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RESUMO 

 

 

O presente estudo apresenta uma análise acerca da informatização do processo judicial 
no Brasil, que inaugura uma nova direção a ser seguida pelo Judiciário nacional, com 
aplicação indistinta aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, 
em qualquer grau de jurisdição. Trata, especificamente, da transmudação do processo penal 
clássico com traços burocráticos para o processo eletrônico, embasado na simplicidade dos 
atos, oralidade e celeridade. À luz do princípio constitucional da duração razoável do processo 
penal, enquanto direito fundamental do acusado e, sob o manto democrático garantista, 
investiga, desde a teoria dos direitos fundamentais ao movimento reformista do processo 
penal, no panorama do direito alienígena e nacional, este, notadamente por ter a 
informatização como uma otimização necessária reclamada pela modernidade, sem, todavia, 
olvidar-se do caráter humanista inerente ao processo criminal. Enfrenta a questão do 
rompimento do paradigma da formalidade estrita do processo penal brasileiro, o problema da 
resistência ao novo método informatizado, o uso da videoconferência tanto para a inquirição 
de testemunhas quanto para o interrogatório do acusado, os avanços do processo virtual nos 
Tribunais Superiores – Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça -, além do 
papel do Conselho Nacional de Justiça - CNJ para a uniformização procedimental no país. 
Sem descurar do efetivo respeito aos direitos fundamentais, enfoca a mudança cultural 
imprescindível para que a tecnologia eletrônica seja, de fato, no sistema acusatório brasileiro, 
o meio para se alcançar com excelência a cidadania pela simplificação dos atos processuais, 
transpondo a burocracia infundada e assegurando a efetiva prestação jurisdicional para uma 
melhor qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

 

The current study presents an analysis about the automation of the lawsuits in Brazil, 
which opens a new direction to be followed by the National Secretary of Justice, applied 
indistinctively to the civil, criminal and labor lawsuits, as well as to the special court houses at 
any degree of juridisdiction. It treats, specifically, about the transition from the classic lawsuit 
with bureaucratic aspects to the electronic one, based on the simplicity of the functions, the 
quality of the oral and the readiness. The light of the constitutional principle of the reasonable 
duration of the lawsuit, while fundamental rigth of the defendant and, under de protection of 
the democratic guarantee, it investigates, from the theory of the fundamental rights to the 
reform movement of the lawsiut, in the scenery of the alien law and national law, the latter, 
mostly because it has the automation as a necessary improvement claimed by modernity, yet 
without forgetting of the humane character inherent to the criminal lawsuit. It faces the issue 
of of the disruption of the paradigm of the written formality of the Brazilian lawsuit, the 
problem of the resistance to the new automized method, the use of the video conference for 
the inquest of the witnesses as well as for the questioning of the defendant, the advancements 
of the virtual lawsuit on the Superior Courts, Federal Supreme Court and Superior Court of 
Justice, it treats also about the role of the National Council of Justice - CNJ - to uniformize 
the legal proceedings in the country. Without neglecting the effective respect to the 
fundamental rights, it focuses the cultural change necessary so that the electronic technology 
can be, in fact, in the indictment system, the means to reach with excellency the citizenship by 
the simplification of the legal proceedings, transposing the baseless bureaucracy and assuring 
an effective judicial service assistance in order to have a better quality of life. 

 

 

KEY WORDS: CONSTITUCIONALIST. FUNDAMENTAL RIGTHS. MODERNITY. 
AUTOMATION. ELECTRONIC LAWSUIT. REASONABLE DURATION. READINESS 
AND EFFECTIVITY.  

 
 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 
 

 
Cette étude présente une analyse concernant l'informatisation de la procédure judiciaire 

au Brésil, qui inaugure une nouvelle direction à être suivie par le Judiciaire national, avec 
application indistincte aux procédures civile, criminelle et du travail, ainsi qu'aux cours 
spéciales, à n’importe quel degré de juridiction. Il s’agit, spécifiquement, de la transformation 
du processus criminel classique avec des traces bureaucratiques par le processus électronique, 
basé sur la simplicité des actes, de l'oralité et de la célérité. À la lumière du principe 
constitutionnel de la durée raisonnable de la procédure pénale, en tant que droit fondamental 
de l'accusé et, sous la coupe démocratique garantiste, elle enquête, depuis la théorie des droits 
fondamentaux au mouvement réformiste de la procédure criminelle, dans le panorama du 
droit aliénigène et national, celui-ci, notamment pour avoir l'informatisation comme une 
optimisation nécessaire réclamée par la modernité, sans, toutefois, oublier le caractère 
humaniste inhérent à la procédure criminelle. Elle affronte la question de la rupture du 
paradigme de la formalité stricte de la procédure criminelle brésilienne, le problème de la 
résistance à la nouvelle méthode informatisée, l'utilisation de la vidéoconférence autant pour 
la déposition de témoins que pour l'interrogatoire de l'accusé, aux avances de la procédure 
virtuelle dans les Tribunaux Supérieurs – Suprême Tribunal Fédéral et Cour Supérieure de 
Justice -, outre le rôle du Conseil National de Justice - CNJ pour l'uniformisation procédurale 
dans le pays. Sans négliger le respect efficace aux droits fondamentaux, elle focalise le 
changement culturel indispendable pour que la technologie électronique soit, en fait, dans le 
système accusatoire brésilien, le moyen d’atteindre avec excellence la citoyenneté par la 
simplification des actes procéduriers, en transposant la bureaucratie sans fondement et en 
assurant la prestation effective juridictionnelle pour une meilleure qualité de vie.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O alvorecer do século XXI descortina a revolução da era digital, anunciando robusto 

efeito da tecnologia nos mais diversos braços de produção da sociedade. Tal como no passado 

a Revolução Industrial transformou o mundo moderno, a principiante Revolução Digital já 

começa, em surpreendente velocidade, a mudar a feição do mundo contemporâneo, suscitando 

a necessidade de repensar aspectos importantes da organização social como um todo, sem 

vendar os olhos com sofismas fartos em retóricas na defesa de um processo judicial 

ultrapassado e que, ao invés de defender o cidadão, pune-o com a execrável morosidade e 

desdouras técnicas rudimentares. 

A vida em sociedade mostra-se em constante mudança, seja da pedra talhada ao papel, 

da pena com tinta ao tipógrafo, do código Morse à localização por GPS (Global Positioning 

System), da carta ao e-mail, do telegrama à videoconferência. Agora, tem-se o ingresso na era 

do tempo real com a quebra de paradigmas, que traz com ela mudanças de conceitos, métodos 

de trabalho e estrutura. O Direito também sofre influências dessa nova realidade, que exige 

mudanças na própria forma como ele é exercido e pensado, uma vez que o progresso 

tecnológico corresponde a uma mudança social, comportamental e também jurídica. 

Harmonizar as novas tecnologias ao direito é de extrema importância no panorama 

globalizado ávido por informações e avanços donde emerge, por vezes, como necessária, a 

celebração de tratados internacionais para que a prestação jurisdicional seja amplamente 

efetivada, mesmo porque a idéia de globalização associada à informática e meios de 

comunicação avança desproporcionalmente às normas codificadas. 



Que se esclareça, desde o limiar deste estudo, que o presente tema não é dos mais 

tranqüilos à luz da doutrina, uma vez que, ao tempo em que já se utiliza o processo eletrônico 

com sucesso em algumas áreas do Direito, como é o caso, v.g. do Sistema PROJUDI1 

desenvolvido pelo CNJ, cujo nome decorre das iniciais de Processo Judicial Digital2, em 

funcionamento desde o ano de 2007, e já implantando nos Juizados Especiais da grande 

maioria dos Estados brasileiros3, e onde se constata, tanto no âmbito da Justiça Federal quanto 

Estadual, a adoção crescente de sistemas informáticos uniformizados para a prestação de 

serviços mais céleres e seguros aos jurisdicionados, ainda se tem nítida resistência à 

implementação de sistemas audiovisuais que permitam a coleta de provas e o interrogatório à 

distância no âmbito do processo penal.  

Com efeito, atravessa-se um momento de ruptura, no qual novos valores se desenham 

merecendo serem protegidos e ensinados. Introduzida em 1957, com a criação do primeiro 

mainframe4, a Revolução da Informação marcou o começo da digitalização da sociedade 

caminhando para que hoje se tenha uma interdependência completa, globalizada, interativa e 

em rede. A sociedade mudou e o direito deve caminhar junto com ela. Veja-se que o direito 

digital revela a evolução do próprio direito, abraçando todos os princípios fundamentais 

                                                
1 Cf. http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_menu&type=mainmenu&Itemid=502&itempai=502 – “O 
Sistema CNJ - PROJUDI é um software de tramitação de processos judiciais mantido pelo Conselho Nacional 
de Justiça e em franca expansão em todos os estados do Brasil. [...] O processo judicial digital, também chamado 
de processo virtual ou de processo eletrônico, tem como premissa, gerenciar e controlar os trâmites de processos 
judiciais nos Tribunais de forma eletrônica, reduzindo tempo e custos. O principal intuito é a completa 
informatização da justiça, retirando burocracia dos atos processuais, o acesso imediato aos processos, bem como 
a melhoria no desempenho das funções próprias de cada usuário, o mesmo acessa somente o módulo que ofereça 
as funções que ele necessita para desenvolver suas atividades”. Acesso em: 16 mai. 2010. 
 
2 Como explicitado acima, o PROJUDI é um software de tramitação de processos judiciais. Cf. PINHEIRO, 
Patrícia Peck. Direito digital. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p.378. Software corresponde a 
programas de computador, instruções que o computador é capaz de entender e executas. 
 
3 Cf. http://www.ampb.org.br/noticias/ver/5643 - Atualmente,  20 dos 27 Estados brasileiros já aderiram ao 
PROJUDI. Acesso em: 18 jul. 2010. 
 
4 Computador de grande porte destinado normalmente ao processamento de um volume grande de informações. 
 



vigentes e inserindo novos institutos e elementos para o pensamento jurídico em todas áreas: 

constitucional, civil, internacional, penal, tributário, etc. 

O Direito, por vocação histórica, enquanto instrumento de regulação de condutas, deve 

exprimir a realidade da sociedade. A conscientização de seus operadores para a adoção da 

informática como mecanismo de trabalho é essencial, por terem eles enorme parcela de 

responsabilidade nesse processo de transformação, de evolução cultural, fazendo ver a 

necessidade do amadurecimento de várias questões em torno da implementação do processo 

eletrônico, cuja finalidade elementar é o atendimento ao princípio constitucional da duração 

razoável do processo inserido na Constituição Federal com a Emenda Constitucional nº 

45/2004. 

Registre-se, oportunamente, nesse contexto, preocupação antiga com a administração da 

justiça manifestada pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos 

Mário da Silva Velloso, quando assinou Portaria criando uma Comissão Interdisciplinar com 

a incumbência de propor ações para a implantação da Rede de Informática do Poder 

Judiciário – INFOJUS, no final do ano 2000.   

Nos passos da Emenda Constitucional nº 45/04, a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 

2006, em texto sucinto de 22 artigos, dispõe sobre a informatização do processo judicial, 

inaugurando uma nova direção a ser seguida pelo Judiciário nacional, com aplicação 

indistinta aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em 

qualquer grau de jurisdição, e estabelecendo, ainda, que todos os atos processuais do processo 

eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida no mencionado diploma 

legislativo, além de que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 

eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, serão considerados originais para 

todos os efeitos legais.  



Ao Poder Judiciário, seguir utilizando ferramentas ultrapassadas e meios primitivos de 

comunicação processual para solucionar problemas jurídicos cada vez mais complexos não 

pareceu salutar e isso se constata no congestionamento de processos que ainda abarrotam 

inúmeros Fóruns desse país aguardando um desfecho, em meio a muitos papéis, carimbos, 

termos e certidões, trazendo a reboque sinais de manuseios estampados pelo tempo e pela 

lentidão evidente.  

O sistema precisa funcionar com celeridade e presteza do serviço forense, 

independentemente do número de magistrados e funcionários. Simplificar o processo, dando-

lhe um sentido prático é imprescindível. Já faz tempo, a iniciativa privada e alguns braços da 

Administração Pública, cite-se aqui a informatização da Receita Federal que resultou no envio 

da declaração do imposto de renda pela Internet, descobriram as múltiplas vantagens do 

mundo informatizado, demonstrando que o computador pode ir muito mais além da simples 

função de editar textos.  

O Judiciário brasileiro caminha com aferro para atingir uniformemente a sua ampla 

virtualização implantando sistemas informatizados com tecnologia avançada pelos mais 

diversos Tribunais para automação de cartórios com o desiderato de fazer frente ao 

vertiginoso aumento das ações judiciais, evidenciando que a transmutação do processo físico 

para o virtual além de imprescindível é sobremodo irreversível. 

Os Tribunais Superiores do país, tão logo promulgada a Lei do processo eletrônico, 

compreenderam a imprescindível transformação que a modernidade reclamava e passaram a 

trabalhar a perspectiva concreta de um expressivo acesso à justiça pela população e maior 

celeridade por parte de todos tribunais federais e estaduais, consolidando a modernização do 

Judiciário. 



Consigne-se que, desde o ano de 2007, com a edição da Resolução nº 344, de 25 de 

maio de 2007, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, o Supremo Tribunal 

Federal regulamentou o processo eletrônico naquela Corte estabelecendo uma forma de 

comunicação eficiente entre com os Tribunais associados, mesmo diante de ambientes 

tecnológicos diferentes, permitindo a transmissão de peças processuais em formato 

eletrônico entre o Tribunal de origem e o STF com a garantia de sigilo, integridade e rapidez.  

O Superior Tribunal de Justiça persegue o objetivo de ser o primeiro tribunal do mundo 

totalmente digital, tendo assinado convênio com o Conselho Nacional de Justiça e outros 

Tribunais para desenvolver um sistema de processo judicial eletrônico (PJe) em qualquer 

procedimento judicial.5 

Pode-se dizer que o processo eletrônico já é real no Poder Judiciário brasileiro e o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ traça, implementa, gerencia suas metas de celeridade, 

produtividade e efetividade na cadência da informatização. É um processo irreversível que 

deixa clara a necessidade paulatina de todos os ritos processuais se adaptarem 

progressivamente ao processo digital.  

Mas, como avançar no âmbito do processo criminal, libertando-o dos traços 

burocráticos, para transmudá-lo ao processo eletrônico, embasado na simplicidade dos atos, 

concentração, oralidade e celeridade, sem violar direitos fundamentais?  Como implementar 

um modelo virtual de processo criminal no sistema acusatório brasileiro, amoldando-o às 

ferramentas da tecnologia, todavia, sem descurar do devido processo legal, garantindo-se o 

acesso à justiça, a obediência à ampla defesa e ao contraditório, além da preservação da 

intimidade dos envolvidos, sem que se tenha a indevida publicidade de atos processuais, ainda 
                                                
5 Cf. http://www.stj.gov.br/portal_stj/objeto/texto/impressao.wsp?tmp.estilo=&tmp.area=398&tmp.texto=96549. 
Acesso em: 17 mai. 2010. 
 
 



que a atual condição de vida exija espírito inovador para se colocar em prática os recursos que 

a mais recente tecnologia oferece? 

O estudo desenvolve-se a partir dos questionamentos acima e em busca pelas respostas, 

a pesquisa não se olvida que, a par de inevitável virtualização, a transição do processo penal 

físico para o eletrônico evidentemente exige profunda cautela para não se atentar contra 

direitos individuais conquistados em embates históricos e lutas cruéis, cujo respeito por parte 

do Estado há de ser resguardado, por serem eles a espinha dorsal do processo penal.  

O processo penal regula o direito de punir do Estado e, sob uma perspectiva 

democrática, ele se constitui num instrumento de tutela dos direitos fundamentais do cidadão 

consagrados constitucionalmente, porquanto nada obstante tal modalidade processual ser o 

mecanismo para que o poder público restaure a ordem social, através da persecução criminal, 

de fato, a sua principal missão é estabelecer os limites do uso da força estatal na busca da 

punição do agente infrator da ordem jurídica, daí o motivo pelo qual, no âmbito da atividade 

judiciária criminal, a precaução há que ser redobrada na transmudação do processo criminal 

físico para o eletrônico, especialmente porque em cada passo da marcha para implementação 

da virtualização processual não se aparvalhe quanto à necessária preservação dos direitos 

fundamentais do acusado. 

Nessa direção, o presente trabalho dispõe-se em oito capítulos com a proposta de 

investigar essa transição do processo penal brasileiro para a virtualização, sob um enfoque 

constitucional garantista. Parte do delineamento histórico do processo penal, posteriormente, 

aborda a teoria geral dos direitos fundamentais, desde sua politização até o reconhecimento de 

sua força normativa, sem prescindir dos três elementos essenciais ao estudo dos direitos 

fundamentais: Estado, indivíduo e texto normativo regulador da relação entre Estado e 

indivíduo.  



Em seguida, adentrar-se ao Estado Constitucional de Direito e a jurisdicionalização do 

poder punitivo estatal como garantia dos direitos fundamentais, mostrando o caráter 

humanista do processo penal, analisando o sistema acusatório brasileiro e seus princípios 

fundamentais e complementares, com ênfase, posteriormente, ao movimento reformista do 

processo penal, tanto no panorama alienígena quanto no Brasil, na cadência da 

democratização. 

Na linha pela simplificação e concentração dos atos processuais, em harmonia com o 

devido processo legal, analisa-se a questão do rompimento do paradigma da formalidade 

estrita e a necessidade de preservação dos direitos fundamentais de acesso à justiça, ampla 

defesa, contraditório, duração razoável do processo, além do direito à preservação da imagem 

e intimidade em face da garantia da publicidade no processo penal. 

O problema da resistência ao novo método é examinado, aduzindo desafios e avanços. 

Mostra-se a retomada do princípio da oralidade, a publicidade em tempo real, as restrições da 

legislação quanto aos atos do processo criminal em que não se permite a informatização e a 

questão da uniformização procedimental no país com relevo ao papel do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ. 

Quanto ao processo judicial eletrônico, a pesquisa busca demonstrá-lo como 

instrumento de otimização da vida em sociedade, fazendo ver a segurança no que diz respeito 

aos dados informatizados com preservação de confidencialidade, integridade e 

disponibilidade, além das vantagens obtidas com o processo virtual nos tribunais superiores 

do país e as mudanças decorrentes do progresso tecnológico contendo abordagem à legislação 

da videoconferência para inquirição de testemunhas e interrogatório do réu, concluindo com 

proposições para a efetividade de um processo penal eletrônico garantista no ordenamento 

jurídico pátrio. 



2 DELINEAMENTO HISTÓRICO DO PROCESSO PENAL 

 

2.1 ANTIGUIDADE  

Por ser um fato social presente entre os homens, o crime existe desde as primeiras 

civilizações, sobressaindo-se como o efeito mais negativo da vida em grupo e fazendo ver 

que, enquanto existir sociedade existirá o delito em maior ou menor grau, de modo que as 

primeiras preocupações nas sociedades primitivas foram no sentido de coibir os atos de 

violência, estabelecendo-se um ritual para punir o agente infrator, com o escopo de instalar-se 

o mínimo de ordem na vida societária. 6  

Uma investigação dos antecedentes históricos do processo penal, a partir das sociedades 

politicamente organizadas, com razoável nível de institucionalização dos mecanismos de 

processar e julgar criminosos revela que, entre os povos antigos, os egípcios guardavam a 

função de julgar os acusados à classe sacerdotal de homens ilustres e prudentes, enquanto a 

acusação significava um dever das testemunhas do crime, inclusive com a condição de 

demonstrar que não puderam evitar o ato ilícito nem socorrer a vítima. Os julgamentos eram 

sempre proferidos por um órgão colegiado, a instrução processual era escrita e realizada 

publicamente, entretanto os julgamentos eram secretos.7  

De igual forma, os hebreus aceitavam o início do processo pelos testemunhos, a 

instrução e os debates eram públicos, contudo as decisões eram secretas e proferidas por 

órgãos colegiados distribuídos por três graus de jurisdição: o Tribunal dos Três, o Tribunal 

                                                
6 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 32-34. 

 
7 MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 12. 



dos Vinte e Três e a magistratura suprema exercida pelo Sinédrio8, além de o recurso ser 

concebido como um direito sagrado e não ser admitida a custódia preventiva dos acusados.9 

 

2.1.1 Antiguidade Clássica: Grécia e Roma 

 

É a partir da Antiguidade Clássica que o desenvolvimento histórico do processo penal 

exprime maior interesse, por já existir um sistema processual bem organizado, o qual ainda 

projeta diversos institutos exercendo influência até os dias de hoje.  

Atenienses e romanos distinguiam entre os crimes públicos e os crimes privados. O 

processo penal ateniense era caracterizado pela oralidade e publicidade dos debates, além da 

participação direta dos cidadãos no exercício da acusação e da jurisdição. Os romanos tinham 

o processo penal privado e público. No primeiro, o Estado exercia o papel de simples árbitro, 

onde o magistrado pronunciava a solução do litígio entre as partes, com base nas provas que 

lhe eram apresentadas. No processo penal público romano, o Estado agia como sujeito de um 

poder público de repressão, e posteriormente abandonou-se quase por completo o processo 

privado.10 

Tanto na Grécia quanto em Roma, houve alternância entre o modelo de processo 

inquisitivo e acusatório, sendo que, na democracia de Atenas, o processo tinha feições 

democráticas com ampla defesa, contraditório, direito de defesa e julgamento público. Em 

                                                
8 Entre os antigos judeus, tribunal, em Jerusalém, formado por sacerdotes, anciãos e escribas, o qual julgava as 
questões criminais ou administrativas referentes a uma tribo ou a uma cidade, os crimes políticos importantes, 
etc. 
 
9 MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 12. 

 
10 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.1., p. 79-80. 

 



Roma, todavia, esse modelo acusatório preponderou somente durante o período republicano, 

uma vez que na época da realeza e no governo dos imperadores, o processo assumiu uma 

linha inquisitorial.11 

Na Grécia, levando-se em conta a distinção entre crimes privados e públicos, a repressão 

dos primeiros ficava a cargo do ofendido, por serem delitos de pouca relevância e atingirem 

essencialmente bens particulares. Os delitos públicos, por atingirem interesses sociais, tinham 

uma apuração com a participação direta dos cidadãos e o rito sobressaia-se pela oralidade e 

publicidade dos debates.12  

Já quando os delitos atentavam contra a própria cidade, eram denunciados diante da 

Assembléia do Povo ou diante do Senado, e um desses órgãos indicava o cidadão que devia 

proceder à acusação. Apresentada a acusação, as provas e prestado o juramento, o Arconte13 

encarregava-se da prelibação da seriedade da acusação, designava o Tribunal competente e 

convocava as pessoas que deveriam constituí-lo.  

No julgamento, primeiro falava o acusador, inquirindo testemunhas e posteriormente 

falava a defesa. Os juízes votavam sem deliberar e a decisão era tomada por maioria de votos, 

sendo absolvido o acusado se houvesse empate.  Os mais importantes Tribunais atenienses 

eram os da Assembléia do Povo, que se reunia unicamente para o julgamento de crimes 

políticos graves, e o Areópago, o mais célebre Tribunal de Atenas, cuja competência era para 

                                                
11 MACHADO. Op. cit.,  p. 12. 
 
12 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo penal.  4 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 1995, p.34. 

