 

regra de tratamento no curso do processo). Por outro lado, para quem foi condenado 

definitivamente, a garantia constitucional não mais se aplicará para aquele caso específico (em 

nenhuma medida). Não se observará, desse modo, como é da natureza dos princípios, 

possibilidade de flexibilização, posto que não há que se cogitar acusados que sejam inocentes 

em diferentes graus a depender de limitações do caso concreto, uma vez que a partir do trânsito 

em julgado (ou ante sua ausência) impõe-se uma subsunção à regra.   

Enfim, percebe-se que terá um inocente, posto que não ocorreu o trânsito em  

julgado; ou não se terá, uma vez ocorrida a preclusão máxima, impondo-se a execução penal. 

E, na redação de Alexy, se “uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela 

exige; nem mais, nem menos” (ALEXY, 2008, p. 90), uma vez que se trata – no âmbito das 

regras – do que é possível, ou não, tanto no mundo dos fatos quanto no direito; e isto as difere 

dos princípios, que poderão ser sopesados com normas antagônicas de mesma espécie. Como 

explica o teórico:  

  

O caso das regras é totalmente diverso. Como as regras exigem que seja feito 

exatamente aquilo que elas ordenam, elas têm uma determinação da extensão de seu 

conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas. Essa determinação pode 

falhar diante de impossibilidades jurídicas e fáticas; mas, se isso não ocorrer, então, 

vale definitivamente aquilo que a regra prescreve. (ALEXY, 2008, p. 104).   
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Assim, o que se pretende esclarecer é que não há a possibilidade de se falar em uma  

ponderação da presunção (ou estado) de inocência, posto que, por se tratar de uma regra, 

inevitavelmente haverá uma incoerência lógica com as premissas necessárias para se analisar 

colisões de princípios. Conforme explicado, essa sistemática de colisões, passíveis de 

ponderação conforme as circunstâncias do caso concreto, advém de uma prévia elaboração 

teórica que não pode ser abandonada no momento de aplicação de suas determinações, sob pena 

de se verificar uma hermenêutica esvaziada de pertinência.   

Antes de adentrar a conclusão, deve-se dizer que discussões desse nível não devem  

ser consideradas mero filigrana jurídico. Trata-se sim, como afirma Robert Alexy (2008), da 

“base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para a 

solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais” (ALEXY, 2008, p. 85).   

Não obstante, no julgamento das ADCs 43 e 44 os ministros, ao que parece, em  

especial Barroso, Zavascki e Mendes (o que foi evidentemente relevante para a decisão, em 

placar tão apertado), deixaram de se atentar aos fundamentos teóricos de suas decisões quando 

sustentaram a necessidade de se ponderar o estado de inocência com outros princípios. 

Compreende-lo como princípio, conforme demonstrado, só faz sentido sob a ótica das teorias 

mais tradicionais de distinção entre princípios e regras. Para realizar ponderações, por outro 

lado, deve-se – em um juízo interpretativo prévio – distinguir as normas sob o ponto de vista 

das teorias qualitativas de distinção, que foram aqui abordadas.   

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Analisar a decisão colegiada de uma Corte que opera em moldes como os do 

Supremo Tribunal Federal, como se trabalhou nesta monografia, envolve um esforço no sentido 

de – considerando estes fatores – analisar os caminhos argumentativos trabalhados pelos 

Ministros. A partir disso, encontrar-se-ão, em certo grau, uma série de convergências e 

divergências de premissas e conclusões teóricas, o que possibilita que se vislumbre um espectro 

de motivos que, a seu modo, mostram-se relevantes para a tomada de posicionamento 

jurisprudencial.   