 
13 Magistrado da Grécia antiga, primeiramente com poder de legislar, e, depois de Sólon (em c. 559 a.C.), mero 
executor das leis. 



o julgamento dos homicídios premeditados, incêndios, traição e para todos os delitos a que se 

cominava pena capital.14 

Em Roma, com a evolução do processo penal público, viu-se a ausência de qualquer 

limitação ao poder de julgar no começo da monarquia, onde nenhuma garantia era concedida 

ao acusado, e somente a partir da Lei das XII Tábuas (450 a.C), com a fundação da República 

tendo por base um sistema de liberdades, as denominadas liberdades republicanas, o processo 

penal firma definitivamente a possibilidade de recurso do povo - provocatio ad populam - 

como direito fundamental do cidadão romano de recorrer da condenação para o povo reunido 

em comício, especialmente nos caso de imposição de pena capital ou multa máxima.15 

Ainda no período republicano, surgiu a justiça centurial, onde as centurias16, integradas 

por patrícios e plebeus, administravam a justiça penal em um procedimento conduzido de 

forma oral e publicamente, e excepcionalmente, havia os julgamentos pelo Senado, o qual 

podia delegar aos questores17.  Somente no último século da República (Século I a.C) é que 

surge uma nova forma de procedimento – a accusatio – em que a administração da justiça 

ficou a cargo de um tribunal popular, inicialmente formado por senadores, e posteriormente, 

por cidadãos. Nesse procedimento, qualquer cidadão tinha o direito de acusar, exceto os 

Magistrados, as mulheres, os menores e as pessoas que por seus antecedentes não oferecessem 

garantias de honorabilidade.18 

                                                
 
14 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.1., p. 79-80. 

 
15 MACHADO. Op. cit., p. 14. 
 
 
16  Centuria: uma das divisões políticas do povo romano, composta de cem cidadãos. 
 
17 Questor: administrador financeiro na Roma antiga encarregado de coletar impostos e supervisionavar o 
tesouro e a contabilidade do Estado. 
 



No Império, o processo penal romano ingressa num período autoritário denominado 

cognitio extra ordinem – processo penal extraordinário – a cargo do Senado, depois ao 

Imperador e finalmente outorgado ao praefectus urbis19 - uma espécie de funcionário 

administrativo ou prefeito, com funções judiciais e poderes inquisitivos como, por exemplo, o 

poder de agir de ofício nos processos criminais20. Acusador e julgador estavam centralizados 

numa só pessoa, e introduziu-se entre os romanos a tortura do réu para obtenção da confissão 

e das testemunhas para que falassem a verdade, podendo-se apontar tal procedimento como a 

base primitiva do sistema inquisitivo, sendo esse o tipo de processo secular que o Império 

Romano legou à Idade Média.21  

 

2.2  IDADE MÉDIA  

 

No período medieval, o sistema de poder fragmentado e totalmente disperso entre os 

reis, a Igreja, os senhores feudais, tribos ou religiões bárbaras, espargiu seus efeitos para o 

processo criminal, sendo constatada uma diversidade de legislações que tornaram o processo 

pouco sistemático.  

Assim, nada obstante o legado de disciplina das leis romanas concentradas no Código de 

Justiniano em 530 e das leis bárbaras compostas pelo Breviário de Alarico de 506, mais tarde 

                                                                                                                                                   
18 TOURINHO FILHO. Op. cit., p. 81. 
 
 
19 MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 16. 
 
 
20 MIRABETE. Op. cit., p.35 
 
 
21 TOURINHO FILHO. Op. cit., p. 83.  



seria a legislação quase completamente disciplinada pelo Código Canônico de 1234. Três 

construções jurídicas diversas – Direito Romano, Direito Germânico e Direito Canônico – 

concorreram a um só tempo para a formação do Direito Penal comum, e apesar dos diferentes 

graus de desenvolvimento e de princípios, regeram a justiça punitiva em vários países da 

Europa, durante séculos da Idade Média e em períodos que se sucederam.22    

Entre os povos germânicos, também existia a Assembléia, que atuava apenas por 

iniciativa da vítima ou de seus familiares, presidida pelo rei, príncipe, duque ou conde. Apesar 

de o procedimento ser o acusatório, regido pela oralidade, imediatidade, concentração e 

publicidade, a confissão ostentava um valor extraordinário, e vigia na seara das provas as 

ordálias ou juízos de Deus, através de meios de prova como, por exemplo, prova de água 

fervente, do ferro em brasa23, do fogo, etc, assim como os duelos judiciários, pelos quais se 

decidiam os litígios, sendo absolvido o acusado que suportasse as ordálias ou vencesse o 

duelo.24  

 

2.2.1 Direito canônico  

 

Surgido inicialmente para defender os interesses da Igreja, o Direito Canônico ou 

Direito Penal da Igreja estendeu-se entre os períodos do direito romano e germânico e o 

direito moderno, sendo marcado por decisiva influência do cristianismo na legislação penal. 

 

                                                
22 MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 17-18. 
 
23 Devia o acusado segurar por algum tempo um ferro incandescente, se não se queimasse, era inocente. 
 
24 MIRABETE. Op. cit. p., 36.  



O Direito Eclesiástico compilado pelas Decretais de Gregório IX, no Século XIII, 

instituiu os processos secretos, inquisitivos e autoritários, influenciando todo o processo da 

época medieval, culminando com o julgamento pelo Tribunal do Santo Ofício.   

A Justiça Canônica absorveu a jurisdição não somente quanto aos crimes praticados 

contra a Igreja ou pelos clérigos25, como também os crimes praticados pelos pobres, viúvas, 

órfãos, estrangeiros, enfermos, etc, a ponto de o processo inquisitório e eclesiástico abarcar 

mesmo a justiça secular que sofreria forte influência do sistema da Santa Inquisição, 

notadamente em Espanha e Portugal, cuja finalidade inicial era assegurar a exclusividade da 

religião católica pelo combate implacável aos hereges, ao judaísmo, ao Islã e a todas as ações 

que sinalizassem para uma ameaça contra a fé católica, como é o caso da blasfêmia, da 

feitiçaria e do curandeirismo.26  

Nenhuma garantia era dada ao acusado e uma simples denúncia anônima era bastante 

para dar início a um processo, onde a defesa não era permitida, sob o argumento de que esta 

poderia ensejar empecilhos na descoberta da verdade.27 Depois, a Inquisição também se 

insurgiu contra aqueles que professassem as idéias protestantes de Martinho Lutero, dando 

mostras de que o processo no Tribunal do Santo Ofício significou, em termos de 

inquisitividade e autoritarismo, uma experiência extremada no âmbito da justiça criminal.   

 

 

 

 

                                                
25 Indivíduo pertencente à classe eclesiástica que recebeu uma ou algumas ordens menores ou maiores, por 
oposição a leigo; padre, prelado. 
 
26 MACHADO. Op. cit., p. 20-21. 
 
27 TOURINHO FILHO. Op. cit., p. 85.  



2.3 MODERNIDADE 

 

O processo criminal inquisitorial, que predominou no período medieval, contribui para o 

absolutismo monárquico da Europa, no início da Idade Moderna, a ponto de as fecundas 

sementes do processo penal moderno estarem arraigadas somente a partir da segunda metade 

do Século XVIII, com o período humanitário do Direito Penal, cujo propósito estava jungido 

à humanização da justiça, através da harmonização entre a legislação criminal, as exigências 

da justiça e os princípios de humanidade. 

O movimento de combate ao sistema inquisitivo surgido no Século XVIII, tinha a 

regência de pensamentos como o de Montesquieu, Beccaria e Voltaire. Montesquieu 

repudiava a prática da tortura e trazia o elogio à Instituição do Ministério Público, que 

ensejava o desaparecimento dos delatores. Beccaria preconiza que o direito de punir nada 

mais era senão o direito de defesa da sociedade e que, por essa razão, devia ser exercido 

dentro dos limites da justiça e da utilidade. Voltaire censurava a lei - Ordonnance de Luiz 

XIV -, que obrigava o juiz a portar-se não como magistrado, mas como inimigo do acusado.28  

Esse movimento fundado no ideal liberal consolidaria no campo criminal um processo 

do tipo acusatório e público, banindo as penas cruéis e as formas irracionais de produção de 

provas, inserindo o processo penal na modernidade com o chamado período humanitário no 

Século da Luzes, notadamente quando as idéias liberais da Revolução Francesa de 1789 

propagadas pelo Iluminismo passaram a fazer robusta e decisiva oposição aos regimes 

absolutistas do período antecedente. 

                                                
28 TOURINHO FILHO. Op. cit., p. 87-88. 
 



Após o código de Napoleão de 1808, organizou-se na França a administração da Justiça, 

mantendo-se a tripartição de tribunais (Tribunais Correcionais, Tribunais de Polícia e Cours 

d’assises), sendo a ação penal pública de exercício do Ministério Público. Posteriormente, foi 

instalado um processo penal de sistema misto de inquisitivo (na fase de instrução 

preparatória) e acusatório, cujos reflexos difundiram-se por toda a Europa, e somente na 

metade do Século XIX é que surge um movimento com vistas a extinguir o sistema 

inquisitivo da fase instrutória.29 

De certo houve clara alternância ao longo da história entre os tipos de processos 

acusatório e inquisitivo, e às vezes chegaram a estar em vigor simultaneamente em 

determinadas épocas, sendo patente que o advento do constitucionalismo imprimiu fôlego 

novo ao modelo de processo deixado pela herança iluminista, porém ainda hoje não se pode 

afirmar a predominância exclusiva do processo penal moderno do tipo acusatório. 30 

 

2.3.1 Relevância da Obra de Cesare Beccaria - 1764 

 

Nos passos do movimento iluminista, fundado na instauração do livre pensamento, 

imperioso assinalar que o perfil de processo penal moderno, acusatório e racional que se 

apresenta como expressão do mundo civilizado, foi traçado, antes mesmo da Revolução 

Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e da Constituição 

americana de 1787, com a obra “Dos Delitos e da Penas” de 1764, de Cesare Beccaria. 

Difundindo a idéia de um sistema penal acusatório embasado na legalidade pura quanto 

aos crimes e punições e lançando as bases para o estabelecimento da verdade real para a 
                                                
29 MIRABETE. Op. cit., p. 37. 
 
30 MACHADO. Op. cit., p. 24. 



condenação, a Obra do Marquês de Beccaria corresponde a um ensaio jurídico-filosófico e 

impressiona por exprimir um pensamento que estava muito além de seu tempo, a ponto de a 

grande maioria dos princípios nela dispostos terem plena vigência e utilidade nos dias 

atuais.31 

Com efeito, a processualização do direito de punir, enquanto mecanismo indispensável à 

limitação da persecução penal, ocorreu a partir do pensamento Beccariano que exigia do 

Estado o respeito aos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, ainda que no exercício 

do legítimo e necessário direito de punir. 

Profundamente ligado ao escopo de humanização do processo penal, um dos princípios 

políticos de grande projeção na justiça penal é o da publicidade, ao qual se contrapõe o 

princípio do procedimento secreto ou procedimento em segredo.32   

Além de ter desencadeado um movimento reformista da legislação penal com robusta 

base humanitária, saliente-se que, no âmbito doutrinário, a grandeza da obra “Dos Delitos e 

das Penas” fez com que depois dela, se pensasse tanto o Direito Penal quanto o Processual 

Penal como uma ciência autônoma, dado que, até os fins do Século XVIII, antes das idéias de 

Beccaria, o próprio Direito Penal era um mero apêndice do Direito Civil. Ademais, a imensa 

relevância da obra pode ser medida ainda hoje pela aplicabilidade de muitos dos princípios e 

direitos fundamentais nela lançados, como v. g., a publicidade do processo e julgamentos, o 

direito ao silêncio, o direito de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, o 

                                                
31 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 60 e 73. 

 
32 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2 ed. Campinas: Millennium, 2000. 
v.1., p. 71. 



princípio da inocência ou não-culpabilidade, a prisão processual como medida acautelatória, a 

celeridade dos julgamentos, dentre outros.33 

 
 
2.4 SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS: INQUISITIVO, MISTO E ACUSATÓRIO 
 
 
                   

Desde o mundo antigo na Grécia e Roma até os dias de hoje, tem-se o surgimento de 

pelo menos três tipos de sistemas processuais: inquisitivo, acusatório e misto. Tais sistemas 

não tiveram um desenvolvimento linear ao longo do tempo. Eles coexistiram ou se alternaram 

em decorrência dos contextos sóciopolíticos que predominaram em cada época e lugar.  

Logo, não se pode falar em uma sucessão contínua entre os sistemas processuais desde a 

forma mais rudimentar com o processo inquisitivo, até chegar-se ao processo moderno do tipo 

acusatório, enquanto mecanismo dialético mais evoluído e eficaz na busca da verdade.  

Veja-se que o processo acusatório, apesar de predominar na Idade Contemporânea, 

precedeu ao sistema inquisitivo, uma vez que já era utilizado na Grécia e a na Roma 

republicana, ao passo que o inquisitorial somente veio a ter maior utilização, posteriormente, 

no Império Romano e durante a Idade Média, até aos anos do absolutismo, pelos Séculos 

XVII e XVIII.34       

O processo acusatório que prevaleceu na Índia, em Atenas e entre os romanos, 

mormente durante o período republicano, com suas modificações que a evolução impingiu-

lhe, vigorou e ainda vige em diversas legislações, inclusive no nosso ordenamento desde a 

Constituição de 1988, com suas marcantes características: a) o contraditório, enquanto 
                                                
33 SILVA JUNIOR. Op. cit., p. 64-72. 
 
34 MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 7-8. 
 



garantia político-jurídica do cidadão; b) igualdade acusadora e acusada em mesmo pé de 

igualdade; c) publicidade do processo; d) as funções de acusa, defender e julgar são atribuídas 

a pessoas distintas, não sendo permitido ao juiz iniciar de ofício o processo – ne procedat 

judex ex officio; d) o processo pode ser oral ou escrito; e) igualdade de direitos e obrigações 

entre as partes como corolário do contraditório; f) a iniciativa do processo cabe à parte que 

acusa, podendo ser o órgão do Estado ou qualquer cidadão do povo, o ofendido ou seu 

representante legal. Nos dias atuais, a função acusadora, em geral, tem sido atribuída ao 

Ministério Público.35  

No sistema acusatório, autor e réu estão em pé de igualdade, e sobrepondo-se a ambos 

como órgão imparcial de aplicação da lei, tem-se a figura do juiz, titular da jurisdição para 

dirimir os conflitos entre o jus puniendi do Estado e o direito de liberdade do acusado, ficando 

a titularidade da pretensão punitiva estatal a cargo do Ministério Público.36     

Tendo despontando em Roma, quando já se permitia ao Juiz iniciar o processo de ofício, 

o processo inquisitório corresponde à antítese do acusatório e ao atingir a Idade Média, sob a 

influência da Igreja, passou a dominar quase toda a Europa continental, a partir do Concílio 

Lateranense, de 1215.  

Como já se demonstrou foi o Direito Canônico quem introduziu o sistema inquisitivo, e 

posteriormente, os soberanos vendo nesse tipo de processo, uma arma poderosa, o fizeram 

espalhar entre os Tribunais seculares, chegando, em determinada época, até mesmo a 

converter-se num instrumento de poder desconhecedor dos interesses individuais.   Os traços 
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36 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2 ed. Campinas: Millennium, 2000. 

v.1., p. 66. 

 



marcantes desse tipo de processo são: a) concentração das três funções, acusadora, defensora 

e julgadora, enfeixadas nas mãos de uma só pessoa; b) o processo é secreto e escrito; c) 

ausência de contraditório; d) juízes permanentes e irrecusáveis; e) nenhuma garantia era 

conferida ao acusado; f) as provas eram apreciadas de acordo com regras mais aritméticas que 

processuais; g) a confissão era elemento suficiente para a condenação, h) o acusado era objeto 

do processo e não sujeito de direito.37 

Incompatível com os fundamentos das garantias individuais, o sistema inquisitivo 

contém diversas imperfeições. Conquanto seja ele integrado por preceitos que buscam a 

descoberta da verdade, oferece poucas garantias de imparcialidade e objetividade, por serem 

psicologicamente incompatíveis a função do julgamento objetivo com função da perseguição 

criminal.38 

Há questionamento na doutrina quanto a essa classificação do processo em inquisitivo e 

acusatório, por se entender que o processo inquisitivo supondo a inexistência de partes como 

sujeitos de direito nega a própria noção de processo. Noutra extremidade, compreende-se que 

a idéia de processo acusatório chega a ser redundante, porque onde existir procedimento em 

contraditório, com partes distintas e julgamento por um terceiro imparcial sempre haverá 

processo. Portanto, sob essa concepção, ou se tem processo de partes, com funções distintas 

de acusar, defender e julgar ou não se tem sequer a existência de processo, razão pela qual não 

seria sensato falar-se em processo inquisitivo nem acusatório.39    
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Por fim, o sistema processual misto, também chamado de acusatório formal, que surgiu 

após a Revolução Francesa em decorrência da luta dos enciclopedistas contra o processo 

inquisitivo e foi introduzido na França pelo Code d’Instruction Criminelle de 1808, sendo 

seguido por quase todas as legislações da Europa continental. Esse tipo de processo misto tal 

qual o inquisitivo é desenvolvido em três etapas: a) investigação preliminar; b) instrução 

probatória e c) fase do julgamento; todavia, enquanto no inquisitivo essas três fases eram 

secretas, não contraditórias, escritas e as funções de acusar, defender e julgar se concentravam 

nas mãos do Juiz; no processo misto ou acusatório formal apenas as duas primeiras fases é 

que eram e continuam secretas e não contraditórias, de modo que, na fase do julgamento, o 

processo tornar-se oral, público e sob o contraditório, e as funções de acusar, defender e julgar 

são conferidas a pessoas distintas.40 

Curiosamente, no mesmo século em que surgiu, o sistema misto começou a sofrer 

mudanças em decorrência das influências fortes advindas da tendência liberal da época, que 

reclamava fossem alargadas as garantias do réu, o que fez com que alguns Códigos europeus, 

como o da Áustria, Alemanha e Noruega fossem atingidos pela corrente liberal. Tendência 

essa que na França, desde a Lei Constans, de 08 de dezembro de 1897, já garantia ao acusado 

o direito de defesa no curso da instrução probatória, embora o ponto máximo da tendência 

liberal tenha sido em 1933. Todavia, de 1935 em diante cedeu espaço à tendência autoritária, 

restaurando-se o processo de tipo misto, nos moldes como surgira, e que, hodiernamente, à 

semelhança do que acontece na França, ainda exerce domínio em várias legislações da Europa 

e América Latina, nesta especificamente, cite-se o caso da Venezuela com seu Código de 

Enjuiciamiento Criminal.41 
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2.5 O PROCESSO PENAL NO BRASIL  
 
 

Até a Revolução Francesa, o sistema inquisitivo que avassalou o continente europeu 

desde o começo do século XV, dominou a legislação processual penal enquanto instrumento 

de consolidação do absolutismo dinástico, que imperou nas monarquias européias a partir do 

século XVI, e como não podia deixar de ser, foi adotado pelas Ordenações do Reino de 

Portugal.42  

Descoberto, no ano de 1500 e colonizado por Portugal, o Brasil tem seu processo penal 

naturalmente ligado ao daquele país, onde desde 1446, pela necessidade de consolidação da 

independência e autonomia, o reino português, em nome de Afonso V, já havia promulgado as 

Ordenações Afonsinas, o mais antigo Código genuinamente português, destinado a substituir 

e compilar as leis esparsas também em matéria penal e processual penal, sendo adotado em 

plenitude o procedimento inquisitorial, seguindo-se ao referido Código as Ordenações 

Manuelinas e Filipinas, chegando essas últimas a ter aplicação no Brasil colônia.43 

No reinado de D. Manuel, o Venturoso, procedeu-se à nova codificação da legislação de 

Portugal, em 1521, com as Ordenações Manuelinas, que traziam o processo penal 

disciplinado no Livro V, cuidando de conferir melhor estrutura ao Poder Judiciário e trazer 

disciplinamento acerca do Ministério Público. Depois, subindo ao trono português Felipe II, o 

Rei de Castela, promulgam-se, em 1603, as Ordenações Filipinas mantendo a praxe, desde as 

Ordenações Afonsinas, de destinar o Livro V para regular o Direito Penal e Processual 
                                                
42 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2 ed. Campinas: Millennium, 2000. 
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43 MACHADO. Op. cit., p. 25. 



Penal44, cujos preceitos eram desumanos e bárbaros, com regras processuais inquisitivas, 

consubstanciadas nas inquirições devassas (para informação dos delitos) e onde os tormentos 

eram admitidos como meio de prova, sob o signo de seu sistema normativo cruel e 

despótico.45 

O processo criminal no Brasil, ao tempo da colônia, esteve regido, portanto, pelas 

Ordenações Filipinas, que vigoraram até o advento do Código Criminal de 1830 e do 

Processo Criminal do Império de 1832, com todos os caracteres de um processo tipicamente 

medieval desde seu perfil místico, inquisitivo e hierárquico, como também embebido da 

constante influência autoritária do processo eclesiástico, exercida sobre as formas de 

funcionamento da justiça criminal nos tempos coloniais. 46 

No âmbito das primeiras reações ao sistema inquisitivo, antes mesmo da vitoriosa 

Revolução Francesa, sob o manto das idéias liberais que se propalavam na Europa, tentou-se 

uma reforma no Livro das Ordenações, sendo criada no reinado de D. Maria I, uma junta, por 

decreto de 31 de março de 1778, para análise e mudança da legislação em vigor, cabendo a 

Pascoal de Melo Freire, a elaboração dos trabalhos sobre direito público e criminal, sendo a 

obra concluída em 1789. 47 

Com a proclamação dos direitos do homem, após a Revolução Francesa, intensificou-se 

a divulgação dos ideais humanitários da justiça penal e as Cortes portuguesas extinguiram as 
                                                
 
44 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 

penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 129. 
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46 MACHADO. Op. cit., p. 29 e 31. 
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devassas gerais (sobre delitos incertos), em lei de 12 de novembro de 1821, e no Brasil o 

príncipe D. Pedro cria, em 17 de junho de 1822, juízes de fato para julgamentos dos crimes de 

imprensa; e por aviso de 28 de agosto de 1822, ordena que os juízes criminais observem o que 

está inserido na Constituição da monarquia portuguesa de 10 de março de 1821. Por 

conseguinte, restaram asseguradas aos acusados as seguintes garantias: nenhum indivíduo 

deve ser preso sem culpa formada; lei alguma, notadamente, a penal, será imposta sem 

absoluta necessidade; toda pena deve ser proporcionada ao delito, e nenhuma deve passar da 

pessoa delinqüente. Também foram abolidas as seguintes penas: confiscação de bens, infâmia, 

açoites, baraço e pregão, marca de ferro quente, tortura e as muitas outras penas infamantes.48  

 Proclamada a Independência do Brasil em relação a Portugal no ano de 1822, e 

promulgada a primeira Constituição brasileira em 1824, já ecoavam as influências do ideário 

liberal português, difundidas pelo Iluminismo francês, assim como as idéias humanitárias de 

Beccaria na seara criminal. Com a fundação do Império, não havendo harmonia entre os 

ideais liberais e a legislação arcaica das Ordenações do Reino, em verdadeira reação às leis 

opressoras da monarquia, surge, em 1832, o Código de Processo Criminal de Primeira 

Instância, o qual revogou as Ordenações Filipinas, superando de vez a ordem jurídica do 

Brasil colonial.49 

Com inspiração iluminista, o Código de Processo Criminal de 1832 adotou o sistema 

acusatório com a separação das funções de investigar, acusar, defender e julgar, criou a figura 

do Juiz de Paz com funções instrutórias, do Promotor Público encarregado da acusação, do 

Juiz de Direito e do Tribunal do Júri Popular, a iniciativa do processo passou a ser ofendido 

por meio de queixa ou por denúncia oferecida pelo promotor público ou por qualquer do 
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povo, o processo passou a ser público e oral, além de trazer a previsão expressa do habeas 

corpus, instrumento clássico de defesa da liberdade já previsto na Constituição Imperial de 

1824.50   

O Brasil foi assolado por forte período de agitações políticas e movimentos 

revolucionários, entre os anos de 1830 e 1840, o que provocou reação da monarquia 

conservadora, culminando com a criação de mecanismo para o Governo imperial debelar a 

desordem e impor a sua autoridade em todos os quadrantes da nação51, sendo para tanto 

promulgada a Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, que procurou criar um aparelhamento 

policial bastante centralizado, fortalecendo o reacionarismo político, absorvendo o poder 

judiciário diante da organização política com que o disciplinou e subordinando-o ao 

Executivo.52 

Por quase 30 anos, a lei de 3 de dezembro de 1841 foi combatida por inúmeras vozes 

que se levantavam no Parlamento imperial, pleiteando-lhe a reforma, até que foi promulgada a 

Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo Decreto nº 4.824, de 22 de 

novembro do mesmo ano, pondo fim ao policialismo reacionário da lei de 3 de dezembro de 

1841, separando justiça e polícia, trazendo ainda inovações que até os dias de hoje perduram, 

como, por exemplo, a criação do inquérito policial, modificações acerca da prisão preventiva, 

da fiança, dos recurso e do habeas corpus.53  

Proclamada a República em 1889, veio a Constituição de 1891 mantendo e alargando as 

garantias processuais penais54, e de acordo com ela os Estados passaram a ter suas próprias 
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constituições e leis, mas utilizaram-se pouco dessa faculdade de legislar, continuando, pois, a 

viger a legislação federal, na época o Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 1871, e a Lei nº 

2.033, de 20 de setembro do mesmo ano, com as alterações introduzidas pelo art. 407 do 

Código Penal de 1890. Posteriormente, com a unificação da legislação processual penal, pela 

Constituição de 1934 e com o advento da Carta Constitucional de 1937, foi providenciada a 

promulgação do atual Código de Processo Penal – Decreto-lei nº 3.689, de 30 de outubro de 

1941 -, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942.55      

O Código de Processo Penal de 1941, que entrou em vigor em 1942 e permanece até 

hoje, foi editado sob o ar ditatorial do Estado Novo, no Governo de Getúlio Vargas, e 

praticamente constituiu uma cópia do Código Rocco da Itália fascista de Benito Mussolini, de 

modo que, a despeito de manter o processo do tipo acusatório, continha vários dispositivos 

autoritários, dentre eles: a prisão preventiva compulsória para alguns crimes, a vagueza de 

expressões que permitem segregações provisórias, o procedimento de ofício para as 

contravenções, o processo à revelia, etc. Sucessivas leis alteram o Código de 1941 ao longo 

de sua vigência, mitigando o seu perfil autoritário, tendo a ordem constitucional democrática 

instalada a partir de 1988, traçado de vez um sistema processual acusatório dentro dos marcos 

de uma instrumentalidade garantista.56 
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3 TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

3.1 HISTÓRICO, POLITICIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

Os direitos fundamentais não surgiram subitamente no curso da história, resultando da 

vida real dos indivíduos, da cultura, de relações sociais conflitantes, de mutações e embates de 

cunho histórico-econômico, que fazem com que eles não sejam sempre os mesmos em todas 

as épocas. A idéia de imposição de limites ao poder do Estado sempre serviu de baliza na 

construção da teoria dos direitos fundamentais, mesmo porque a história dos direitos 

fundamentais deságua justamente no surgimento do moderno Estado constitucional, que tem 

por essência o reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

fundamentais do homem. 

Do ponto de vista histórico, contudo, é importante enunciar que há quem entreveja a 

origem dos direitos fundamentais, no direito da Babilônia57 por volta do ano 2000 a.C., quem 

os proclame no direito da Grécia Antiga58 e da Roma Republicana ou ainda quem os 

reconheça como uma idéia cujas raízes estão fincadas na teologia cristã, expressa no direito da 

Europa medieval59. Note-se, contudo, que essa conjuntura é tida como carecedora de 
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fundamento histórico à luz da moderna história do direito, a qual critica a visão continuísta do 

direito como marcha de conquistas contínuas rumo a um ideal.60 

A concepção de um direito independente da vontade humana perduraria ainda por toda 

a Idade Média, prevalecendo ainda no final do século XVIII, cabendo a Grócio a laicização do 

direito natural, tendo sido da Escola do Direito Natural e das Gentes a pujança de manifestar a 

doutrina que o pensamento iluminista adotou e que veio expressa nas Declarações de 

Direitos.61 

O marco medieval que se ocupou de colocar, num plano normativo, limitações ao poder 

do soberano e a influência de órgãos colegiados de nobres nas decisões do monarca foi a 

Magna Carta inglesa, de 21 de junho de 1215, a qual a despeito de consagrar direitos apenas a 

ingleses62, senhores feudais, como: a proporcionalidade entre delito e sanção, o devido 

processo legal, o livre acesso à justiça e a liberdade de locomoção63; é tida como peça basilar 

da constituição e consequentemente de todo o constitucionalismo, porque embora outorgada 

formalmente por João sem Terra, ela representa um dos vários pactos da história 

constitucional da Inglaterra, por consistir num resultado de um acordo entre o rei e barões 

revoltados que contaram com o apoio da burguesia de cidades como Londres.64  

O ponto inicial e o modo de surgimento dos direitos fundamentais suscitam 

controvérsias, e o que importa ao presente estudo é, realmente, o reconhecimento e a 
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consagração de tais direitos, na esfera do direito positivo pelas primeiras Constituições, a 

partir do final do século XVIII com o surgimento do Estado contemporâneo, malgrado o 

termo constituição, em sentido moderno, tenha surgido na virada do século XVI para o século 

XVII, ultimando-se exatamente no fim do século XVIII, época de intensa reflexão norte-

americana.65  

Buscando estabelecer um governo de leis e não de homens, o Estado de Direito surge, 

no final do século XVIII, de um intento de evitar o arbítrio dos governantes. A luta dos 

colonos ingleses na América do Norte e a reação do terceiro estado na França tiveram a 

mesma motivação: o descontentamento contra um poder que atuava sem lei nem regras. A 

Constituição, enquanto documento escrito de organização e limitação do Poder, por sua vez 

também foi uma criação do mesmo século e tinha o propósito de instituir o governo não 

arbitrário e limitado pelo respeito devido aos direitos do Homem.66  

Acresça-se, ainda, o fato de que para se estudar o tema dos direitos fundamentais não se 

pode prescindir de três elementos: Estado, indivíduo e texto normativo regulador da relação 

entre Estado e indivíduo.67 

O ar de desconfiança em relação ao poder, aliado a uma visão pessimista da natureza 

humana, fez com que a constituição originalmente fosse um mecanismo demarcatório que se 

mostrava como a solução ao conflito entre a barbárie e a civilização.  Era considerada como 

aparato guardião de um estado ideal de liberdade, no contexto de surgimento do 
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constitucionalismo moderno, com a passagem do Estado absolutista para os novos regimes de 

Estado de direito, o qual cravou sua primeira justificação na capacidade de conter a 

manipulação da esfera política, através de normas jurídicas, e a favor da liberdade individual, 

onde houve nítida reavaliação do significado de poder.68 

Conquanto o aspecto jurídico-constitucional do exercício dos direitos fundamentais seja 

o farol a guiar os horizontes da análise aqui trabalhada, a politicidade não pode ser relegada, 

não se podendo olvidar que, no curso da história tais direitos foram exigidos politicamente, 

havendo especial aproximação entre a política e os direitos fundamentais, não havendo como 

dissociá-los, dado que o próprio direito, mormente o direito constitucional brota da política.69 

A trajetória que conduziu a gradativa consagração dos direitos fundamentais no plano do 

direito internacional e constitucional dá mostras de que os mesmos representam uma 

construção definitivamente integrada ao patrimônio comum da humanidade, inclusive não 

havendo praticamente mais Estado que não tenha aderido a algum dos principais pactos 

internacionais sobre direitos humanos ou que não tenha reconhecido ao menos um núcleo de 

direitos fundamentais no âmbito de suas Constituições.70  

Por oportuno, quanto ao núcleo dos direitos fundamentais, destaque-se aqui que este é 

tido como fundamentado no direito à liberdade e à igualdade, de maneira que todos os outros 

direitos fundamentais correspondem a casos especiais desses dois direitos citados ou meios 
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necessários à produção e afirmação de uma medida suficiente de liberdade e igualdade 

fática.71 

A título de esclarecimento do emprego, por vezes, da terminologia “direitos humanos” 

para designar os direitos fundamentais, no âmbito internacional, cumpre apontar dois fatores 

propulsores da internacionalização dos direitos fundamentais no século XX: o fim da Segunda 

Guerra Mundial e o desenvolvimento do direito internacional público naquele século. No 

campo internacional, a termo “direitos humanos” volta para o conjunto de direitos e 

faculdades que asseguram a dignidade da pessoa humana e se beneficiam de garantias 

internacionais institucionalizadas.  

A grandeza da internacionalização dos direitos fundamentais é sentida: na rica produção 

normativa internacional em favor dos direitos humanos; no interesse crescente das 

organizações internacionais em organizar, promover e tutelar os direitos humanos; na criação 

de mecanismos internacionais de fiscalização de possíveis violações e de responsabilização de 

Estado ou indivíduos que nelas incorram; e na intensa produção doutrinária em nível 

internacional com debates de índole política, filosófica e jurídica de dogmática geral.72 

No pensamento de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, não há uma única 

terminologia correta para os direitos fundamentais, ressaltando, porém, que as expressões 

“direitos naturais” e “direitos humanos” não indicam os direitos positivados na Constituição, 

mas sim os direitos pré-positivos (direitos naturais) ou supra-positivos (direitos humanos), ao 
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tempo que assinalam que os direitos fundamentais por estarem contidos nos Textos 

Constitucionais possuem caráter normativo supremo dentro do Estado.73  

Destaque-se que a doutrina dos direitos do homem surgiu da filosofia jusnaturalista, a 

qual justificando a existência de direitos pertencentes ao homem enquanto tal, 

independentemente do Estado, parte da hipótese de um estado de natureza, na qual os direitos 

do homem são essenciais e limitados: o direito à vida e o direito à sobrevivência, que abarca 

também o direito à propriedade e o direito à liberdade. Esse direito de liberdade, segundo a 

teoria de Kant, seria o único direito do homem natural, interpretada tal liberdade como 

independência em face de todo constrangimento imposto pela vontade de outro, uma vez que 

os demais direitos, inclusive o direito à igualdade, estariam compreendidos nele.74 

Os direitos humanos, como critério valorativo do sistema jurídico, não têm caráter 

absoluto, mas, por retratarem a consagração de valores superiores, possuem prevalência 

axiológica na análise sistemática do direito e supremacia operacional na interpretação e 

aplicação das normas jurídicas em geral. 

Como a definição de direitos humanos sinaliza para uma pluralidade de significados, 

destaca-se, oportunamente, com maior ênfase a chamada concepção contemporânea de 

direitos humanos, que veio a ser introduzida pela Declaração Universal de Direitos Humanos 

de 1948.75 

Os direitos naturais, enquanto base conceptual dos direitos humanos, podem ser 

constatados em John Locke, o qual atribuiu a origem de todos os direitos e privilégios à lei 

                                                
73 Idem. Ibidem, p. 53-54. 
 
74 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos.  Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 
p.73-74. 
 
75 PIOVESAN, Flávia.  Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 91. 
 



natural, e de Tomás de Aquino, segundo o qual a lei natural possui três propriedades naturais: 

originária - lei natural tem caráter inato e intrínseco, porque Deus imprimiu os princípios da 

lei natural na mente dos homens; universal – é a mesma para todos os homens; e imutável – 

não pode ser apagada do coração dos homens.76 

Esses pensamentos serviram de inspiração às idéias que deram forma tanto à Declaração 

de Direitos da Virgínia quanto à Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Contudo, somente no século XVIII, é que realmente surgem as declarações de direitos 

humanos promovidas por alguns Estados americanos, por ocasião de sua independência em 

relação à Inglaterra, inaugurando-se o denominado processo Era Democrática e moderno 

Estado de Direito liberal burguês, começando pelo Estado da Virgínia, em 12 de junho de 

1776, com a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. 77 

Para a passagem do estado de natureza para o estado social, o pacto social era tido como 

imprescindível e seu conteúdo essencial era exatamente a declaração dos direitos seguida de 

meios de limitação, a qual seria aprovada para ensejar o estado social. Nota-se que o 

constitucionalismo do século XVIII seguiu à risca esse mandamento, uma vez que, antes da 

Constituição, tinha-se a Declaração de Direitos - o pacto -, como se viu na Virgínia, em 1776, 

na França revolucionária, onde se elaborou a Declaração de 1789, e posteriormente a 

Constituição somente em 1791. 78  

A expressão direitos do homem foi mais difundida, no plano normativo, a partir da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 26 de agosto de 1789, com a 

                                                
76 ALVARENGA, Lúcia Barros Freitas de. Direitos humanos, dignidade e erradicação da pobreza: uma 
dimensão hermenêutica para a realização constitucional. Brasília: Brasília Jurídica, 1998,  p. 36-37. 
 
77 Idem. Ibidem, p. 36. 
 
78 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional: o estado da 
questão no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito positivo 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p.83. 



Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão foram consagradas as liberdades 

dos indivíduos na sua defesa contra o Estado Liberal (individualismo), sendo proclamados os 

direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência, donde se extrai que o Documento 

Francês, antes de tudo, refletia o pensamento filosófico e jurídico (intelectualismo) surgido a 

partir de uma sociedade ideal, dotado de valor universal (mundialismo) que ultrapassasse os 

limites do país.79 

O movimento de internacionalização dos direitos humanos é recente na história da 

humanidade, porquanto nascido a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos 

horrores cometidos durante o nazismo, uma vez que a era Hitler foi marcada pela lógica da 

destruição da pessoa humana80, resultando no extermínio de 11(onze) milhões de pessoas, 

sendo que desse universo 6 (seis) milhões eram judeus81, uma vez que o legado do nazismo 

foi o aparato estatal enquanto principal delinqüente a condicionar a titularidade de direitos a 

uma única raça – a raça pura ariana. 

Em face do regime de terror da II Grande Guerra, houve uma ruptura do paradigma 

jusnaturalista, que afirmava que os direitos humanos decorriam da dignidade inerente a toda e 

qualquer pessoa humana. Iniciado processo de reconstrução dos direitos humanos após a II 

Guerra Mundial, o marco mais significativo foi a aprovação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, que introduziu a concepção contemporânea 

de direitos humanos, caracterizada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos.  

                                                
 
79 Idem. Ibidem, p. 61. 
 
80GOMES, Luiz Flávio (Coord.) et al. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o 
direito brasileiro.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 17. 
 
81PIOVESAN. Op. cit., p.92.   
 



A característica da Universalidade porque a Declaração visa à extensão universal dos 

direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a 

dignidade e titularidade de direitos; e a Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e 

políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-

versa. 

Como as declarações anteriores apenas ressaltavam ora o discurso liberal da cidadania, 

ora o discurso social, a Declaração de 1948 inovou porque combinou o discurso liberal da 

cidadania com o discurso social, elencando tanto direitos civis e políticos como direitos 

sociais, econômicos e culturais. A par de tais características tem-se que, quando um desses 

direitos é violado os demais também o são, pelo fato de os direitos humanos comporem uma 

unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada deixando claro que a Declaração 

surgiu como um código de princípios e valores universais a serem respeitados pelos Estados.82 

Os traços de integralidade, interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos 

foram reafirmados definitivamente nos Pactos Universais de Direitos Humanos, aprovados 

pela Assembléia Geral em 1966, e em vigência desde 1976, pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica), na Proclamação do Teerã de 

1968, na Resolução nº 32/130 da Assembléia Geral, adotada em 16 de dezembro de 1977, 

acerca dos critérios e meios para melhorar o gozo efetivo dos direitos e das liberdades 

fundamentais, na Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.83 

Essa incursão histórica mostra que a definição de direitos fundamentais, 

inevitavelmente, passa pelo progresso social, pelo desenvolvimento da civilização, por uma 
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perspectiva ideológica e pelo ponto de vista axiológico do intérprete, revelando de certa forma 

a espinhosa missão em encontrar-se uma definição precisa. 

A consagração formal e o respeito efetivo aos direitos fundamentais denotam sintomas 

de racionalidade das relações humanas, porque quanto mais amplos forem a consagração e o 

respeito a eles, mais próximo se estará de uma vida social racionalizada para todos os seres 

humanos.  

Nessa evolução do relacionamento indivíduo-Estado, a partir da necessidade de normas 

que garantissem os direitos fundamentais do ser humano contra o poder estatal 

intervencionista, países inseriram em suas Constituições regras de cunho garantista para 

impor ao ente público e a própria sociedade o respeito aos direitos individuais, inclusive, 

tendo o Brasil, conforme lembrado por José Afonso da Silva84, sido o primeiro a introduzir 

em seu texto normas desse teor.  

No ordenamento brasileiro, a Constituição Federal de 1988 é o marco jurídico da 

transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil, consolidando a 

ruptura como o regime militar instalado desde 1964, trazendo o princípio da legalidade - art. 

5º, inciso II e XXXIX - e o princípio da jurisdicionalidade - art. 5º, inciso XXXV-, ambos 

colocados como instrumentos importantes de garantia dos direitos humanos no Brasil. 

Entretanto, um alerta faz-se necessário. É que apesar do atual movimento mundial de 

expansão dos direitos fundamentais, igualmente identificam-se inúmeras ameaças a valores 

ligados à dignidade humana e à limitação do poder, onde o Estado se agiganta e sob o 

pretexto de dar mais proteção às pessoas, suprime direitos elementares, como o direito à 
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inviolabilidade do domicílio e das comunicações,85 de tal sorte que a constante lembrança da 

história dos direitos fundamentais ergue-se como um imperativo para que conquistas obtidas 

em lutas, revoluções e guerras civis não sejam suprimidas abusivamente. 

 

3.2 CONCEITO, FUNDAMENTALIDADE E DIMENSÕES DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Dois critérios formais foram estabelecidos por Carl Schmitt86 para caracterizar o que 

venha a ser intitulado de direito fundamental. Pelo primeiro critério, designam-se por direitos 

fundamentais todos os direitos e garantias, assim proclamados e especificados em um Texto 

Constitucional. Pelo segundo critério, os direitos fundamentais são aqueles aos quais a 

Constituição concedeu um grau mais elevado de garantia ou segurança, porquanto ou são 

imutáveis ou submetidos a uma mudança dificultada mediante emenda à Constituição. Já do 

ponto de vista material, Schmitt previu que os direitos fundamentais variam de acordo com a 

ideologia, modalidade de Estado, espécie de valores e princípios consagrados na Constituição, 

de modo que cada Estado tem seus direitos fundamentais específicos. 

Utilizados para designar os direitos das pessoas frente ao Estado, previstos 

constitucionalmente, os direitos fundamentais podem vir normatizados tanto como princípios 

- com alto teor de abstração -, quanto como regras - com baixo teor de abstração.  

Na definição de Dimoulis e Martins: 
                                                
85 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p.55. 
 
 
86 Apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.561. 
 



 

Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou 
jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter 
normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 
poder estatal em face da liberdade individual.87  

 

Sob o foco de uma dimensão objetiva, tem-se o significado dos direitos fundamentais 

como princípios básicos da ordem constitucional, pelo fato de tais direitos participarem da 

essência do Estado de Direito democrático, atuando como limite do poder e como diretriz para 

a sua ação, inclusive tendo as constituições democráticas, tomado para si um sistema de 

valores declarado e positivado pelos direitos fundamentais, de maneira que esse fenômeno 

enseja a influência dos direitos fundamentais sobre todo o ordenamento jurídico, servindo 

como direção para a ação de todos os poderes constituídos.88 

É crucial trazer a lume que o traço da constitucionalização inerente aos direitos 

fundamentais, além de revelar o fato de estarem eles consagrados em preceitos de ordem 

jurídica, é anotado como o divisor entre as expressões “direitos fundamentais e direitos 

humanos ou direitos do homem”, estes postulados com índole filosófica, supranacional e 

reservados para reivindicações de posições essenciais ao homem; aqueles – os direitos 

fundamentais – reservados a posições básicas das pessoas previstos em diplomas normativos 

de cada Estado, definidos, portanto, como sendo “direitos que vigem numa ordem jurídica 

concreta, sendo, por isso, garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são assegurados 

na medida que cada Estado os consagra”.89 

                                                
87 Op. cit., p. 54. 
 
88 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
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Guardam os direitos fundamentais no atributo da fundamentalidade um indicativo 

filosófico e histórico no referencial de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa 

humana não se realiza90, não convive de maneira adequada, tampouco sobrevive diante da 

máquina coletiva do Estado, porque este não se auto-limita com o intuito de proteger o 

homem e garantir tais direitos. Daí ser a Constituição fonte libertadora dos povos e os direitos 

fundamentais nela contidos refletirem uma ideologia, uma concepção de vida, um modo 

atuante e instrumental surgido do liberalismo europeu para limitar o poder estatal em favor 

das liberdades.91  

Quando se fala da característica da ‘fundamentalidade’ é interessante apontar que ela 

indica a proteção dos direitos em sentido formal e material. A fundamentalidade formal é 

manejada para definir a posição dos direitos fundamentais no sistema jurídico, sinalizando 

que um direito é tido por fundamental somente se for assegurado mediante normas que 

ostentem a força jurídica própria da supremacia constitucional. Assim, não seria fundamental, 

v. g., um direito criado pelo legislador ordinário, todavia passível de revogação quando da 

mudança da maioria parlamentar, ainda que sobremodo relevante que seja o seu conteúdo, 

porque os direitos fundamentais são justamente definidos com base em sua força formal, 

derivada da forma como foram positivados, sem levar em conta considerações acerca de uma 

eventual densidade moral de determinados direitos.92   

                                                
90 Quanto aos caracteres dos direitos fundamentais, acentuem-se: a) historicidade - é inerente ao direito, que 
nasce e renasce da vida real travada pelos homens, em suas relações sociais, econômicas e culturais; b) 
inalienabilidade - advém do fato de que os direitos fundamentais são intransferíveis, inegociáveis e não 
ostentam conteúdo material; c) imprescritibilidade - resulta da sua exercibilidade, uma vez que não ocorre 
prescrição contra os mesmos; e d) irrenunciabilidade - implica que mesmo sem o seu exercício não é possível a 
renúncia aos direitos fundamentais.   
 