O STF, como se discutiu, possui perfil pouco deliberativo e os julgadores tendem a  

fundamentar suas razões de maneira individualista, o que por certo se manifesta nas ações em 

comento. Nesse sentido, Ministros que trouxeram argumentos majoritariamente voltados para 

o viés constitucionalista e assecuratório de direitos e garantias fundamentais em âmbito penal 
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não foram diretamente abarcados em tópico próprio deste trabalho, posto que o maior enfoque 

se voltou para aqueles que efetivamente formaram maioria e vincularam os membros do Poder 

Judiciário brasileiro. A argumentação destes, nota-se, deu-se por caminhos bastante diversos da 

dos votos vencidos (além de divergirem entre si de forma considerável).   

O que se percebe, conforme se buscou sintetizar, foram argumentos diversificados,  

que perpassaram sobretudo por questões teóricas, envolvendo a natureza de normas jurídicas; 

por aspectos infraconstitucionais, até por se tratar de ADC; além de defesas da efetividade da 

tutela penal e celeridade processual. Além disso, percebe-se argumentos esparsos de direito 

comparado, com a finalidade de observar ordenamentos jurídicos diversos do pátrio e sustentar 

que a espera pelo trânsito em julgado seria uma peculiaridade brasileira.   

Não obstante, como se disse na introdução, buscou-se uma análise das ADCs  

voltada sobretudo a um viés de dogmática penal e constitucional, além de uma abordagem de 

teoria do direito (uma vez que o argumento da ponderação de princípios se fez relevante para o 

julgado). Por evidente que os demais fundamentos dos votos merecem ser discutidos, sobretudo 

com argumentos correlatos ao garantismo penal, vertente penalista adotada pela Constituição e 

que inevitavelmente pode ser depreendida ao longo deste texto, mas sobre a qual não se 

aprofundou em termos teóricos em razão do recorte metodológico escolhido.   

No que concerne o ordenamento jurídico pátrio, algumas conclusões podem ser  

traçadas. A primeira delas é que a norma do estado de inocência, conforme sustentado, possui 

relevante importância na sistemática penal e processual vigente (independentemente de ser 

classificada como regra ou princípio), além de se afirmar enquanto direito público subjetivo do 

acusado. Desse modo, é importante que esta disposição, em conjunto com as demais que 

compõem o cerne garantista da Carta de 1988, seja tomada como centro argumentativo de uma 

decisão como a que proferiu o STF, sobretudo em razão de seu status constitucional e caráter 

pétreo.   

Sustenta-se então que a Constituição de 1988 impede a execução de prisão-pena  

sem que antes ocorra o trânsito em julgado e, consequentemente, fixe-se um juízo positivo de 

culpa do acusado. Assim, disposições infraconstitucionais como a do artigo 637 do Código de 

Processo Penal são passíveis de controle jurisdicional, de modo que se garanta sua aplicação  

(ou não aplicação) de acordo com a Constituição,   

Além disso, também em âmbito infraconstitucional, as inovações legislativas da lei 

12.403/11 se apresentam como óbice à possibilidade de execução da pena após decisão de 

segunda instância. Conforme demonstrado, estabelece-se a partir de então uma espécie de 

tipologia das prisões vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Para as prisões processuais 
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(em flagrante e preventiva), há o regramento do Código de Processo Penal a ser observado. 

Quanto à preventiva especificamente, ainda é patente a excepcionalidade dos casos em que esta 

pode ser aplicada, uma vez que o Código estabelece que será subsidiária a outras medidas 

cautelares.   

A argumentação acerca da natureza dos recursos especial e extraordinário, por sua  

vez, também se fez relevante no julgamento sob análise. Nesse aspecto, conforme se discutiu, 

não se pode perder de vista que se trata de meios processuais voltados sim à tutela de interesses 

subjetivos, por mais que o legislador constituinte os tenha concebido com a preocupação de que 

o Superior Tribunal e Justiça e o Supremo Tribunal Federal unifiquem e estabilizem os 

entendimentos. A tutela objetiva da ordem jurídica, afinal, é resguardada para as ações de 

controle de constitucionalidade pela via principal.   