91 FERREIRA, Pinto. Manual de direito constitucional.  2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 50 e 58. 
 
92 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p.54. 
 



Pela nota da fundamentalidade formal, que é ligada ao direito constitucional positivo, 

tem-se que: a) os direitos fundamentais têm natureza supra legal, por estarem no ápice do 

ordenamento jurídico; b) enquanto normas constitucionais submetem-se aos limites formais 

(procedimento gravado) e materiais (cláusulas pétreas) de reforma constitucional (art. 60 da 

CF);  c) são os direitos fundamentais normas diretamente aplicáveis, as quais vinculam de 

forma imediata tanto entidades pública quanto privadas (art. 5º, §1º, da CF).93 

 Em outra borda, a nota da fundamentalidade material advém da circunstância de serem 

os direitos fundamentais elemento constitutivo da Constituição material, possuindo decisões 

fundamentais acerca da estrutura básica do Estado e da sociedade. A despeito de não estar 

necessariamente atrelada à fundamentalidade formal, é justamente por meio do direito 

constitucional positivo (art. 5º, 2º, da CF), que a noção da fundamentalidade material 

possibilita a abertura da Constituição a outros direitos fundamentais não inseridos em seu 

texto e, assim, apenas materialmente fundamentais, bem como a direitos fundamentais 

situados fora do catálogo, mas integrantes da Constituição formal.   

É a análise do conteúdo do direito que permite a constatação de sua fundamentalidade 

material, se contém ou não decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade, 

e, igualmente, quando a posição nestes ocupada pela pessoa humana. Percebe-se, nesse passo, 

que uma conceituação meramente formal, apontando serem direitos fundamentais os 

reconhecidos na Constituição, demonstra-se insuficiente inclusive para o ordenamento 

brasileiro, dado que a Constituição Federal admite expressamente a existência de outros 

direitos fundamentais além dos integrantes do catálogo (Título II da CF).94   
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Sucessivas transformações de conteúdo, titularidade e efetivação são inerentes aos 

direitos fundamentais desde o seu reconhecimento nas primeiras Constituições, até mesmo 

como uma conseqüência natural das mutações históricas. As críticas lançadas contra o termo 

“gerações de direitos fundamentais”, tanto pela doutrina nacional quanto alienígena, fundam-

se no fato de que a afirmação progressiva de novos direitos fundamentais revela o caráter de 

um processo cumulativo, de complementaridade e não de alternância, de modo que a 

utilização do termo ‘gerações’ pode sinalizar a falsa impressão da substituição gradativa de 

uma geração por outra95, daí porque parte da doutrina opta pela expressão “dimensões de 

direitos fundamentais”, a qual se adere no presente estudo, entretanto, concordando-se com o 

conteúdo das respectivas dimensões ou gerações de direitos. 

Três momentos históricos de conscientização marcaram as etapas para afirmação dos 

direitos fundamentai: a) final do século XVIII – reconhecimento das liberdades públicas no 

Estado liberal, cujo documento símbolo é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 26 de agosto de 1789, proclamada no limiar da Revolução Francesa; b) início do século 

XX, após a Primeira Guerra Mundial - advento do Estado social, cujo documento símbolo, 

para uns é a Constituição de Weimar de 1919, para outros seria a Constituição mexicana de 

1917, bastante avançada quanto aos direitos sociais; c) segunda metade do século XX e nos 

dias atuais – com a consagração de direitos da solidariedade, como é o caso, v.g. do direito ao 

meio ambiente sadio constante da Declaração de Estocolmo de 1972, entretanto já consagrado 

em diversas Constituições, como a brasileira (art. 220).96 

                                                
 
95 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p.52. 
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Conquanto divirja acerca da terminologia, a doutrina revela consenso no que diz 

respeito ao conteúdo das dimensões, categorias, tipos ou gerações de direitos fundamentais, 

apontando o caráter cumulativo de um processo evolutivo e de cunho complementar.  

Desse modo, os direitos fundamentais de primeira dimensão ou direitos da liberdade 

foram reconhecidos nas primeiras constituições escritas, enquanto resultante do pensamento 

liberal-burguês do século XVIII, com caráter individualista consolidando-se como direitos 

individuais de defesa frente ao Estado, estabelecendo uma linha demarcatória de não-

intervenção do Estado e uma esfera de autonomia do indivíduo em face de seu poder. São 

tidos como direitos de resistência ou oposição perante o Estado, destacando-se os direitos à 

vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei.97 

Os direitos de segunda dimensão, a despeito de terem sido consagrados nas 

Constituições do século XX, dominando-as notadamente as Constituições do segundo pós-

guerra, já eram objeto de movimentos reivindicatórios, desde o século XIX, após o impacto da 

industrialização e os graves problemas econômicos dela decorrentes que exigiam do Estado 

justiça social.98  

Com predominância em todo o século XX, os direitos de segunda dimensão 

compreendem os direitos sociais, culturais, econômicos e os direitos coletivos ou de 

coletividade, tendo referidos direitos passado, primeiramente, por uma fase de baixa 

normatividade em decorrência de sua natureza, a qual exige do Estado determinadas 
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prestações materiais nem sempre possíveis de resgate dada à carência, exigüidade ou 

limitação de recursos e meios.99 

Os direitos de terceira dimensão, na qualidade de novas reivindicações fundamentais 

dos seres humanos, são também denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade 

e patenteiam a nota distintiva de desprenderem-se da figura do homem-indivíduo como seu 

titular, voltando-se para a proteção de grupos como a família, o povo e a nação. São direitos, 

enfim, de titularidade coletiva ou difusa. Dentre esses direitos de terceira dimensão mais 

citados tem-se a paz, a autodeterminação dos povos, o meio ambiente, a qualidade de vida, a 

conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural, além do direito à comunicação.100  

No panorama do direito nacional, Paulo Bonavides já reconhecia os direitos 

fundamentais de quarta geração e mais recentemente, na edição comemorativa dos 30 (trinta) 

anos de sua obra Curso de Direito Constitucional, publicada neste ano de 2010, acresceu a 

quinta geração de direitos fundamentais. 

Bonavides identifica como sendo direitos fundamentais de quarta geração o direito à 

democracia, à informação e ao pluralismo, sustentando que essa quarta geração seria o 

resultado da globalização dos direitos fundamentais, correspondendo a uma universalização 

no plano institucional, que corresponderia, segundo o doutrinador à derradeira fase de 

institucionalização do Estado Social101. É que desses direitos dependeria a concretização da 

sociedade aberta do futuro, em sua estatura de máxima universalidade, para a qual o mundo 

parece tender no âmbito de todas as relações de convivência. 

                                                
99 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.564. 
 
100 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p.56. 
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Por fim, quanto aos direitos fundamentais de quinta dimensão, Paulo Bonavides 

menciona o reconhecimento da paz como direito na doutrina e na jurisprudência, ratificando a 

trasladação desse direito à paz universal da terceira para a quinta geração de direitos 

fundamentais. Justifica que a concepção da paz no âmbito da normatividade jurídica configura 

um dos mais importantes avanços já atingidos pela teoria dos direitos fundamentais, todavia 

alerta que Karel Vasak, precursor da teoria das gerações dos direitos, ao colocá-la no rol dos 

direitos da fraternidade – a saber, da terceira geração -, o fez, entretanto, de forma incompleta, 

teoricamente lacunosa.  

Para Bonavides, a alforria espiritual, moral e social dos povos e das culturas, na 

atualidade, entrelaça-se com a idéia de concórdia e essa concepção cativa a alma 

contemporânea, justamente por trazer consigo, do ponto de vista juspolítico uma ética que 

possui a probabilidade de governar o futuro, guiando o comportamento da classe dirigente e 

proporcionando legitimidade aos atos e relações de poder, indicando que “tal elemento de 

concórdia, aliás, vai deveras além da presente direção, propelido da necessidade de criar e 

promulgar aquele novo direito fundamental: o direito à paz enquanto direito de quinta 

geração.102  

 

 

3.3 UMA ANÁLISE DENTRO DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

 

A fonte primária dos direitos fundamentais é a Constituição. Sob uma perspectiva 

jurídica, não é qualquer valor que pode ser inserido na categoria dos direitos fundamentais. 
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Apenas aqueles valores que o poder constituinte os reconheceu positivando-os como 

merecedores de uma proteção normativa especial, ainda que implícita, são enquadrados como 

direitos fundamentais. 

 Os direitos fundamentais em seu aspecto material guardam em si um conteúdo ético; e 

em seu aspecto formal, possuem um conteúdo normativo, de modo que sob o aspecto jurídico-

normativo, somente são tidos como direitos fundamentais aqueles valores incorporados ao 

ordenamento constitucional de um determinado país, não podendo, portanto, decorrerem de 

lei.103 

A tradição constitucional brasileira faz ver que, sem exceção, todas as Constituições 

enunciaram Declarações de Direitos. As liberdades públicas foram proclamadas nas duas 

primeiras Constituições do Brasil – 1824 e 1881 - como limitações ao poder. As demais, a 

partir de 1934, àquelas acrescentaram, na Ordem Econômica, os direitos sociais. Já a atual 

Constituição, além dos direitos já referidos, já traz pelo menos um dos direitos de 

solidariedade, o direito ao meio ambiente previsto no art. 225. 104 

Todas as Constituições brasileiras contemplaram os direitos fundamentais enunciando-

os sob a forma de princípios constitucionais imbuídos das funções de fundamentar, interpretar 

e suprir a ordem jurídica, sendo que, em sua maior parte guardam o escopo de estabelecer a 

legalidade constitucional quanto ao exercício do direito de punir – o devido processo legal.105 
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3.3.1 Período imperial 

 

As idéias filosóficas-políticas da Europa que deram sustentáculo à Independência 

Americana e à Revolução Francesa, pregando a separação dos poderes e a declaração dos 

direitos fundamentais, trazendo a defesa da República e do federalismo fincaram suas 

influências no movimento constitucionalista brasileiro, que começou por volta de 1821. É que 

a novel concepção de Estado democrático-liberal, cujos pilares haveriam de estar assentados 

numa Carta Constitucional, onde se assegurassem divisão de poderes e direitos do homem, na 

condição de movimento filosófico-político universal exigiu a necessidade de adoção de uma 

Constituição tanto em Portugal (1822) como no Brasil (1824).106 

Na época do Brasil colônia, além de o poder monárquico ser absoluto, não possuía 

divisão, tampouco forma de participação popular, de maneira que a Constituição do Império 

outorgada em 25 de março de 1824, foi confiada a um Conselho de Estado integrado por dez 

membros da confiança do Imperador, onde se afirmou, mesmo apenas formalmente, o 

Governo monárquico hereditário, constitucional e representativo, sendo proclamados a 

separação dos poderes e o respeito aos direitos dos cidadãos, em cumprimento à advertência 

contida no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.107 

 A Carta Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824, portanto, proclamava os 

direitos fundamentais nos 35 incisos de seu art. 179. Eram direitos semelhantes aos 

encontrados nos textos constitucionais dos Estados Unidos e da França, contudo sua 
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concretização restou comprometida com a criação do Poder Moderador, o qual concedia ao 

imperador poderes constitucionalmente ilimitados, que no fundo tendiam ao absolutismo.108 

 

 

3.3.2 Período republicano 

 

 A Constituição Republicana de 1891, em seu art. 72, composto de 31 parágrafos, 

contempla os direitos fundamentais previstos nas Constituição de 1824, acrescendo outros 

como o direito de reunião, o direito de associação, as amplas garantias penais e o instituto do 

habeas corpus, outrora garantido apenas na legislação ordinária. Os direitos fundamentais 

passaram a serem garantidos a brasileiros e estrangeiros residentes no país (art. 72, caput), ao 

passo que a Constituição de 1824 os reconhecia tão somente aos cidadãos brasileiros (art. 

179).109 

Nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967/69 está anunciada uma lista de direitos 

fundamentais semelhante àquela especificada na Constituição de 1891. Contudo, inovação de 

relevo acontece a partir da Constituição de 1934, a qual incorpora alguns direitos sociais, 

como o direito à subsistência (art. 113, caput), à assistência aos indigentes (art. 113, inc. 34), 

além da criação dos institutos do mandado de segurança e da ação popular (art. 113, incs. 33 e 

38). Por outro lado, a Constituição de 1988 não apresenta o traço da sistematicidade quanto à 

garantia dos direitos fundamentais, dado que há referências aos mesmos em diversas partes do 
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texto constitucional, além de conter o Título II, que trata “Dos direitos e garantias 

fundamentais”, disciplinando os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, assim como 

as respectivas garantias.110 

Gilmar Ferreira Mendes observa que: 

 

Os julgados deixam ver que o STF é sensível à identificação de normas de direito 
fundamental fora do catálogo específico, a partir do exame da existência de um 
especial vínculo – que pode ser evidenciado por considerações de ordem histórica – 
do bem jurídico protegido com alguns dos valores essenciais ao resguardo da 
dignidade humana enumerados no caput do art. 5º da Carta (vida, liberdade, 
igualdade, segurança e propriedade.111 

 

A Constituição de 1988 em cotejo às demais Constituições brasileiras traz inovações de 

significativa importância na seara dos direitos fundamentais. Pela primeira vez na história do 

constitucionalismo pátrio, a matéria foi tratada com tal relevância e com o status jurídico que 

lhe é devido, resultando de um amplo processo de discussão oportunizado com a 

redemocratização do Brasil após mais de vinte anos de ditadura militar.112  

Norma de singular importância inserida na Constituição de 1988 é a que se encontra em 

seu art. 5º, §1º, que estabelece “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”. O constituinte pátrio filiou-se a uma tendência já constatada na Lei 

Fundamental alemã (art. 1º, n. 3), e em outras constituições, que igualmente se seguiram a 

períodos históricos de menoscabo dos direitos fundamentais, adotando de maneira expressa, o 
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princípio da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, como é o caso da Espanha (art. 

33) e Portugal (art. 18).113 

Por conseguinte, o significado da cláusula inserta no art. 5º, §1º da Constituição 

brasileira de 1988 é ressaltar que as normas definidoras dos direitos fundamentais não têm 

caráter simplesmente pragmático.  

Não são elas simples normas matrizes de outras normas, mas são notadamente normas 

diretamente reguladoras de relações jurídicas e se fundam na Constituição e não na lei, donde 

se conclui que os juízes devem aplicar diretamente as normas constitucionais para solucionar 

os casos sob a sua apreciação, estando, inclusive, autorizados à falta de comando legislativo, a 

concretizar os direitos fundamentais pela via da interpretação, podendo imprimir aplicação 

aos direitos fundamentais mesmo contra a lei, caso ela não se conforme ao sentido 

constitucional daqueles.114 

 

3.4 FORÇA NORMATIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Se por um lado nota-se que a maioria das constituições contém atualmente catálogo de 

direitos fundamentais escritos, inclusive, não existindo catálogo de direitos fundamentais sem 

colisão desses direitos, igualmente é crucial observar a questão mais importante para cada um 
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dos citados catálogos, que reside, sobretudo em se constatar se nos direitos fundamentais 

trata-se de normas juridicamente vinculativas ou não.115 

Robert Alexy esclarece que: 

 

Em um sistema jurídico, que conhece a divisão de poderes e, com isso, o poder 
judicial como terceiro poder, tudo fala em favor disto, de designar como 
‘juridicamente vinculativas’ somente aquelas normas de direitos fundamentais cuja 
violação, seja em que procedimento for, por um tribunal pode ser comprovada, que, 
portanto, são justificáveis.116  

 

Nessa toada, o mesmo autor pontifica que as normas de direitos fundamentais, cuja 

violação não possa ser comprovada por nenhum tribunal, denotam, ao revés, um caráter não-

justificável e são, sob esse prisma, vinculativas não juridicamente, e sim, do ponto de vista 

moral ou político, no máximo, funcionando ditas normas como meras proposições 

programáticas. O importante é que, independente de haver ou não no Texto Constitucional 

uma ordenação de vinculação jurídico-positiva, a justiciabilidade dos direitos fundamentais 

carece de ser exigida, porque “direitos fundamentais são essencialmente direitos do homem 

transformados em direito positivo”, daí o motivo pelo qual a institucionalização abrange, 

impreterivelmente, justicialização.117  

Sob a perspectiva de engendrar efeitos jurídicos, os direitos fundamentais modelam-se 

como normas constitucionais de feição concreta, na medida em que se inserem nos textos 

constitucionais, donde os direitos individuais e políticos despontam como auto-aplicáveis, 
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com aplicabilidade direta, imediata e definitiva, diferentemente das normas que dispõem 

sobre direitos fundamentais de índole social, que habitualmente, têm a sua plena eficácia 

condicionada a uma complementação pelo legislador, como acontece, por exemplo, com o 

direito à educação (art. 205 da CF) ou com o direito ao lazer (art. 6º da CF). 

Na esteira de que os princípios são as normas-chaves de todo o sistema jurídico, 

enquanto mandamentos de otimização eles podem ser realizados em diversos graus e, na 

medida em que são exigidos, as possibilidades jurídicas de sua realização devem ser 

determinadas não só por regras, como também, essencialmente, por princípios opostos, 

revelando que a ponderação é a forma característica da aplicação dos princípios. 118 

As Cortes Supremas no constitucionalismo contemporâneo corroboram essa tendência 

que leva à sólida valoração e eficácia dos princípios119, levando ao reconhecimento de uma 

densidade normativa dos direitos fundamentais in casu consagrada nos princípios 

constitucionais do processo penal garantista, funcionando estes como uma espécie de 

sustentáculo da relação entre o indivíduo e Estado-punitivo, salvaguardando as liberdades 

públicas essenciais a partir do principio mater120 do devido processo legal previsto no art. 5º, 

inciso LIV da Constituição Federal. 

A força jurídica dos direitos fundamentais manifesta cunho efetivo e não apenas 

simbólico. Se em sua dimensão objetiva os direitos fundamentais funcionam como um 

sistema de valores capaz de legitimar todo o ordenamento e exigir que toda a interpretação 

jurídica leve em conta a força axiológica deles decorrente. 
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Por outro lado, em sua dimensão subjetiva os direitos fundamentais revelam a 

possibilidade de gerarem pretensões subjetivas para os seus titulares reivindicáveis por força 

de um processo judicial caso o Poder Público deixe de cumpri-los, de sorte que a 

compreensão da dimensão subjetiva dos direitos fundamentais decorrente da sua força 

normativa e da sua aplicação direta e imediata resultante na obrigação de o poder público 

desenvolver mecanismos eficientes de respeito, proteção e promoção desses direitos.121 

Na condição de autênticos direitos positivados, os direitos fundamentais geram 

vantagens para os seus titulares e obrigações para os seus destinatários. E, por se localizarem 

no ponto mais alto do ordenamento jurídico, eles não apresentam uma força jurídica qualquer 

e sim uma normatividade potencializada. 

Na concepção de George Marmelstein, o reconhecimento dessa força normativa 

potencializada dos direitos fundamentais ocasiona as seguintes mudanças de paradigma na 

aplicação do direito: a) redimensionamento da fonte de direitos subjetivos das leis para os 

direitos fundamentais (“não são os direitos fundamentais que devem girar em torno das leis, 

mas as leis que devem girar em torno dos direitos fundamentais”) e toda a interpretação legal 

deverá se guiar pelos mandamentos traçados na Constituição; b) reformulação da doutrina da 

separação entre os poderes, em face da “solução de compromisso” que todos os agentes 

devem assumir na concretização dos direitos fundamentais, reconhecendo-se um papel mais 

atuante do Judiciário na efetivação das normas constitucionais, através da jurisdição 

constitucional; c) aceitação da possibilidade de concretização judicial de direitos 

fundamentais, independentemente de integração normativa formal por parte do Poder 

Legislativo, como conseqüência do aumento da força normativa da Constituição, da aplicação 
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direta e imediata dos direitos fundamentais e do reconhecimento da importância do Judiciário 

na função de guardião dos valores constitucionais. 122  

É no âmbito do direito constitucional que se tem reconhecido com maior ênfase a força 

vinculativa dos princípios jurídicos, sendo estes enxergados como verdadeiras normas de 

eficácia direta e plena, funcionando como uma espécie de sustentáculo do Estado e 

mediadores da relação entre o Estado e os indivíduos, enquanto salvaguardas das liberdades 

públicas fundamentais.  

Valendo-se mais uma vez do ensinamento de Robert Alexy no sentido de que “a 

distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. 

Toda norma é ou uma regra ou um princípio”123, tem-se que os princípios, enquanto 

mandamentos de otimização, são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, enquanto as regras, 

que também são normas, sempre serão satisfeitas ou não satisfeitas, elas valem ou elas não 

valem. Os princípios caracterizam-se por poderem ser satisfeitos em graus variados e também 

pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades 

fáticas, como também das possibilidades jurídicas.124   

Expressados em forma de princípios na Constituição brasileira, os direitos 

fundamentais com traço processual-penal, v.g., contraditório, ampla defesa, acusatório, juiz 

natural, presunção de não-culpabilidade, publicidade, liberdade, isonomia, motivação e 

duração razoável do processo, se mostram como limitações ao exercício do direito de punir, 
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não somente no que diz respeito à aplicação da sanção penal, bem assim quanto à forma 

mediante a qual se busca demonstrar a responsabilidade do agente.  

Convém observar que um dos grandes desafios do movimento garantista é exatamente 

transcender o plano meramente formal dos direitos fundamentais, assegurando-lhes fiel 

observância em relação a todos os acusados em processos criminais, notadamente aos 

advindos das camadas inferiores da sociedade, cuja posição frágil dentro da relação 

processual compromete por vezes a efetividade do princípio do devido processo legal. 125 

Walter Nunes da Silva Júnior, ao tratar dos direitos fundamentais como limitações ao 

direito de punir assevera a necessidade do devido processo legal, representado pelo conjunto 

das normas constitucionais processuais penais, e na qualidade de regras devem ser observadas 

pelo Estado no exercício do direito de punir, mostrando que referido princípio possui feição 

de garantia aos direitos mais importantes do cidadão que se traduzem no direito à vida, à 

liberdade, à intimidade e à hora, tanto nas relações com o poder público quanto no âmbito das 

relações interpessoais.126   

De há muito, Bobbio já preconizou que o problema que se coloca quanto ao presente e 

futuro dos direitos do homem não têm cunho filosófico, mas jurídico e, inclusive, com sentido 

mais largo, político, alertando que:  

 

Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu 
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim 
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados.127   
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Assim, a partir do compromisso de tornar efetivos os direitos fundamentais, 

proclamados formalmente pelo liberalismo iluminista desde o século XVIII, é que sob uma 

ótica garantista não basta que as liberdades fundamentais sejam apenas proclamadas, 

tampouco que o processo seja concebido como mero instrumento de defesa dessas liberdades, 

sendo imperioso, ainda, que o Estado proporcione mecanismos de ordem instrumental e 

material para o indivíduo poder valer por si próprio os seus direitos básicos em face do 

aparelho de repressão estatal ou de quem quer que seja. 

 

4  ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO E PROCESSO PENAL  

 

O sistema de efetivação de direitos é comumente dividido em três fases distintas: auto-

tutela, auto-composição e jurisdição. Essas fases não existiram cronologicamente no curso da 

história, prevalecendo uma ou outra em determinada época.  

Na primeira, em razão da inexistência de um Estado suficientemente forte para superar 

as vontades individuais, os litígios eram resolvidos pelas próprias forças, valendo a lei do 

mais forte. Na segunda, as partes abririam mão de seu interesse ou de parte dele e, por 

concessões recíprocas, chegava-se à solução dos conflitos. Na terceira, própria de um estado 

de direito, o Estado instituiria órgãos distintos, independentes, desvinculados e livres da 

                                                                                                                                                   
 



vontade das partes, os quais de maneira imparcial, teriam o poder de dizer o direito e impor a 

vontade da lei ao inconformado.128     

O direito e o processo caminham juntos, sendo este instrumento daquele. O direito 

estrutura-se de forma que entre os direitos individuais e a vontade arbitrária de alguém, se 

interpõe a atuação da jurisdição, que atua por intermédio do processo, algo que já foi 

explicado, em diversos momentos históricos e de maneira diferente. Contudo, a idéia de 

processo, nos moldes jurídico-dogmáticos que importa ao presente estudo parte da moderna 

concepção de processo a partir da obra de Oscar von Bülow, publicada na Alemanha em 

1868, revelando que, subjacente à forma aparente, entre as partes e o juiz existia uma relação 

jurídica, de direito público e diferente da relação jurídica de direito material discutida.129 

As sociedades refletem organizações de pessoas para a obtenção de fins comuns e em 

favor de cada qual, levando em conta que o homem não pode viver senão em sociedade. Para 

a subsistência das sociedades se fez necessária a existência de um poder que restringisse as 

condutas humanas, caso contrário cada um faria o que bem quisesse e entendesse, invadindo a 

esfera de liberdade do outro.  

Eis a razão do surgimento do Estado com seus clássicos elementos indefectíveis: povo, 

território e governo. Assim, com o objetivo de dar continuidade a vida em sociedade, a defesa 

das liberdades individuais e ao bem-estar geral é que os homens organizaram-se em Estado, 

que nos seus primeiros anos, embora não haja consenso entre os sociólogos quanto à sua 

origem, reunia todos os poderes nas mãos de uma só pessoa, tal qual no regime tribal, na 

família patriarcal e somente depois com o crescimento do agrupamento humano veio a 
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necessidade de distribuição das funções, e finalmente em um estágio mais elevado, os órgãos 

que desempenhavam as  funções mais importantes atingiram a posição de poder. 130  

Como os litígios em sociedade afetavam consideravelmente a segurança da ordem 

jurídica, para manter a ordem no meio social e a ordem jurídica quando violada, fazendo 

justiça, era preciso um terceiro, um árbitro, que não podia ser um terceiro qualquer. Então, 

esse terceiro forte demais a tornar sua decisão respeitada e obedecida só poderia ser o Estado, 

o qual avocou para si a tarefa de administrar justiça, aplicando o direito objetivo aos casos 

concretos, dando a cada um o que seu. Paulatinamente foi ocorrendo a intervenção do Estado, 

que, a princípio, disciplinou a autodefesa, e posteriormente findou por vedá-la como uma das 

premissas fundamentais sobre que assenta o edifício constitucional do Estado, de sorte que 

hoje é o Estado quem detém o monopólio da administração da justiça e o faz por meio do 

Poder Judiciário, que por seu turno, tem o dever de assegurar a garantia jurisdicional - direito 

de ação - aos que a ele se dirigirem.131  

 

4.1 MODELOS DE ESTADO DE DIREITO E A JURISDICIALIZAÇÃO DO PODER 

PUNITIVO ESTATAL COMO GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A idéia de Estado, enquanto organização política do poder, deve ser investigada segundo 

a justificação desse poder, a fim de que se conheça sua finalidade. No período clássico, 

inicialmente na Grécia e posteriormente em Roma, tanto o fim primeiro quanto o último do 

Estado (politéia) era justificado na medida de sua dimensão ética, na condição de comunidade 
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com olhos voltados para a realização do bem comum, sob uma perspectiva grega, e da 

realização do indivíduo (pelo justo) para a comunidade, sob uma perspectiva romana.132  

Diferentemente do período clássico, o Estado moderno do século XVII abriu mão de 

qualquer referencial ético, buscando sua legitimação não ao largo dele, porém em si e por si 

mesmo; o poder pelo poder. Somente a partir da Revolução Francesa de 1789 e da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, do mesmo ano, é que os direitos humanos, 

interpretados como o mínimo ético necessário para a realização do homem, na sua dignidade 

humana, reassumem posição de destaque nos estados ocidentais, passando a ocupar o 

preâmbulo de diversas constituições, com destaque para a Constituição da França, que 

incorpora a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Nesse contexto, o Estado de Direito constitui um dos legados mais importantes da 

modernidade e sua construção histórica começa a partir do instante em que o pluralismo 

jurídico que caracteriza o período medieval não mais se ajustava aos anseios crescentes de 

liberdade, igualdade e segurança do sistema econômico e político que a burguesia 

alavancava133. 

Contudo, fundado no princípio de soberania ilimitada, o Estado Absoluto distanciou-se 

de uma concepção que reconheça quaisquer direitos em sentido subjetivo pétreo como 

oposição à atividade legislativa, amoldando-se por isso meramente a um Estado Formal de 

Direito, por não admitir normas de natureza jusfundamental, negando pressupostos 

elementares do Estado Material de Direito. 
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É que nada obstante tivesse o escopo de manutenção da ordem, buscando evitar os 

excessos praticados com a autodefesa, o Estado Absolutista chamou para si o monopólio das 

punições, todavia não reduziu os abusos, exercendo o direito de punir sem qualquer 

publicidade, sem limites no exercício da jurisdição, despido de regras na persecução penal, 

não assegurando ao acusado sequer o direito de defesa e reservando a publicidade apenas para 

a execução da pena aplicada.134  

No que toca à origem do Estado de Direito, tanto juristas quanto filósofos apontam 

como sendo o momento em que se consegue colocar freios à atividade estatal por meio da lei, 

o que corresponde ao instante em que o próprio Estado se submete a leis criadas por ele, de 

modo que a idéia do Estado de Direito, antes um postulado do direito administrativo visando à 

máxima justiciabilidade dos atos da administração nas relações entre lei, administração e 

indivíduo, transformou-se em princípio de direito constitucional embebendo a totalidade dos 

ordenamentos jurídicos dos Estados Liberais.135  

Urge ressaltar que o Estado Absoluto, o Estado Liberal e o Estado Social designaram 

modelos históricos de organização do poder político e da sociedade correspondentes às três 

fases de evolução do denominado Estado Moderno do mundo capitalista ocidental, onde se 

percebe que para cada modelo particular de Estado Moderno há uma concepção filosófica que 

procura fundamentá-los: o absolutismo, o liberalismo político e o socialismo não marxista. 
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Não se pode negar que a forma como o direito é regulado indica o reflexo dos valores 

dominantes em determinado momento histórico, dando mostras que as alterações políticas no 

tempo e a diversidade de ideologias geram diferentes tratamentos aos institutos processuais 

denunciando que a maneira como são elaborados depende, essencialmente, da predominância 

que se conceda ao indivíduo em confronto com o Estado, ou, ao contrário, ao Estado em face 

do indivíduo.  

Os papéis, funcionamento e escopos da jurisdição guardam vinculação direta com os 

fins propostos pelo Estado, os quais oscilam conforme se trate de um Estado Liberal, Social 

ou Democrático de Direito. É o tipo de Estado regularmente delineado nas Constituições 

quem definirá o modo de atuação e objetivos do poder jurisdicional, daí a razão pela qual a 

jurisdição criminal ser carregada de valores políticos, o que recomenda o estudo concomitante 

do processo e do Estado, pela necessária interdisciplinariedade que o assunto evidencia.136 

Bobbio esclarece que o Estado de Direito, figura dominante em todas as teorias políticas 

do século XIX, corresponde ao  

 

Estado no qual todo poder é exercido no âmbito de regras jurídicas que delimitam 
sua competência e orientam (ainda que freqüentemente com certa margem de 
discricionariedade) suas decisões. Ele corresponde àquele processo de 
transformação do poder tradicional, fundado em relações pessoais e patrimoniais, 
num poder legal e racional, essencialmente impessoal, processo que foi descrito com 
muita penetração por Max Weber.137  

 

Do Estado Liberal, pautado na instituição de liberdades negativas aos membros da 

comunidade, transpondo o Estado Social, onde o processo desempenha uma função 
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comunitária, interventiva na medida da realização de positivação de direitos de conteúdo 

social, é na concepção do Estado Democrático de Direito, assentando em posição 

intermediária entre pretensões prioritariamente liberais e pretensões preferencialmente sociais, 

que se reconhece a afirmação da autonomia pública (nas relações com o poder e com o 

Estado) e privada (relações com os outros) dos membros da comunidade, como sujeitos de seu 

destino.138  

Demais disso, não se pode negar que o Estado de Direito, em qualquer dos seus tipos 

históricos – liberal, social ou democrático -, sempre foi uma conquista alcançada na eterna 

luta por novas liberdades contra os antigos Poderes. Ao longo do tempo, aqui com contagem a 

partir da Revolução Francesa, marco da primeira fase, tem-se o Estado Liberal frente ao 

antigo regime absolutista; com transformações surgidas após a Segunda Guerra, floresce o 

Estado Social, contra o individualismo e dando mais densidade aos direitos fundamentais, 

antes apenas civis e políticos, abarcando doravante direitos econômicos, sociais e culturais; 

posteriormente, em face das exigências não cumpridas pelo Estado Social, quando não 

conseguiu realizar a almejada democratização econômica e social, surge o Estado 

Democrático com o objetivo de tornar realidade tais exigências contra o neocapitalismo 

opressor, buscando uma integração conciliadora dos valores de liberdade, igualdade, 

socialismo e democracia.139    

Enquanto Estado Constitucional, o Estado de Direito nasceu, então, fundado na imagem 

de liberdade dos indivíduos, das comunidades, dos povos, e por meio dela buscou-se a 

limitação do poder político. A tradição foi substituída pelo contrato social, a soberania do 
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monarca pela soberania nacional, a razão do Estado pelas normas jurídicas, os súditos pelos 

cidadãos, o exercício unilateral do poder pelo exercício compartilhado, através dos 

representantes da coletividade, onde as normas constitucionais, os direitos fundamentais e as 

leis manifestaram-se como os genuínos instrumentos jurídicos.140 

Logo, para que se possa pensar em um Estado de Direito, é necessária a referência, 

como valor fundante, à realização dos direitos fundamentais; e para que seja democrático, 

tanto em sua origem quanto na forma de exercício do poder, há de se fazer presente 

inevitavelmente a manifestação popular.141  

Sob um ponto de vista institucional, o Estado liberal e posteriormente democrático, que 

se instaurou progressivamente ao longo de todo o século XIX, foi marcado por um processo 

de abrigo e regulamentação dos diversos reclamos advindos da burguesia em ascensão, com o 

escopo de conter e delimitar o poder tradicional. E, como tais exigências foram concretizadas 

em nome de um direito de resistência, o processo que deu lugar ao Estado liberal e 

democrático há de ser denominado de processo de “constitucionalização” do direito de 

resistência e de revolução, onde a constitucionalização dos remédios contra o abuso do poder 

se deu por meio de dois típicos institutos: o da separação dos poderes e o da subordinação de 

todo poder estatal ao direito.142    

O constitucionalismo fincou raízes com a queda do Estado Absolutista, passando pelas 

modalidades de Estado de Direito, aqui trazidas a lume, entretanto, foi depois da Segunda 

Guerra Mundial que, de fato, viu-se a mudança do Estado Legal de Direito para o Estado 
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Constitucional de Direito, novo modelo de direito e de democracia, emergido do 

constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, sendo este considerado o 

conjunto de textos constitucionais pautado na proteção dos direitos fundamentais, que se 

robusteceu notadamente, a partir dos anos setenta do Século XX143, e cujo marco central é a 

subordinação da legalidade à rigidez constitucional. Essa rigidez é percebida tanto pela 

previsão de procedimentos especiais para reforma do Texto Constitucional quanto pela 

criação de controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. 144 

Elegendo a dignidade da pessoa humana como o centro de irradiação dos direitos 

fundamentais no Estado Constitucional de Direito, Luís Roberto Barroso doutrina que:   

 

 

O Estado Constitucional de Direito gravita em torno da dignidade da pessoa humana 
e da centralidade dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é o 
centro de irradiação dos direitos fundamentais, sendo freqüentemente identificada 
como o núcleo essencial de tais direitos. Os direitos fundamentais incluem: a) a 
liberdade, isto é, a autonomia da vontade, o direito de cada um eleger seus projetos 
existenciais; b) a igualdade, que é o direito de ser tratado com a mesma dignidade 
que todas as pessoas, sem discriminações arbitrárias e exclusões evitáveis; c) o 
mínimo existencial, que corresponde às condições elementares de educação, saúde e 
renda que permitam, em uma determinada sociedade, o acesso aos valores 
civilizatórios e a participação esclarecida no processo político e no debate público. 
Os três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – têm o dever de realizar os 
direitos fundamentais, na maior extensão possível, tendo como limite mínimo o 
núcleo essencial desses direitos.145 
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Traço típico do neoconstitucionalismo dos anos setenta do século XX foi o surgimento 

de Constituições que não se limitam a fixar competências ou a separar os poderes públicos, 

por conterem alto padrão de normas materiais que regulam a atuação do Estado, através da 

disposição de determinadas metas e objetivos, cujos exemplos representativos desse tipo de 

Constituição são a espanhola de 1978, a brasileira de 1988 e a colombiana de 1991. 146 

No Brasil, a força normativa e efetividade da Constituição são reconhecidas, nos últimos 

anos, inclusive com as normas constitucionais sendo aplicadas de forma direta e imediata por 

juízes e tribunais, sendo esta indubitavelmente uma das conquistas mais relevantes do 

constitucionalismo contemporâneo, onde o Poder Judiciário detém papel ativo e decisivo na 

concretização da Constituição Federal.147     

Nesse evolver histórico dos diversos modelos de Estado de Direito, a eterna busca de 

equilíbrio entre o ideal de segurança social e a imprescindibilidade de se resguardar o 

indivíduo em seus direitos fundamentais descortina a história do processo penal, marcada por 

movimentos oscilantes, ora prevalecendo a idéia de segurança social com eficácia repressiva, 

ora predominando a idéia de proteção ao acusado com a afirmação e preservação de suas 

garantias. Existe, desse modo, uma dicotomia traduzida no confronto entre eficiência e 

garantismo no processo penal, o que numa visão moderna não revela oposição, por não se 

conceber um processo eficiente sem garantismo.148   
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Especialmente, o processo penal por manejar um bem fundamental do ser humano - a 

sua liberdade -, ecoa a concepção política dominante e os interesses dos órgãos incumbidos da 

persecução penal. Se a concepção de Estado for autoritária, o processo penal é dominado, 

exclusivamente, pelo interesse do Estado, que não concede ao interesse das pessoas nenhuma 

consideração autônoma e ligado a uma liberdade inteiramente discricionária do julgador, onde 

o acusado não é sujeito e sim mero objeto de inquisição.  

A partir do Estado liberal, cujo centro das considerações passa a ser o indivíduo 

autônomo dotado de seus direitos naturais originários e inalienáveis, o processo penal 

ocupou-se em cuidar de uma oposição de interesse, uma lide entre o Estado que quer punir os 

crimes e o indivíduo que quer afastar de si quaisquer medidas privativas ou restritivas de sua 

liberdade.149 

Concebido para impor controle e regras ao exercício da jurisdição, o processo penal teve 

seu ingresso na modernidade com o chamado período humanitário no século XVIII, o Século 

das Luzes, a partir do instante em que as idéias liberais da Revolução Francesa difundidas 

pelo Iluminismo passaram a fazer uma forte e decisiva oposição aos regimes absolutistas do 

período anterior. Foi exatamente o ideário liberal o responsável pela consolidação, no campo 

criminal, de um modelo de processo acusatório e público, onde se aboliram as formas 

irracionais de produção de provas, as penas cruelmente desnecessárias, desproporcionais ao 

crime e infamantes. 150 

A elaboração teórica do processo penal como instrumento de garantia do indivíduo 

diante do Estado, apesar de coincidir com a queda do absolutismo, no final do século XVIII, 
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apenas décadas mais tarde veio a florescer na Europa, sendo quase unanimidade a referência 

aos estudos de Oskar Von Bulow, na Alemanha, como sendo um dos pioneiros esforços na 

sistematização de uma teoria do processo.  

Com o advento do constitucionalismo, muito se fez desde então em todos os cantos da 

cultura processual ocidental, possibilitando a reunião de um conjunto de princípios e regras 

informadores de toda a atividade judicante, chegando-se a um perfil de processo penal como 

instrumento de garantia individual contra possíveis abusos de força estatal, instituindo-se, 

como acorre no ordenamento pátrio, os princípios do juiz natural, do contraditório, da ampla 

defesa e da afirmação da inocência antes da condenação definitiva, como sendo a base 

estrutural de um modelo democraticamente garantista.151 

Certo é que o jus puniendi pertence ao Estado como uma das expressões mais fortes da 

sua soberania. Todos os provimentos, atos e decisões judiciais, proferidos no processo pelos 

órgãos investidos de jurisdição, qualquer que seja a competência do juiz ou tribunal, 

configuram manifestação do poder estatal jurisdicional.  

O ilícito transgride os bens mais caros de quantos um homem possua, tais como a vida, 

a honra e a integridade física, daí por que os mais importantes da vida social, fazendo com 

que a jurisdição penal monopolizada pelo Estado realize a precípua função de aplicação do 

direito penal aos fatos violadores de referidos bens, direitos e valores reconhecidos pelo corpo 

social, na medida exata e proporção, previamente indicadas em lei.152 
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4.2 O CARÁTER HUMANISTA DO PROCESSO PENAL E O IDEAL GARANTISTA 

COMO COROLÁRIO DO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO 

 

O humanismo, em razão de sua postura filosófica de simpatia ao ser humano, sempre 

apareceu associado à tolerância para com a diferença, sendo definido em seu viés jurídico, por 

eleger a dignidade humana, enquanto respeito e proteção a todo ser humano, como seu valor 

fundamental.  

Dignidade humana é um conceito, retórico como todos cuja efetivação depende 

sobremodo de uma ideologia, de uma concepção de mundo. Tais concepções variam, 

individualmente pulverizadas na modernidade levando a crer que apenas no âmbito normativo 

da positivação do direito é que tal discussão pode acontecer. O direito positivo dogmático 

renunciou a um conceito válido em si mesmo, de uma concepção ontológica de dignidade da 

pessoa humana, para introduzir esse conceito democrático na luta pelo poder de colocar em 

vigor e de realizar, sob um dado consenso, temporário e circunstancial, a ideologia que 

parecer mais adequada a cada grupo social vencedor.153      

Se para o pensamento clássico que correspondeu ao Século das Luzes e de Beccaria, a 

regulamentação do processo surge em princípio como uma proteção contra os abusos de um 

poder sem limite, em outra borda, para o pensamento positivista, a função do direito penal é 

assegurar a defesa contra os inimigos naturais da sociedade. Contudo, é no sentido de 

proteção contra abusos do poder que a verdadeira natureza do sistema processual penal se 

mede pelas condições de sua colocação em prática. Voltaire apontou que o processo criminal 

impõe limites legítimos para fortalecer a eficácia das leis penais, enquanto Montesquieu 
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constatou que as formalidades da justiça, as despesas, as demoras, os perigos da justiça 

correspondem ao preço que cada cidadão paga por sua liberdade.154 

Todas as consagrações constitucionais de direitos supõem a existência de alguns direitos 

básicos da pessoa humana que pairam acima do Estado, sendo inclusive um dos principais 

fins desse mesmo Estado a garantia desses direitos. Quiçá cronologicamente o direito coincida 

com o homem e a sociedade, entretanto não pode ser entendido senão em função da realização 

de valores, no centro dos quais se encontra a pessoa humana, porquanto toda ordem jurídica 

não teria sentido se não tivesse por fim ou conteúdo a realização desses valores. Com efeito, o 

valor da pessoa humana antecede o próprio direito positivo, condiciona-o e atribui-lhe razão 

de ser.155 

A processualização do direito de punir como instrumento indispensável para limitar a 

persecução penal ocorreu a partir da segunda metade do Século XVIII, com a edição da obra 

Dos delitos e das penas em 1764, de autoria de Cesare Beccaria, elaborada em compasso com 

o ideário iluminista e que tinha como norte exigir do Estado a obediência aos direitos 

fundamentais ínsitos à pessoa humana, ainda quando aquele estivesse no exercício do legítimo 

e necessário direito de punir. A análise das Constituições de países como Alemanha, Itália, 

Espanha e Portugal, que editadas após a Segunda Guerra Mundial, serviram de guia para a 

elaboração da Constituição de 1988, revela a nítida vertente dos direitos fundamentais, em 

sintonia com a doutrina beccariana.156     
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Malgrado existirem diversas variantes cuidando da forma como o Estado deve enfrentar 

a criminalidade, duas doutrinas ontologicamente são divergentes: a garantista e a não-

garantista. A primeira propõe um sistema criminal fundado na obediência aos direitos 

fundamentais declarados na Constituição e concebidos como normas jurídicas que limitam o 

direito de punir do Estado. A segunda doutrina – não-garantista – lança uma visão do sistema 

fundado na segurança pública, plasmado na concepção de que os direitos fundamentais são 

proclamados para pessoas de bem, de maneira que havendo conflito entre direitos defendidos 

com a pretensão acusatória e direitos do acusado, devem prevalecer aqueles, sobretudo 

quando a infração objeto da persecução penal estiver incluída no contexto da 

macrocriminalidade. A comunidade internacional tem afirmado reiteradamente o 

compromisso com o Estado Constitucional, que reconhece os direitos fundamentais como 

normas hegemônicas, estruturantes e orientadoras de todo o sistema jurídico.157 

A perspectiva garantista teve origem no movimento do uso alternativo del diritto 

nascido na década de sessenta/setenta, no interior a Associação da Magistratura Italiana158, 

tendo em Luigi Ferrajoli um dos grandes responsáveis pela divulgação do garantismo 

jurídico. Permitindo a superação do formalismo kelseniano, abrindo as portas para uma 

fundamentação material das decisões judiciais, Ferrajoli, em obra datada de 1989 (Diritto e 

Ragione), lança as bases para a discussão da validação de decisões judiciais, podendo-se 

considerar que a perspectiva garantista consiste, principalmente, em estabelecer um núcleo de 

direitos cuja proteção seja imprescindível para a caracterização de um regime democrático, 

uma vez que tal conjunto de direitos seria dado exatamente pelos direitos fundamentais.159 
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O modelo penal garantista recebido, tanto na Constituição italiana como em outras 

Constituições, enquanto parâmetro de racionalidade, de justiça e de legitimidade da 

intervenção punitiva, na prática, ainda é desatendido, ao se levar em conta a legislação penal 

ordinária com caracteres policialescos em visível divergência normativa com o modelo 

constitucional vigente.  