Desse modo, mesmo com a ausência da previsão op legis de duplo efeito 

(devolutivo e suspensivo) para os recursos especial e extraordinário, compreende-se que o 

processo penal, por expressa previsão constitucional, tem seu regramento vinculado ao estado 

de inocência. Como se demonstrou, isto não se manifesta apenas para impedir a chamada 

execução provisória, uma vez que o mesmo se observa, por exemplo, na questão probatória: o 

ônus da prova atribuído ao órgão acusatório, assim como a necessidade de prova “suficiente” 

para condenação (BRASIL, 1941), são exemplos de uma coesão sistêmica do ordenamento 

jurídico-penal, no qual a norma de maior status é, por evidente, a presunção (ou estado) de 

inocência.   

Por fim, quanto à natureza jurídica da norma em debate, reafirma-se que não há  

pretensão, no artigo, de se estabelecer qual critério deveria ser adotado pelo STF para a distinção 

entre princípios e regras. Do mesmo modo, não necessariamente se faz, aqui, a defesa da opção 

por uma teoria ou outra. O objetivo fixado, afinal, envolve a análise dos julgados, sob os pontos 

de vista dogmático e teórico. Portanto, o que se questiona é a pertinência teórica dos Ministros 

que se posicionaram pela possibilidade de flexibilização da presunção de inocência, em razão 

de uma suposta colisão de princípios.   

Conforme se buscou demonstrar, os magistrados utilizaram argumentos voltados  

para uma ponderação da presunção de inocência com outros princípios. Ademais, atentaram-se 

para um suposto caráter dinâmico do dito princípio (sob uma lógica de colisões), e, da mesma 

forma, afirmaram explicitamente tratar-se de norma que não se aplica na medida do tudo ou 

nada. Apesar disso, os magistrados não observaram o critério de distinção de princípios e regras 

proposto por Alexy, embora tenham aplicado sua teoria, o que é problemático por deixar 

prejudicada uma necessária coerência metodológica.   
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Ao que parece, portanto, os Ministros que assim procederam partiram do  

pressuposto de que, devido ao elevado grau de fundamentalidade da norma no ordenamento, 

teria esta a natureza de princípio, como costumeiramente é classificada. Assumido isto, 

passaram a ponderá-la tanto com outras normas jurídicas como com supostos valores e direitos 

fundamentais que restariam prejudicados com a liberdade do acusado.   

Não obstante, pelo que foi sustentado, compreende-se que a presunção de inocência  

será norma jurídica cuja aplicação, ausente o trânsito em julgado, se dará em sua integralidade. 

Sua natureza é, afinal, sob a classificação de Alexy, de regra jurídica, sendo inviável 

compreendê-la como um mandamento de otimização ou, adotando-se outra teoria qualitativa de 

diferenciação, como norma que possui dimensão de peso (como compreende Dworkin).   

Conclui-se, portanto, que o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

em 2016, com eficácia contra todos e vinculando os demais órgãos jurisdicionais, apresenta 

discordâncias graves com a ordem constitucional e legal vigente. Além disso, sob o ponto de 

vista argumentativo são perceptíveis premissas teóricas falhas e, em certos casos, 

demasiadamente díspares, fruto de uma interação colegiada pouco dialógica.   

Tal constatação revela uma grave postura ativista, que fere o Estado Democrático e  

disposições que lhe são basilares, como a separação de poderes e a soberania popular. Afinal, 

vale lembrar, sob o ponto de vista de uma democracia representativa é grave que – ante toda a 

problemática exposta – o Supremo Tribunal Federal posicione-se de maneira explicitamente 

contrária àquilo que os representantes do povo estabeleceram, tanto na constituinte quanto por 

intermédio da Lei 12.403/11. A consequência neste caso foi, por evidente, de elevada gravidade, 

posto que resultou numa indevida limitação do âmbito de aplicação de garantia fundamental 

tutora da liberdade individual.   
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