Ferrajoli leciona que da palavra garantismo pode-se distinguir três significados diversos, 

porém conexos entre si e que podem ser estendidos a todos os campos do ordenamento. Em 

um primeiro significado, garantismo designa um modelo normativo de direito, precisamente 

no que toca ao direito penal, um modelo de estrita legalidade, que sob o plano jurídico seja 

um sistema de vínculos impostos à função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos 

cidadãos. Em um segundo significado, garantismo designa uma teoria jurídica da validade e 

da efetividade como categorias distintas não só entre si, bem como pela existência ou vigor 

das normas. Em um terceiro significado, garantismo designa uma filosofia política que exige 

do direito e do Estado o ônus da justificação externa com base nos bens e interesses dos quais 

a tutela ou garantia constituem a finalidade.160  

Nesse rumo, o garantismo, concebido como uma crítica às ideologias que confundem 

justiça e direito, validade e eficácia, constitui uma filosofia política que busca impor ao 

Direito e ao Estado um fundamento de validade externo, ou seja, uma atuação que vise 

garantir a tutela dos valores, bens e interesses que justifiquem a sua existência. Assim, o 

Estado de Direito para o garantismo, caracteriza-se, no plano formal, pelo princípio da 
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legalidade - todos os Poderes constituídos têm seu desempenho subordinado às leis, sendo 

passíveis de controle por juízes independentes – e, no plano material ou substantivo, pela 

certeza de que a atuação desses Poderes tem como objetivo único a garantia dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, o que é viabilizado através de uma Constituição, que mais do que 

limitar a sua atuação, determine que esta se oriente no sentido de tal garantia, munindo o 

cidadão de meios judiciais para exigi-la, em caso de recalcitrância ou desvios do poder 

público.161  

Buscando estabelecer novos liames capacitadores de um sistema de proteção dos 

direitos fundamentas e da democracia, a teoria garantista propõe a alteração de três dimensões 

da esfera jurídico-política que subordinam a prática penal: 1ª) a revisão crítica da teoria de 

validade das normas e do papel do operador jurídico (plano da teoria do direito); 2ª) a 

redefinição da legitimidade democrática e dos vínculos do governo à lei (plano da teoria do 

Estado); e 3ª) a reavaliação conceitual do papel do Estado (plano da teoria política).162 

Partindo dessa tríplice reavaliação surge a possibilidade de construção de uma teoria 

geral do garantismo como parâmetro de racionalidade, justiça e legitimidade da intervenção 

punitiva.  

Salo de Carvalho pondera que a expressão garantia pode ser empregada desde três 

entendimentos possíveis: 1º) processual ou instrumental, que indica falsa a interrogação ‘o 

que é garantia’, podendo apenas ser formulada a questão ‘como se expressam ou como 

funcionam as garantias’; 2º) final, visto que será garantista o sistema que maximize a tutela 

dos direitos fundamentais; e 3º) gradual, pois nunca serão realizadas (ou não realizadas) todas 

as garantias e muito menos existirão sistemas perfeitos, encontrando apenas modelos mais ou 
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menos garantistas ou antigarantistas. A satisfação das garantias individuais e sociais expressa 

nas constituições democráticas indicariam, então, a maior ou menor adesão de determinado 

Estado ao sistema normativo garantista.163   

Embasado no pensamento iluminista dos séculos XVII e XVIII, o garantismo parte da 

noção meta-teórica da centralidade da pessoa e de seus direitos fundamentais, como também 

da anterioridade lógica da sociedade em relação ao Estado, visto como produto e servo 

daquela, onde o modelo de direito penal mínimo sustentado deve estar diretamente vinculado 

ao modelo de processo penal garantista, por estar a evolução do processo intimamente 

relacionada com a evolução da pena, que por sua vez é reflexo da estrutura de Estado em um 

dado período. 

Ferrajoli sistematizou a doutrina do garantismo penal assinalando 10 (dez) princípios 

sobre os quais se assenta o processo penal. Eles foram elaborados, principalmente pelo 

pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, que os concebera como princípios 

políticos, morais ou naturais de limitação do poder penal absoluto. Posteriormente, foram 

incorporados às constituições e codificações dos ordenamentos desenvolvidos, 

transformando-se a partir daí em princípios jurídicos do moderno Estado de direito. Os 

axiomas denominados por Ferrajoli são: 1) princípio da retributividade ou da 

consequencialidade da pena em relação ao delito; 2) princípio da legalidade, no sentido lato 

ou no sentido estrito; 3) princípio da necessidade ou da economia do direito penal; 4) 

princípio da lesividade ou da ofensividade do evento; 5) princípio da materialidade ou da 

exterioridade da ação; 6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) 

princípio da jurisdicionariedade, também no sentido lato ou no sentido estrito; 8) princípio 
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acusatório ou da separação entre juiz e acusação; 9) princípio do ônus da prova ou da 

verificação; 10) princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade.164    

No ideal garantista, os direitos humanos básicos, ditos fundamentais porque 

constitucionalizados, funcionam como critério valorativo na formulação dos juízos e validade 

normativa, tendo, assim, um papel decisivo dentro do sistema jurídico. Alguns princípios são 

garantidores dos diversos direitos, funcionando como instrumentos auxiliares para a defesa ou 

efetivação dos direitos humanos, sobressaindo-se especificamente o princípio da legalidade e 

o princípio da jurisdicionalidade, por terem caráter geral e servirem como instrumental à 

disposição da proteção aos direitos essenciais ao ser humano. 

Luis Prieto Sanchís ressaltando o ensinamento de Ferrajoli no sentido de que o 

paradigma garantista “é um, e o mesmo que o do atual Estado Constitucional de Direito”, por 

concretamente encarregar-se de elaborar as técnicas para assegurar o maior grau de 

efetividade aos direitos reconhecidos, aponta que: 

 

Mesmo quando o garantismo apresente expressamente diferentes modelos de 
análise, como por outro lado acontece também com o constitucionalismo, cabe 
afirmar que o Estado Constitucional de Direito expressa a fórmula política do 
garantismo, único marco institucional em que pode prosperar o ambicioso programa 
garantista. Um programa cujo elemento medular consiste em uma concepção 
instrumental das instituições a serviço dos direitos que só pode ser alcançada desde 
o Estado constitucional; só este modelo político incorpora um rigoroso “princípio de 
estrita legalidade, que supõe a submissão do poder não somente a limites formais, 
como também a limites substanciais impostos pelos princípios e direitos 
fundamentais.165 
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O processo penal contemporâneo tem uma função tipicamente garantista por assegurar 

ao acusado todos os direitos constitucionalmente previstos, não havendo mais lugar, dentro do 

Estado Constitucional de Direito, para o processo punitivo exclusivista, o qual buscava um 

culpado a todo custo, tolhendo-lhe a liberdade sem assegurar-lhe os direitos fundamentais.166 

As garantias do processo penal visam a tratar o acusado com dignidade humana, 

impedindo que ele seja degradado a mero objeto da persecução penal, gerando a confiança do 

cidadão no Estado, não se podendo olvidar que a dignidade da pessoa humana, 

hodiernamente, é pressuposto filosófico de qualquer regime jurídico civilizado e das 

sociedades democráticas em geral, tendo o constituinte de 1988 feito a clara opção pela 

dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro.167 

 

4.3 SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E 

COMPLEMENTARES 

 

Antes de tudo, é preciso notar que, se a perspectiva teórica do Código de Processo Penal 

de 1941 era drasticamente autoritária dando sempre prevalência à preocupação com a 

segurança pública, a Constituição democrática de 1988 trilhou caminho diametralmente 

oposto, passando a nova ordem a exigir que o processo penal não fosse mais conduzido, 

prioritariamente, como mero veículo de aplicação da lei penal, todavia, mais além e bem mais 
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que isso, que se convertesse em um instrumento de garantia do indivíduo em face do 

Estado.168 

 O novo Direito impulsionado com a Constituição de 1988 instaurou no Brasil o Estado 

Democrático-Constitucional, uma realidade já existente nos países da Europa Continental 

desde o final da Segunda Guerra Mundial, que patenteia o ordenamento jurídico 

compreendido em consonância com as lentes oferecidas pela compreensão e alcance dos 

direitos fundamentais, uma vez que nessa dimensão do neoconstitucionalismo ou do Estado 

Democrático-Constitucional, a Constituição, especificamente quando cuida dos direitos 

fundamentais, institui a base teórica do ordenamento jurídico criminal, indicando que 

exatamente os direitos fundamentais formam o núcleo duro das regras processuais penais ou, 

como prefere Walter Nunes da Silva Junior, constituem a própria teoria constitucional do 

processo penal.169  

Há, ainda, na doutrina brasileira quem se refira ao modelo brasileiro de sistema 

processual, no que toca à definição da atuação do juiz criminal, como sendo um sistema de 

natureza mista, e os que alegam que a existência do inquérito policial na fase pré-processual 

seria, por si só, indicativo de um sistema misto. 

Quanto a essa questão, cumpre lembrar que, de fato, o modelo brasileiro não se trata de 

um modelo adversary ou de partes, tal como é o modelo estadunidense, onde o juiz se afasta 

completamente de qualquer função probatória, limitando-se ao controle de legalidade na 

instrução judicial, entretanto, estando limitada a iniciativa probatória do juiz brasileiro ao 

esclarecimento de dúvidas surgidas a partir de provas produzidas pelas partes no processo, e 

não na fase de investigação, e ressalvada a possibilidade de produção de ofício daquela 
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(prova) para a demonstração da inocência do acusado, pode-se assegurar que o sistema 

brasileiro é acusatório, tanto em relação às investigações quanto às funções de acusar e de 

julgar. Já no que diz respeito ao inquérito policial, corroborando o sistema acusatório, é 

importante frisar que tal procedimento investigativo não é processo e destina-se ao órgão de 

acusação, além de a atuação judicial na fase de inquérito operar-se exclusivamente para fins 

de tutela das liberdades públicas.170 

Ademais, o processo penal brasileiro é eminentemente contraditório, inexistindo a figura 

do juiz instrutor, ficando a fase investigatória a cargo da Autoridade Policial, de modo que 

com base na investigação preparatória do processo, o acusador seja o órgão do Ministério 

Público ou a vítima, instaura o processo por meio da denúncia ou queixa-crime. Em juízo, 

formada a relação processual, impera o contraditório no curso da lide penal e a regra é a 

publicidade dos atos processuais. 

Relevantes alterações e reparos, tanto na legislação quanto em nível jurisprudencial 

foram sentidos, ao longo desses anos, para a construção de um modelo de processo penal 

prioritariamente acusatório. O próprio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de 

decidir, inclusive, pela impossibilidade de o juiz poder requisitar de ofício novas diligências 

probatórias, quando o Ministério Público se manifesta pelo arquivamento do inquérito, sob 

pena de violação ao sistema acusatório, conforme HC n° 82.507/SE – 1ª Turma, de Relatoria 

do Min. Sepúlveda Pertence, publicado no DJ 19.12.2002, p. 92.171 
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Eugênio Pacelli de Oliveira ocupando-se de discorrer acerca do necessário equilíbrio de 

forças na relação processual e da vedação à atuação judicial em substituição ao Ministério 

Público ensina que: 

 

Nesse ponto, pensamos que somente uma leitura constitucional do processo penal 
poderá afastar ou diminuir tais inconvenientes, com a afirmação do princípio do juiz 
natural e de sua indispensável imparcialidade. Com efeito, a igualdade das partes 
somente será alcançada quando não se permitir mais ao juiz uma atuação 
substitutiva da função ministerial, não só no que respeita ao oferecimento da 
acusação, mas também no que se refere ao ônus processual de demonstrar a 
veracidade das imputações feitas ao acusado. A iniciativa probatória do juiz deve 
limitar-se, então, ao esclarecimento de questões ou pontos duvidosos sobre o 
material já trazido pelas partes, nos termos da redação do art. 156, II, do CPP.172 

 

O fato é que a Constituição Federal consagrou o princípio acusatório no ordenamento 

brasileiro e quaisquer normas infraconstitucionais, previstas em Códigos ou na legislação 

extravagante, que estiverem em confronto com o postulado constitucional padecerão do vício 

da inconstitucionalidade, restando-lhe a invalidade como conseqüência natural. 

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, já afirmou vigorar o sistema 

acusatório no ordenamento brasileiro, conforme se depreende dos arestos de relatoria dos 

Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, cujas ementas se seguem: 

 

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegações de: i) ofensa ao disposto no art. 28 do 
Código de Processo Penal; e ii) omissão na aplicação do art. 9o da Lei no 
10.684/2003 ao caso concreto. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o 
sistema acusatório. Porém, a hipótese descrita nos autos não configura iniciativa 
probatória exercida pelo juiz. 4. Ausência de violação ao art. 28 do CPP, vez que o 
próprio magistrado consignou em seu despacho não poder determinar medidas 
apuratórias, em face do pedido de arquivamento, limitando-se a remeter à 
consideração do Ministério Público "a possibilidade de se realizar ainda uma 
tentativa de elucidação" (fl. 148). 5. No caso concreto, a ocorrência de fatos novos 
ensejou o legítimo oferecimento de denúncia pelo Parquet. Não há colisão com o 
entendimento firmado pelo Plenário no julgamento do INQ nº 2.028/BA, Relatora 
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Ministra Ellen Gracie, maioria, DJ 16.12.2005. 6. Configuração de ofensa ao art. 9o 
da Lei no 10.648/2003, pois a paciente tem direito à suspensão da pretensão 
punitiva, diante do parcelamento concedido à pessoa jurídica - PAES. 7. Ordem 
parcialmente deferida, para que o Superior Tribunal de Justiça, completando o 
julgamento do acórdão recorrido (Recurso Especial nº 502.881/PR), examine a 
alegação do paciente, no sentido da aplicação do art. 9º da Lei no 10.684/2003 ao 
caso ora em apreço conforme orientação da Procuradoria-Geral da República. 
Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu, em parte, o pedido de habeas 
corpus, nos termos e para os fins indicados no voto do Relator. 2ª Turma, 
17.08.2004. (HC 84051 / PR – PARANÁ. HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento:  17/08/2004    - Órgão 
Julgador:  Segunda Turma). Grifos acrescidos.  

 

 

E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL - RESPONSABILIDADE PENAL DOS 
CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
- LEI Nº 7.492/86 (ART. 17) - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI 
COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO AOS DIRETORES 
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE DADOS 
PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE VINCULEM OS PACIENTES AO EVENTO 
DELITUOSO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO 
PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA. - O sistema jurídico 
vigente no Brasil - tendo presente a natureza dialógica do processo penal 
acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter 
essencialmente democrático - impõe, ao Ministério Público, notadamente no 
denominado "reato societario", a obrigação de expor, na denúncia, de maneira 
precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática 
delituosa. - O ordenamento positivo brasileiro - cujos fundamentos repousam, 
dentre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução 
estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio 
constitucional do "due process of law" (com todos os consectários que dele 
resultam) - repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque 
ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira 
concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes. A PESSOA 
SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA 
COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA. - A denúncia deve conter a exposição do 
fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas 
circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador 
como exigência derivada do postulado constitucional que assegura, ao réu, o 
exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a 
necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos 
qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes. DELITOS CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL - PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE, 
QUANTO AOS DIRETORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUALQUER 
CONDUTA ESPECÍFICA QUE OS VINCULE, CONCRETAMENTE, AOS 
EVENTOS DELITUOSOS - INÉPCIA DA DENÚNCIA. - A mera invocação da 
condição de diretor ou de administrador de instituição financeira, sem a 
correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o 
vincule, concretamente, à prática criminosa, não constitui fator suficiente apto a 
legitimar a formulação de acusação estatal ou a autorizar a prolação de decreto 
judicial condenatório. - A circunstância objetiva de alguém meramente exercer 
cargo de direção ou de administração em instituição financeira não se revela 
suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de culpa (inexistente em 
nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, como efeito derivado 
dessa particular qualificação formal, a correspondente persecução criminal. - Não 



existe, no ordenamento positivo brasileiro, ainda que se trate de práticas 
configuradoras de macrodelinqüência ou caracterizadoras de delinqüência 
econômica, a possibilidade constitucional de incidência da responsabilidade penal 
objetiva. Prevalece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante do sistema 
normativo, o dogma da responsabilidade com culpa ("nullum crimen sine culpa"), 
absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do "versari in re 
illicita", banida do domínio do direito penal da culpa. Precedentes. AS 
ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA 
PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma 
acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua 
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma 
inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já 
não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado 
momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, 
com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o 
acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). 
Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, 
torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os 
elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de 
se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que 
é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo 
constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples 
presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os 
princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem 
qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por 
presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. Decisão: A Turma, 
à unanimidade, deferiu o pedido de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. 
Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Joaquim 
Barbosa e Eros Grau. 2ª Turma, 25.08.2009. (HC 84580 / SP - SÃO PAULO - 
HABEAS CORPUS. Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO - 
Julgamento:  25/08/2009. Órgão Julgador:  Segunda Turma).   Grifos acrescidos. 

 

Nas linhas desse sistema acusatório, as funções de investigar foram entregues pelo 

constituinte à polícia judiciária (art. 144 da CF), as funções de acusar ao Ministério Público 

(art. 129, I, CF) ou o particular (art. 5º, LIX, CF), ao Poder Judiciário foi dada a competência 

para o julgamento das causas criminais (arts. 92 a 126, da CF), assegurou-se a imparcialidade 

dos juízes (art. 95, parágrafo único, CF), garantiu-se o direito de defesa e o contraditório (art. 

5º, LV, CF), e estabeleceu-se como regra a publicidade do atos judiciais, deixando 

resplandecer a consagração do processo acusatório, enquanto processo de partes, com rígida 

separação entre as funções de investigar, acusar, defender e julgar.173 
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Lançando mão da clássica distinção entre princípios e regras de direito, como sendo 

duas espécies do gênero norma, onde os princípios são tidos como orientação abstrata do 

sistema jurídico e as regras seriam as diretrizes práticas para a efetivação desse sistema nos 

casos concretos, por analogia, no processo penal, quando se trata dos seus princípios 

norteadores, ter-se-iam, então, princípios fundamentais (princípios fundantes ou estruturantes) 

e princípios complementares (princípios regras ou funcionais).  

Contudo, a distinção dos princípios do processo penal que se segue, embora não sendo 

propriamente uma distinção entre princípios e regras, tem o propósito de agrupá-los, 

distinguindo os primeiros – princípios fundantes - como sendo aqueles que conferem 

sustentação ao sistema processual como se fossem o seu alicerce, dotados de conteúdo ético e, 

portanto, superiores ao sistema; enquanto os princípios complementares correspondem às 

diretrizes que conferem funcionalidade ao sistema, sendo extraídas geralmente da legislação 

positiva estatal.174 

Na sistemática de princípios que regem o processo penal, o devido processo legal (art. 

5º, LIV, CF) é considerado o ápice de todos eles por congregar os demais. Em sendo uma 

espécie de princípio nuclear o devido processo legal consagra a necessidade de um processo 

tipificado, atendendo aos ditames constitucionais, sem a supressão ou desvirtuamento de atos 

essenciais.  

Em um sentido material, o devido processo legal traduz a garantia, expressa na lei ou na 

Constituição, de que os direitos fundamentais da pessoa serão efetivamente respeitados e 

garantidos pelo Estado no processo; já em um sentido formal, o devido processo legal reflete 
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as garantias processuais que o processo penal deve observar atendendo as formas previamente 

estabelecidas para a sua tramitação.175  

Corolários do princípio nuclear do devido processo legal são também princípios 

fundantes do processo penal os seguintes princípios: a) Contraditório ou bilateralidade da 

audiência (art. 5º, LV, CF): típico princípio do sistema acusatório. Pelo contraditório deve ser 

oportunizado às partes manifestar-se sobre os atos que constituem a evolução processual. O 

acusado deve conhecer a acusação que se lhe imputa para poder contrariá-la, não podendo ser 

condenado sem ser ouvido; b) Ampla defesa (art. 5º, LV, CF): deve ser assegurada a ampla 

possibilidade de defesa, com os meios e recursos disponíveis e a ela inerentes (art. 5º, LV, 

CF). A defesa técnica, efetuada por profissional é obrigatória. A autodefesa, realizada pelo 

próprio acusado, depende da sua conveniência.  Enquanto o contraditório exige a garantia de 

participação, a ampla defesa vai mais além, exigindo a realização efetiva dessa participação, 

sob pena de nulidade, quando prejudicial ao acusado; c) Juiz natural (art. 5°, LIII, CF): exige 

que somente um órgão previamente constituído para o processo de crimes seja competente 

para o respectivo julgamento. Juiz natural é aquele previamente conhecido, de acordo com 

regras objetivas de competência estabelecidas anteriormente à infração penal, investido das 

garantias que lhe assegurem absoluta independência e imparcialidade; d) Fundamentação ou 

motivação (arts. 5º, LXI e 93, IX, ambos da CF): exige que o magistrado julgue indicando as 

provas com base nas quais decidiu. O julgador tem a obrigação de motivar suas decisões, 

através de mecanismos argumentativos, demonstrando suas conclusões e declinando as razões 

pelas quais a ela chegou; e) Acusatório (arts. 129, I e 5º, LIX, ambos da CF):  representa uma 

conquista do mundo civilizado e pressupõe um processo de partes, coma nítida distinção entre 

as funções de acusar, defender e julgar, devendo, ademais, o juiz manter-se numa posição de 

imparcialidade, distante da atividade probatória e desprovido de qualquer interesse no 
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resultada da demanda; f) Estado de inocência (art. 5º, LVII, CF): dispõe que ninguém será 

considerando culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Desse 

princípio decorrem algumas conseqüências e dentre elas duas se destacam: o ônus de provar a 

responsabilidade criminal do réu fica a cargo da acusação e o acusado não é obrigado a 

colaborar com essa prova; g) Justa causa: traz diretriz ético-política pela qual nos Estados 

Democráticos de Direito não se admite o manejo indiscriminado da persecução penal, de 

maneira aleatória e sem o necessário fundamento fático embasado na lei. Todo indiciamento, 

acusação e seu recebimento em juízo devem se dar apenas e tão-somente quando houver um 

lastro probatório mínimo e razoável da prática do delito.176  

Quanto aos cânones complementares que regem o processo penal, os quais, a despeito 

de não terem a função de fundamentar o sistema processual, têm a missão de garantir a 

observância do devido processo legal, esclarecendo o sentido das normas processuais, 

conferindo-lhes coerência e harmonia, uma vez que quanto mais democráti 

co for o regime, o processo penal se apresentará como um instrumento notável a serviço 

da liberdade individual, tendo a doutrina, em regra, trazido os seguintes princípios funcionais: 

a) Publicidade (arts. 5º, LX e 93, IX, ambos da CF): a regra é a publicidade dos atos 

processuais. Admite-se o sigilo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 

exigirem, sem prejuízo do interesse público à informação (arts. 5º, LX, e 93, IX, da CF) ou se 

da publicidade do ato puder ocorrer escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação 

da ordem (art. 792, §1º, CPP); b) Direito ao silêncio e à não auto-incriminação: permite que o 

acusado ou aprisionado permaneça em silêncio durante toda a investigação e em juízo, bem 

como impede que ele seja compelido a produzir ou a contribuir com a formação da prova 

contrária ao seu interesse; c) Oficialidade: assegura que órgãos incumbidos da persecução 
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criminal são oficiais, tendo a Constituição Federal consagrado a titularidade da ação penal 

pública ao Ministério Público (art. 129, I), e disciplinado a polícia judiciária (art. 144, §4º); d) 

Oficiosidade: estabelece que órgãos incumbidos da persecução penal devem agir de ofício, 

ressalvados os casos de ação penal pública condicionada à representação do ofendido e de 

ação penal privada; e) Obrigatoriedade: impõe à autoridade policial e ao representante do 

Ministério Público a obrigação, respectivamente, de instaurar o inquérito policial e de propor 

a ação penal pública sempre que presentes os requisitos necessários. Esse princípio sofreu 

mitigação com a previsão da transação penal entre o Ministério Público e o autor do fato, nas 

infrações de menor potencial ofensivo, regulamentada pelo art. 76 da Lei nº 9.099/95; f) 

Oralidade: exige a concentração do procedimento, em sessão com atos processuais realizados 

de maneira predominantemente oral, com vistas a estabelecer um rito concentrado numa única 

audiência perante o juiz, destinada a colheita de provas, realização de debates e ao julgamento 

da causa para que seja assegurada a celeridade do processo; g) Persuasão racional ou livre 

valoração das provas: confere ao juiz inteira liberdade para julgar desde que sua decisão esteja 

fundamentada nas provas existentes nos autos, porque o que não estiver dentro dos autos é 

como se não existisse; h) Verdade real: a atuação do juiz é pautada na reconstrução da 

verdade dos fatos, superando eventual desídia das partes na colheita de provas, como forma 

de exarar um provimento jurisdicional mais próximo possível do ideal de justiça; i) Identidade 

física do juiz: significa que o juiz que colhe a prova oral em audiência fica vinculado ao 

julgamento da causa. A Lei nº 11.719/08 incluiu o §2º no art. 399 do CPP adotando, 

expressamente, o princípio da identidade física do juiz: “o juiz que presidiu a instrução deverá 

proferir a sentença”; j) Promotor natural (art. 5º, LII, da CF): impõe que ninguém poderá ser 

acusado ou processado senão pelo promotor que detém atribuição legal para promover a 

acusação em um determinado caso concreto; l) Proporcionalidade ou razoabilidade: 

estabelece que as restrições aos direitos individuais sejam realizadas nos estritos limites da lei 



e desde que proporcionalmente às finalidades do processo, de sorte que os fins deste último 

possam ser alcançados sem excessos e com o menor sacrifício possível para o acusado; m) 

Isonomia processual: determina um tratamento igualitário às partes concedendo-lhes os 

mesmos direitos e as mesmas oportunidades, prevalecendo a paridade de armas como regra. 

Porém, esse postulado é relativo e sofre mitigações determinadas pelo princípio do favor rei; 

n) Favor rei ou favor réu: a dúvida sempre milita em favor do acusado. Impõe ao juiz acolher 

a tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha produzido prova suficiente 

para obter a condenação. No conflito entre o direito de punir do Estado e o direito de 

liberdade do acusado, a balança deve pender a favor deste para que se tenha o triunfo da 

liberdade; o) Economia processual (arts. 563 e 566, ambos do CPP): proclama o 

aproveitamento dos atos processuais, mesmo que praticados de maneira irregular, contanto 

que a finalidade do ato tenha sido atingida e não resulte prejuízo para a acusação ou para a 

defesa; p) Duplo grau de jurisdição: nada obstante não vir expresso na Constituição Federal, 

infere-se do ordenamento pátrio que o duplo grau de jurisdição é princípio incontestável, 

pressupondo, então, uma jurisdição inferior, que conhece da causa, e outra superior, com a 

missão precípua de rever decisões prolatadas pela inferior; q) Inadmissibilidade das provas 

obtidas ilicitamente: são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos (CF, 

art. 5º, LVI e art. 157, caput, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690/08). A teoria dos 

frutos da árvore envenenada originária do direito norte-americano, segundo a qual o vício da 

planta se transmite a todos os seus frutos, passou a integrar expressamente o ordenamento 

processual penal brasileiro. A Lei nº. 11.690, de 09.06.2008 alterou a temática da prova no 

processo penal, e quiçá um dos mais importantes novéis tenha sido o disciplinamento da 

inadmissibilidade das provas também derivadas das ilícitas - art. 157, §1º, CPP-177, sem 
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precedentes na legislação, derruindo de uma vez por todas com as discussões acerca do tema, 

porque agora também tais espécies de provas estão vedadas legalmente. A prova ilícita por 

derivação seria, então, aquela que em si mesma é tida como lícita, mas cuja origem se baseia 

em uma prova ilícita. É o caso, por exemplo, de uma apreensão de droga feita regularmente, 

mas cuja notícia se originou de uma interceptação telefônica clandestina. Esse princípio 

impede a produção probatória irregular pelos agentes do Estado e as provas obtidas 

ilicitamente deverão ser desentranhadas dos autos; r) Duração razoável do processo penal: 

inserido na Constituição pela EC nº 45/2004, assegura tanto à vítima como ao réu o direito à 

celeridade. A celeridade processual constitui fator indispensável para a eficiência do processo 

criminal, que se ocupa do restabelecimento da segurança da vida em sociedade, sob pena de a 

tardança no deslinde da lide transparecer uma falsa impressão de impunidade.  

4.4 MOVIMENTO REFORMISTA DO PROCESSO PENAL 

 

Identificar as tendências do direito processual penal não é missão das mais fáceis, em 

razão do forte conteúdo político que o informa, existindo entre os países grande diversidade 

legislativa, além de fortes dissensos entre os doutrinadores, enquanto ressonâncias das 

diversas ideologias hospedadas ou contestadas pela comunidade jurídica. 

A despeito dessas diferenças naturais, percebem-se inclinações comuns em alguns 

pontos, notadamente em países da Europa e da América do Sul de linhagem românica, 

reveladas em semelhantes reformas legislativas ou em reivindicações doutrinárias idênticas. 

                                                                                                                                                   
ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.  

 



Há uma certa aproximação entre o direito processual europeu e o direito norte-americano, 

com preponderância em outros países do mundo ocidental, fazendo com que as legislações 

dos diversos países do bloco ocidental apresentem elementos semelhantes representativos de 

determinadas inclinações da atualidade, como por exemplo, novas alternativas procedimentais 

para evitar o processo, estimulando o acordo entre acusação e defesa, além da busca 

incessante pela resolução célere e simplificada de processos relativos a infrações de menor 

lesividade.178 

Observe-se, ademais, que origens do processo penal da segunda metade do Século 

XVIII, sob a orientação do pensamento filosófico-liberal da obra de Cesare Beccaria, estão 

sendo resgatadas nesse vasto movimento reformista, que tem como contexto o Estado 

constitucional ou o neoconstitucionalismo. A análise dos direitos fundamentais estribados nas 

Constituições alemã, italiana, espanhola e portuguesa, mostra a influência da doutrina 

beccariana, asserção que se aplica ao constitucionalismo brasileiro, notadamente na 

Constituição de 1988, inclusive, com o conteúdo dos direitos fundamentais reconhecidos em 

princípios nunca antes consignados expressamente nas Constituições brasileiras, como o da 

presunção de não-culpabilidade ou de inocência, do direito ao silêncio, da publicidade e a 

duração razoável do processo, este mais recentemente reconhecido, os quais fizeram parte 

das idéias do referido marquês.179 

 

4.4.1 Um enfoque no plano internacional 
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O sistema penal do final do século XX caracterizou-se pela reforma do direito e do 

código em diversos países e pelas mais variadas razões. No horizonte do conjunto dessas 

reformas se constatam as exigências da Convenção de Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, que questiona a soberania nacional do direito de julgar e introduz 

um controle supranacional sobre todos os aspectos do processo penal.  

Entretanto, Mireille Delmas-Marty salienta que a jurisprudência da Convenção Européia 

de Direitos do Homem e da Corte de Justiça das Comunidades Européias, longe de abrir mão 

do estudo comparado dos processos penais nacionais, estimula a volver atenção particular à 

análise desses processos, enxergando como sendo indispensável caso se almeje ter a medida 

do caminho a percorrer entre a aproximação induzida pouco a pouco pela aplicação dos 

princípios supranacionais e a harmonização dos conjuntos – harmonização pluralista que é 

diferente da unificação – que proclamará a adoção de um modelo europeu de processo 

penal.180  

Dentre as linhas de orientação das reformas duas são convergentes e visíveis: a) 

deslocamento das funções da justiça repressiva, aumentando a margem de manobra do órgão 

de acusação, o Ministério Público; b) simplificação e a aceleração do procedimento, como em 

Portugal, Alemanha e no Conselho da Europa (1987). Algumas reformas já findaram e outras 

estão em curso. Tome-se o exemplo da Itália, que desde 1989, tem um novo Código de 

Processo Penal. Portugal, igualmente, conhece um novo Código de Processo Penal que entrou 

em vigor em 1988. A Alemanha passou por reformas significativas nos anos de 1970. Na 

Espanha, a Constituição de 1978 e a reforma de 1988 assinalaram o retorno da democracia 
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política. Do mesmo modo, os acontecimentos políticos nos países do Leste anunciaram 

mudanças significativas. 181  

O tema da simplificação é complexo, mormente se visar à aceleração da justiça. Uma 

indagação se desenha nesse cenário: simplificar para quê?  

Explicando a simplificação e a aceleração do procedimento como um dos focos da 

reforma do processo penal europeu, Françoise Tulkens, Juíza do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem e Professora da Universidade Católica de Louvain (Bélgica), lembra que: 

 

Desritualizar os atos de procedimento, simplificar as vias de recursos, tornar a 
instrução facultativa etc.; na estrita busca desse objetivo, existe também um 
princípio de bifurcação que se introduz entre os procedimentos de direito comum e 
os procedimentos especiais. De um lado, para a pequena delinqüência, 
procedimentos simplificados que se inscrevem na via do consensualismo, como a 
justiça negociada (plea bargaining, patteggiamento); de outro lado, o processo 
judiciário “verdadeiro”, reservado aos casos considerados graves.182      

 

A Europa deixa ver que nenhum sistema é perfeito, uma vez que a Corte Européia dos 

Direitos do Homem constatou violações à Convenção de Proteção advindas de todos os lados, 

seja no Reino Unido, seja na Europa continental. Percebe-se também que, em virtude das 

mudanças políticas no Sul e no Leste e de um controle supranacional exercido atualmente 

pela Corte de Estrasburgo, e, a seu modo, pela Corte de Justiça de Luxemburgo, um 

movimento sem precedentes de reforma do procedimento penal em vários países da Europa, 
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incluindo-se a Europa do Leste, onde se constata melhor que o procedimento penal está ligado 

mais ainda que o direito penal ao processo de democratização.183 

 Quanto à América Latina, no final dos idos de 1990 e início dos anos 2000, em meio ao 

seu processo de democratização, foi introduzida a reforma dos Códigos de Processo Penal, em 

que os direitos fundamentais previstos constitucionalmente seriam os pilares das idéias, e 

após estudos intensos, uma comissão composta por Jaime Bernal, Fernando de la Rua, Ada 

Pellegrini Grinover e Júlio Mayer, apresentou em 1988, o Código de Processo Penal para 

Ibero-América, de maneira que esse modelo fundado na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, de 22 de novembro de 1969, tem sido o norte das recentes reformas processuais 

penais de países como Argentina, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Chile, Venezuela, 

Bolívia, Paraguai e das reformas parciais do Brasil.184   

Garantismo e eficiência correspondem aos valores fundantes do novo processo penal, 

cuja missão permanece no saber se o acusado é culpado ou inocente185, onde a transparência e 

a desburocratização são corolários do sistema acusatório, o qual exige ferramentas para sua 

plena realização, que por sua vez se traduz em mecanismos de seleção de casos e adequação 

dos procedimentos à complexidade dos fatos e à gravidade da infração, aliados a aspectos 
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administrativos e gerencias dos órgãos da justiça penal na implementação do necessário 

instrumento técnico para dar efetivo cumprimento aos mencionados valores fundantes.186 

O Código Modelo de Processo Penal para Ibero-América que suprime os juizados de 

instrução, prevendo uma etapa de investigações prévias a cargo do Ministério Público e um 

processo, cujas funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a órgãos distintos, incutiu 

uma política renovadora ao novo processo penal da América Latina, fazendo com que nos 

movimentos de reforma o modelo acusatório passe-se a ser um referencial na definição de um 

novo quadro jurídico-cultural. Alguns países incorporaram integralmente as idéias 

fundamentais do Código Modelo em seus Códigos de Processo Penal como é o caso da 

Argentina, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Paraguai, Chile, Bolívia e Honduras.187 

Consoante Kai Ambos e Fauzi Hassan Choukr, a reforma do processo penal nos países 

da América Latina tem como idéia central a substituição do tradicional modelo inquisitivo, 

escrito, burocrático, pouco transparente e moroso, por um modelo do tipo acusatório, 

simplificado, transparente, oral, com o Ministério Público como parte, garantias do acusado, 

defesa efetiva, direito ao silêncio, presunção de não-culpabilidade, proibição de provas ilícitas 

e a imparcialidade do juiz, o qual não deve se substituir ao Ministério Público para assumir 

função mais própria de quem exerce o jus puniendi. 188  
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4.4.2 No Brasil: concretude necessária ao sistema acusatório previsto na CF/88 

 

Não é de hoje que a comunidade jurídica nacional busca implementar alterações 

significativas no antidemocrático Código de Processo Penal de 1941 com vistas à 

implementação de um processo penal de melhor qualidade e resultados, que disponha de 

instrumentos adequados à tutela de direitos, mas que assegure a utilidade das decisões, 

porquanto não basta garantir os direitos individuais de liberdade sem que se tenha a 

funcionalidade da administração da justiça criminal. A funcionalidade deve permear os 

caminhos tanto do sistema de garantias processuais quanto de uma justiça penal ágil.  

O Código de Processo Penal brasileiro passou a viger em pleno Estado Novo, quando o 

país vivia a ditadura de Getúlio Vargas e adotou a legislação processual penal da Itália de 

Benito Mussolini, o então denominado Código Rocco, que possuía feição autoritária, 

apropriada ao despotismo de ambos os países.189 

A intervenção do Estado na esfera privada foi substancialmente ampliada, dando 

mostras dos caracteres políticos da época constitucionalizados pela Carta de 1937 e que 

tiveram ampla influência sobre o Código. Com efeito, a marca do Estado Novo e do Código 

de Processo Penal era a primazia do interesse do Estado sobre o interesse do cidadão, como se 

o Estado não fosse o meio para a concretização do bem-estar e das potencialidades dos 

cidadãos. Entretanto, muita coisa mudou entre o burocrático Código de 1941 e a Constituição 

de 1988 deitando raízes profundas na estrutura jurídico-política, exigindo uma reforma radical 

no Código de Processo Penal a fazer com que a diretriz constitucional se impusesse 
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plenamente tornando-se um instrumento hábil a refletir o Estado Democrático Constitucional, 

especialmente quanto ao papel desempenhado pelos sujeitos da relação processual.190  

As recentes mudanças do processo penal brasileiro vêm fortalecer o modelo garantista, 

assim como a doutrina e jurisprudência nacionais, não sendo mais possível empreender 

qualquer pesquisa dogmática apartada do referencial constitucional,191 no sentido de que 

todos os direitos previstos na Constituição serão assegurados ao cidadão, porque de nada 

adianta garantir-lhe o direito de ampla defesa se, por exemplo, sanção penal lhe for aplicada 

sem que possa se defender dos fatos que lhe foram imputados ou se não for citado para 

responder a acusação ou se for condenado por fato diverso do que constava na denúncia ou se 

lhe for revogado qualquer benefício legal sem sua prévia oitiva ou se o processo não tiver 

duração razoável. 

Não se pode olvidar que, na década de 1970, especificamente nos anos de 1973 e 1977, 

existiram grandes alterações no Código de Processo Penal, através das quais foram 

flexibilizadas diversas regras restritivas do direito à liberdade.192  

Afora essas mudanças, outras leis modificaram o CPP neste longo período de sua 

vigência e, apesar dessas alterações e da supremacia da Constituição, ainda havia falhas e 

incoerências, mormente quanto ao sistema acusatório, às garantias do acusado e o excessivo 

apego ao formalismo, descurando-se da imperiosa efetividade que o processo penal carece ter. 
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Embora o ideal fosse a elaboração de um novo Código de Processo Penal, o legislador 

optou por reformas tópicas, pulverizando as alterações em projetos setoriais com o escopo de 

facilitar a tramitação legislativa, sem embargo das diversas inovações em leis processuais 

esparsas, as quais já dão um certo tom de modernidade à sistemática processual penal, 

sobretudo mais recentemente com a edição das Leis nºs 11.689, 11.690 e 11.719, todas de 

junho de 2008 e da Lei nº 11.900, de 08 de janeiro de 2009, trazendo novos e significativos 

avanços na legislação processual penal. 

Dentre esses avanços inseridos pela nova legislação no Código de Processo Penal, tem-

se, por exemplo: a) Juiz como garantidor do processo; b) Ministério Público como dominus 

litis da ação penal de iniciativa pública; c) citação com hora certa; d) possibilidade de 

absolvição sumária tanto para os demais procedimentos quanto para o rito do tribunal do júri; 

e) retomada do princípio da oralidade com a documentação dos atos praticados em audiência 

sem a necessidade de transcrição; f) audiência una de instrução e julgamento; g) adoção do 

sistema direto ou do cross examination para a inquirição de testemunhas, em sintonia com o 

modelo acusatório, cabendo ao juiz a função restrita de complementação dos pontos não 

esclarecidos; h) previsão expressa do princípio da identidade física do juiz; i) alterações na 

ação civil ex dellicto com maior proteção da vítima e satisfação de seus interesses quanto aos 

danos sofridos com o ato ilícito; j) registro das provas orais colhidas em meio magnético;  e l) 

possibilidade de realização de audiência de instrução, interrogatório e outros atos processuais 

por videoconferência.  

Focado no paradigma do Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição 

assenta a base teórica de todo o ordenamento jurídico, o sentido da reforma está encartado na 

necessária democratização do processo penal, afastando-o do modelo ditatorial e adequando-o 

à Constituição de 1988, sobretudo quando se fortalece o sistema acusatório com vistas à 



concretização de um processo ágil, simples e moderno, o que exigirá valiosa contribuição dos 

operadores do direito com a mudança de mentalidade imprescindível à operacionalização do 

sistema que tem como diretriz a observância aos direitos fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

5 ROMPIMENTO DO PARADIGMA DA FORMALIDADE ESTRITA E A 
DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCESSO PENAL COM A PRESERVAÇÃO DOS 
DIREITOS INDIVIDUAIS 
 

 

Nas palavras de José Frederico Marques “o mais crucial problema da justiça penal, nos 

Estados submetidos ao império da lei e do direito, tem sido o de harmonizar as garantias 

individuais do acusado com os processos de investigação e descoberta da verdade”.193 De 

certo, a preleção trazida ao debate é por demais oportuna. Deveras, além da preocupação nela 
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contida, há outras espargidas pela atual conjuntura de informatização do processo penal 

brasileiro.  

Em um Estado democrático, o acesso à justiça, que exige a simplificação do processo 

judicial com o foco na redução do tempo das lides, somente se concretiza quando preservada 

a outra garantia fundamental do devido processo legal, onde a ampla defesa seja contemplada 

na condição de expoente maior, também elevada à categoria de direito fundamental.  

No que diz respeito ao dualismo direitos e garantias ou à contínua interligação entre 

direito e garantia fundamental, urge notar que os direitos individuais, elementos constitutivos 

da personalidade do homem, fundamentais à existência do ser humano, enquanto membro da 

coletividade, são aqueles que alusivos à pessoa, são inerentes ao homem e qualificam a sua 

natureza, enquanto coexistem dentro do Estado. Uma vez estabelecidos os direitos 

fundamentais do indivíduo, devem, ao mesmo tempo, ser instituídas as garantias a eles 

correspondentes com o propósito de preservá-los e tutelá-los, mediante atuações judiciais 

prontas e eficazes.194  As garantias correspondem, portanto, ao instrumento de tutela dos 

direitos, sendo estes declaratórios e aquelas assecuratórias.  

O processo penal funda-se no modelo constitucional de processo, porém tem 

especificidades que o tornam um microssistema, com garantias constitucionais próprias e 

tratamento diverso do processo civil, mormente em virtude dos direitos fundamentais que 

visam garantir, especialmente a liberdade dos cidadãos.195   
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Se no processo civil, ampla defesa refere-se ao autor e ao réu, uma vez que o autor 

defende seu direito contra a ameaça de lesão ou contra lesão já sofrida, revelando, que, quem 

vai à justiça não está agindo e sim reagindo, no processo penal é diferente, restringindo-se a 

ampla defesa à pessoa do réu, e este tratamento diferente se justifica pela magnitude do direito 

de liberdade defendido pelo réu nessa modalidade processual.196   

Não há dúvidas de que o processo de globalização fez emergir exacerbada 

criminalidade, solicitando do legislador pouco a pouco uma reforma do processo penal, de 

modo que o surgimento do processo virtual faz parte dos elementos para atender ao preceito 

do tempo razoável de duração do procedimento, concentrando os atos e facilitando o amplo 

acesso, desde o oferecimento da petição inicial - denúncia ou queixa -, até o ato de 

arquivamento dos autos, e seja como for, a implantação paulatina de um processo penal 

eletrônico há de ocorrer respeitando a magnitude devido processo legal em todas as suas 

vertentes para que se obstem eventuais nulidades. 

5.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL E SIMPLIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - 

ORALIDADE, CONCENTRAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 

 
 
 

O princípio do devido processo legal, por sua largueza de significados, engloba vários 

outros princípios de ordem processual como v.g., contraditório, ampla defesa, publicidade, 

motivação e juiz natural. A sua origem advém da cláusula - Law of the land - da Magna Carta, 

outorgada em 1215, na Inglaterra, pelo Rei João Sem Terra aos seus barões feudais, como 

forma de limitação ao absolutismo e suas práticas.  
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A Lei da Terra buscava retratar o direito e costumes comumente aceitos e aplicados pelo 

common law, de tal modo que as restrições aos direitos naturais somente poderiam ocorrer se 

autorizadas por esses costumes, e de acordo com a forma por eles estabelecida, nos termos do 

common law. Posteriormente, a expressão foi alterada, em 1354, no reinado de Eduardo III, 

por lei aprovada pelo parlamento inglês para due process of law, passando a ter aplicação nas 

colônias americanas, onde várias delas positivaram-na em suas constituições, nos anos 1776 e 

1777, e em 1791, com a independência dos Estados Unidos, foi incorporada na Constituição 

daquele país, onde atingiu o ponto mais alto de sua elaboração doutrinária e jurisprudencial.197 

Depois, a cláusula do devido processo legal passou a integrar o rol de garantias 

constantes dos textos de Constituições européias como italiana, portuguesa, espanhola, alemã 

e belga. Além disso, a expressão garantia ao justo processo vem sendo muito utilizada nos 

países europeus pelo fato de ser usada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, sendo 

vista não somente como uma garantia das partes, mas também, sob um ângulo publicista, que 

imprime relevância ao interesse geral da justiça da decisão.198 

Consagrada na Constituição brasileira (art. 5º, LIV), ao dispor que “ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, a cláusula do devido 

processo legal tem como conseqüência assegurar a todos os envolvidos em qualquer tipo de 

processo, uma série de direitos indispensáveis ao desenvolvimento de um processo justo. 

Pode-se dizer que o devido processo legal corresponde ao “conjunto de garantias 
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constitucionais que, concomitantemente, asseguram às partes o exercício de suas faculdades 

e poderes processuais e são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição”.199   

O exercício do direito de punir no Estado Constitucional de Direito há que se 

compatibilizar com valores, princípios e regras que protegem o indivíduo dos abusos, por ser 

ele justamente o centro das atenções do Estado, diferentemente do como ocorria nas 

formações estatais pré-modernas. Deriva, então, do devido processo legal o conjunto de 

proibições que atua como verdadeiro escudo de proteção do acusado contra os excessos do 

Estado-acusador, e a um só tempo condiciona a validade das regras e decisões pretorianas que 

as interpretam e as aplicam.200    

Em sede criminal, a expressão devido processo penal tem sido considerada como a 

apropriada e dotada de rigor técnico para o campo processual de sua atuação. Assim 

concebido, o devido processo penal vem especificado nas seguintes garantias: a) de acesso à 

Justiça Penal; b) do juiz natural em matéria penal; c) de tratamento paritário dos sujeitos 

parciais; d) da plenitude de defesa do indiciado, acusado ou condenado, com todos os meios e 

recursos a ela inerentes; e) da publicidade dos atos processuais penais; f) da motivação dos 

atos decisórios penais; g) da fixação de prazo razoável do processo penal; e, h) da legalidade 

da execução penal.201      
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Nesse contexto, ditas garantias enunciam que a pessoa física integrante da coletividade 

não pode ser privada de sua liberdade ou de outros bens a ela correlatos, sem o devido 

processo penal, onde se realize a ação judiciária vinculada aos preceitos constitucionais e às 

normas penais, viabilizando a efetividade de uma Justiça Criminal, tanto na aplicação da 

sanção como na afirmação do direito de liberdade do acusado.     

Decorrência natural do Estado Constitucional, a obediência ao devido processo penal faz 

com que o tema da simplificação de atos processuais não seja tão sereno à luz da doutrina, 

uma vez que é a forma que dá vida e existência ao ato processual, fazendo com que ele incida 

sobre o mundo real através dos efeitos jurídicos que produz, ensejando a indiscutível 

necessidade das formas processuais para que as garantias de ordem jurídica não pereçam e 

advenha a insegurança na aplicação jurisdicional dos comandos legais.202 

A reforma do processo penal brasileiro, tanto com as leis que alteraram o CPP em 2008 

e 2009, quanto do ponto de vista da transmudação para o processo eletrônico, com o uso da 

videoconferência e atos digitalizados, enlevou candente discussão com opiniões divergentes 

acerca de plenitude dos direitos fundamentais doravante, havendo, inclusive, quem afirme que 

a simplificação procedimental viria a reduzi-los, notadamente o contraditório e a ampla 

argumentação, além de o juiz continuar a substituir o acusador, na produção das provas. 

Esse é, v.g., o posicionamento de Flaviane de Magalhães Barros, para quem a reforma 

não vai mudar o panorama do processo penal brasileiro, por ainda manter em alguns pontos 
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um status quo de uma legislação autoritária e repressiva, que desconsidera o papel dos direitos 

fundamentais e do processo como garantia no Estado Democrático de Direito.203      

A mesma doutrinadora, ao tempo em que enxerga importante avanço, na inquirição de 

testemunhas por videoconferência nas hipóteses de carta precatória, por assegurar dentre 

muitas outras vantagens, a unicidade da instrução com efetiva participação das partes, em 

outro giro, não externa o mesmo pensamento quanto ao interrogatório por videoconferência, 

frisando que a grande implicação constitucional seria o fim do contato presencial do juiz com 

a parte, além do risco de o acusado ser julgado sem ter tido qualquer contato pessoal com seus 

defensores.204 

Na marcha da democratização do processo penal brasileiro, desde o ano de 2003, com a 

edição da Lei nº 11.792, de 01.12.2003, o interrogatório consolidou-se como instrumento do 

contraditório, com a possibilidade de perguntas das partes ao acusado. Já com a reforma do 

ano de 2008, ao tratar do procedimento, a Lei nº 11.719/08, prestigiando o interrogatório 

como ato eminentemente de defesa, o transferiu para ocupar o último lugar dos atos da 

instrução, tal qual já ocorria desde a edição da Lei nº 9099/95, em sede de Juizados Criminais, 

oportunizando ao acusado dar sua versão dos fatos, depois de conhecer todo o lastro 

probatório constante dos autos. 

Sem descurar da relevância do interrogatório, todavia, em posição doutrinária 

antagônica à citada acima, tem-se a defendida por Damásio Evangelista de Jesus e Luiz Flávio 

Gomes. 
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Para Damásio de Jesus, num sistema moroso e excessivamente marcado por usos e 

costumes imprescindíveis em outros tempos, porém supérfluos na vida atual, a modernidade é 

a única forma de se ter uma Justiça ágil, eficaz e confiável.  Na defesa do interrogatório por 

videoconferência, o autor destaca que: 

 

Os interrogatórios são realizados mediante “teleaudiências”. Nestas, os réus, sem 
sair do local em que estão detidos, podem, em tempo real, comunicar-se livremente 
com o juiz, o promotor e com seus advogados. Cada um vê e é visto pelos demais 
em telas com suficiente nitidez para que até as impressões faciais fiquem 
perceptíveis. Os acusados dispõem, ademais, de canal de comunicação exclusivo e 
sigiloso com seus advogados, tudo de molde a lhes garantir plenamente os direitos 
individuais fixados pela Constituição Federal. A lei federal que autoriza esse sistema 
– Lei nº 11.900, de 8 de janeiro de 2009, em vigor desde o dia 9 daquele mês – 
representou, a meu ver, notável avanço no sentido de modernizar e agilizar a prática 
da Justiça Criminal, evitando gastos e riscos desnecessários, com deslocamento de 
presos de alta periculosidade. [...] Salvando-se os princípios e garantindo-se todas as 
prerrogativas constitucionais de ampla defesa e contraditório, em face da nova lei, 
adotem-se com coragem e espírito inovador os recursos que a moderna tecnologia 
nos oferece.205     

 

Perfilhando o entendimento de que a vida moderna seria impraticável sem a 

informatização, e no Judiciário, o fato dessa informatização, em sua plenitude, não ser uma 

questão de utilidade, e sim de necessidade, Luiz Flávio Gomes traz à lembrança que:  

 

A Justiça Criminal de praticamente todos os países civilizados (Estados Unidos, 
Itália etc.), desde a década de 90, já utiliza a videoconferência. E o que se passa no 
Brasil? Somente agora é que, no processo penal brasileiro, podemos usar a 
videoconferência. [,,,] O método não aniquila a validade ou sensibilidade do ato. 
Tudo depende da forma, ou seja, do respeito às garantias do réu. [...] Em síntese, 
desde que observadas todas as garantias fundamentais do acusado, não há como 
vislumbrar nulidade no uso da videoconferência, porque não existe nulidade sem 
prejuízo (CPP, art. 563). [...] A resistência à videoconferência, neste princípio do 
século XXI, não poderia entrar para a história com mais volume e intensidade que a 
que gerou a máquina de escrever, no início do século XX.206         
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Nessa perspectiva, pelo fato de o princípio da celeridade encontrar-se, 

indissociavelmente, ligado à idéia de concentração dos atos processuais, tanto a reforma do 

processo penal quanto o processo eletrônico não puderam dele se divorciar. Ao contrário, a 

plena adoção da oralidade tornou-se indispensável à simplificação do processo, sendo tido 

como o princípio norteador da processualística atual, em que a tecnologia eletrônica desponta 

como ferramenta indispensável para alcançá-lo. 

Em homenagem à oralidade, a reforma do processo penal deu significativo passo na 

busca pela eliminação da burocratização, passando a admitir que a documentação dos 

depoimentos por meio de gravação audiovisual seja levada a efeito sem a necessidade de 

degravação, na medida em que o juiz não precisará, por meio de ditado, consignar no termo 

de audiência o que for respondido pela vítima, testemunha e/ou acusado, como também trouxe 

a implementação da audiência una de instrução e julgamento com o sistema do cross 

examination, conferindo velocidade ao ato, fazendo com que o seu tempo de duração seja 

bem mais razoável do que antes.207      

Focado na implementação da modernização do processo penal, conforme já ressaltado 

anteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, em 06 de abril de 2010, editou a Resolução nº 

105, dispondo sobre a documentação dos depoimentos por meio do sistema de audiovisual: 

realização de interrogatório e inquirição de testemunhas por videoconferência.  

Na referida norma, o CNJ na tônica de obter maior fidelidade das informações, dentre as 

formas possíveis de documentação e deixando evidente que para cada minuto de gravação 
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leva-se, no mínimo, 10 (dez) minutos para a sua degravação, inviabilizando a adoção dessa 

técnica moderna de documentação dos depoimentos como instrumento de agilização dos 

processos, estabeleceu que os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam 

de transcrição. Entretanto, facultou ao magistrado, quando for de sua preferência pessoal, 

determinar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria procedam à 

degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse 

serviço.  

Quanto às intimações, a Lei nº 11.419/06 previu que os tribunais poderão criar Diário da 

Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação 

de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como 

comunicações, razão pela qual, somente, quando, por motivo técnico, for inviável o uso do 

meio eletrônico, serão praticadas segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento 

físico, que deverá ser posteriormente destruído. 

Duas são as espécies de intimação pela via eletrônica: a) mediante publicação no Diário 

de Justiça Eletrônico, disponibilizado na Internet, para publicação e intimação de atos 

processuais (art. 4º, da Lei nº 11.419/06); b) mediante acesso a portal próprio, que requer o 

cadastramento pelo advogado de senha e assinatura digital junto ao respectivo tribunal, desde 

que tenha sido implantado o processo eletrônico (art. 5º, da Lei nº 11.419/06).  Considerar-se-

á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da 

intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Ademais, nos casos em que a consulta 

se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil 

seguinte.  A consulta referida deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data 

do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na 

data do término desse prazo. Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de 



correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do 

prazo processual, aos que manifestarem interesse por esse serviço. 

 

 A finalidade do meio eletrônico é assegurar a comunicação com publicidade adequada 

e precisa, pela via tecnológica disponível, com menor custo e maior eficiência, valendo 

inclusive a regra para o processo penal eletrônico, onde a intimação do defensor constituído 

deve ser feita pela imprensa oficial, que passou a ser o diário eletrônico, à exceção dos casos 

que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal, já havendo inclusive precedente do STJ nesse 

sentido: 

EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA 
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE 
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. IMPROCEDÊNCIA. 
INFORMAÇÕES DANDO CONTA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO 
DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INCIDÊNCIA DO ART. 4º, DA LEI Nº 11.419/06. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Sendo a defesa patrocinada 
por advogado constituído, a intimação deve ser feita por meio da imprensa oficial, a 
teor do que dispõe o art. 392, do CPP. A intimação pessoal é prerrogativa deferida 
apenas a defensores públicos ou dativos. 2. De acordo com o art. 4º, da Lei nº 
11.419/06, os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico para publicação de 
atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem 
como comunicações em geral. 3. O § 2º da norma citada estabelece que a publicação 
eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos 
legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 4. No 
caso dos autos, os advogados constituídos foram, segundo informações prestadas 
pela Corte estadual, regularmente intimados por meio de publicação no Diário da 
Justiça Eletrônico, não havendo falar em cerceamento de defesa. 5. Ordem 
denegada.  (HC n° 156.485 – SC, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes - julgado 
em 20.04.2010). 
 
 
 

O sistema do Processo Judicial Eletrônico contempla atividades essenciais à tramitação 

de qualquer ação judicial, tais como: autuação, numeração, validação e cadastro, distribuição, 

audiência, perícias, intimação, central de mandados, certidões, segredo de justiça e sigilo. 

Além disso, proporciona mais flexibilidade à tramitação dos processos, uma vez que pode ser 

adaptado às particularidades do fluxo das ações, sem, contudo, ter descurado da necessária 

cautela quanto ao ato citatório. 



 
 
5.1.1 Acesso à justiça - ampliação  
 
 
 
 

É cediço que a garantia constitucional de acesso à justiça criminal explicitada, no inciso 

LXXIV do art. 5º, da CF 208, há de ser conferida aos membros da comunidade sob duas 

facetas: uma referente ao custo do procedimento penal (acessibilidade econômica); a outra, 

referente à atuação, no seu interesse, de profissional legalmente habilitado (acessibilidade 

técnica).209 

 

De outro lado, a amplitude do acesso à justiça exige eficiência e eficácia no exercício 

da atividade jurisdicional, suscitando uma reflexão sobre o tempo, custo com o procedimento, 

funcionamento da máquina judiciária e efetiva participação dos sujeitos do processo, a partir 

da estrutura técnica posta à disposição da coletividade.  

 

A preocupação com o tempo de duração do processo judicial é mundial, e não há 

dúvidas que o impulso tecnológico que abraçou o planeta lançou seus raios sobre todos os 

ramos de atuação da sociedade, não tendo excluído, por óbvio, desse impacto cibernético, a 

atividade jurisdicional, a ponto de o processo eletrônico já descortinar seus positivos 

resultados na aceleração da prestação jurisdicional nos Tribunais que operam com portais e 

sistemas virtuais. 

 

                                                
208 CF - art. 5º - LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
 
209 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro.  2 ed. rev. e atual. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 85. 

 



Dentre os objetivos da reforma do Poder Judiciário, há o de torná-lo mais transparente, 

o de garantir o acesso à Justiça e o de uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. A 

efetividade da cidadania no Estado Constitucional passa pelo acesso ao processo dentro de um 

prazo razoável, pelo controle e fiscalização de seus atos, como também pela necessidade de os 

juízes conhecerem melhor a prova produzida pelas partes. E essas vertentes são possibilitadas 

com os mecanismos da virtualização processual, por disponibilizarem os autos 

ininterruptamente aos interessados e profissionais que estejam habilitados, durante 24 horas. 

 

Progressivamente a modernização do Poder Judiciário, com o acesso aos serviços 

judiciais via Internet (páginas eletrônicas, intimações eletrônicas, Diário da Justiça Eletrônico, 

inteiro teor de acórdãos, sentenças e decisões, consulta de andamento processual, petições por 

meio eletrônico, recursos eletrônicos, acesso pelo magistrado das declarações de bens e 

direitos no sítio da Receita Federal - Sistema INFOJUD, penhora on line - Sistema BACEN-

JUD, assinatura Eletrônica, etc), patenteia um grande avanço e contribui para uma revolução 

nos costumes e nas técnicas da atividade judiciária, com uma racionalização e facilitação de 

procedimentos, produzindo reflexos profundos no tempo demandado para a confecção dos 

atos processuais e sua comunicação, o que contribui para a celeridade processual e para a 

ampliação do acesso à justiça por todos os cidadãos. 

 

 
5.1.2 Contraditório, ampla defesa e o ato citatório no processo eletrônico  
 
 
 

A Constituição brasileira dispõe sobre o contraditório e ampla defesa num único 

dispositivo (art. 5º, inc. LV), assegurando-os aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral, com os meios e recursos inerentes.  Afirma-se, 



inclusive, que contraditório e ampla defesa perfazem uma mesma garantia processual, não 

podendo existir ampla defesa sem contraditório e vice-versa.210  

Com seu fundamento inserido no princípio da igualdade das partes, o que funda a 

garantia do contraditório é a proibição ética e jurídica de um julgamento sem oportunizar-se 

aos acusado a possibilidade de impugnar a prova acusatória e oferecer sua versão defensiva, 

daí o motivo pelo qual se trata de uma garantia exclusiva da defesa, o que não implica dizer 

que o órgão de acusação não tenha o direito de conhecer a prova produzida pela defesa211. 

Contraditório não implica meramente participação dos sujeitos do processo e sim garantia de 

participação em simetria e paridade de partes, nos limites da igualdade participativa a quem se 

destinam os efeitos do julgamento. 

Já ampla defesa, para Jacinto Nelson de Miranda Coutinho “é, assim, a garantia de 

todas as outras garantias: onde ela existe e é efetivada, há o due process of law; há o 

contraditório; há um fair trial; há justiça”212. O direito a ampla defesa, em termos 

substanciais, abrange a autodefesa diante de agressões injustas, não provocadas e, em termos 

processuais ou instrumentais, abarca a defesa técnica dos litigantes e dos acusados, no 

processo.213   

                                                
210 CARVALHO, L. G. Grandinetti Castanho de. Processo penal e constituição. 4ed. rev.e amp. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006, p. 141. 

 
211 BOSCHI, José Antonio Paganella. O devido processo legal: escudo de proteção do acusado e a práxis 

pretoriana. Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo, n. 58, ano 14, p. 232-279, jan./fev. 2006, p. 

270.  

 
212 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Ampla defesa e direito à contraprova. Revista brasileira de 

ciências criminais, São Paulo, n. 55, ano 13, p. 364-386, jul./ago. 2005, p. 378.  

 
 
213 BOSCHI. Op. cit., p. 263.  



Extraída do significado do contraditório, a noção do direito de defesa engloba as noções 

de alegação e demonstração, inseparavelmente, porquanto para exercê-la a contento é 

imperiosos o direito de ser informado de todos os atos processuais, corolário do Estado de 

Direito, o qual, ao facultar aos cidadãos a tomada de decisões, obriga-se ao dever de informar, 

notadamente quanto aos direitos e suas possíveis restrições. 

Evidente que, pelo princípio do contraditório, existe direito de ação para o autor e 

também direito de defesa para o réu. Se o processo é hoje entendido como instrumento de 

garantia constitucional, é certo que a garantia de defesa importa garantia ao processo justo e à 

regularidade de seus atos e respectivos efeitos.  

Para que se garanta a paridade de armas, não é demais ressaltar que a defesa técnica 

para ser ampla, conforme exigência do próprio texto constitucional, deve ser ela indeclinável 

e efetiva, inclusive sendo facultado ao acusado escolher defensor de sua confiança. Contudo, 

se não o fizer, ser-lhe-á obrigatoriamente nomeado defensor pelo juiz, que não poderá 

renunciar a defesa. Não se pode prescindir da defesa em todos os instantes do processo, seja 

na resposta à acusação, em audiência de instrução, nas razões ou contrarrazões recursais. 

Além de o acusado não poder renunciar à defesa técnica, a ampla defesa contempla a 

garantia da autodefesa, exercida pelo próprio acusado, em momentos fundamentais do 

processo, como é o caso do direito de audiência, do direito de presença e do direito de 

postular pessoalmente.  

O direito de audiência é o direito que tem o acusado de, pessoalmente, apresentar ao 

juiz da causa a sua defesa, que se manifesta por meio do interrogatório, por ser este o 

momento apropriado para que o acusado, em contato direto com o juiz, traga a sua versão 

                                                                                                                                                   
 



acerca do fato da imputação. O direito de presença é aquele por meio do qual se garante ao 

acusado a oportunidade de ao lado de seu defensor, acompanhar os atos instrutórios, 

auxiliando-o na execução da defesa. Por fim, o direito de postular pessoalmente existe quando 

se possibilita ao acusado, em sua própria defesa, por exemplo, interpor recursos com a 

assistência posterior de defensor para dar-lhe seguimento, impetrar habeas corpus, formular 

pedidos relativos à execução da pena, como é o caso do requerimento para progressão de 

regime.  A violação ao direito do acusado de exercer sua própria defesa constitui causa de 

nulidade, sendo necessária a sua intimação para os atos do processo a fim de ser-lhe 

assegurado o direito de acompanhá-los, somente sendo dispensada quando for revel (art. 367, 

CPP).214 

Não foi por acaso que especial atenção foi dada pelo legislador ao ato citatório no 

processo penal. A própria Lei nº 11.419/06, em sintonia com a preservação das garantias e 

direitos constitucionais do acusado, exclui a citação on line do processo criminal ao dispor, 

em seu art. 6º, que: “observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, 

inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, 

poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao 

citando”. 

A doutrina, ao interpretar a norma acima transcrita, deixa claro que a Lei do Processo 

Eletrônico não trouxe mudanças acerca da citação no âmbito do processo penal. Nesse 

sentido, Guilherme de Souza Nucci assinala que ”Embora tenha sido editada a Lei 

                                                
214 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 6ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 263-265.   

 



11.419/2006 (informatização do processo judicial), para efeito de citação, no processo penal, 

nada se altera”.215 

O início do processo penal depende da citação válida do acusado (art. 363, CPP) 

primeiro ato formal de comunicação ao denunciado ou querelado, que poderá ser realizada 

das seguintes formas: a) pessoal ou real (art. 351, CPP), através de mandado, sendo esta a 

regra geral; b) com hora certa (art. 362, CPP), na hipótese de ocultação do acusado para não 

ser citado; e c) por edital ou ficta (art. 361, CPP), quando não encontrado o acusado. 

A citação no processo penal guarda singular particularidade, porquanto dela depende 

diretamente a eficácia do direito fundamental do contraditório e, em momento posterior, da 

ampla defesa, daí a razão pela qual se exige que o réu saiba previamente o inteiro teor da 

acusação, e para tanto, além da leitura do mandado pelo oficial de justiça, dever ser-lhe 

entregue uma cópia da peça acusatória (art. 357, CPP). Com a reforma de 2008, o réu passou 

a ser citado para apresentar resposta à acusação, não havendo data aprazada para o 

interrogatório, o qual somente se realizará, após a resposta apresentada pela defesa, caso não 

haja a absolvição sumária ou até mesmo rejeição da denúncia, caso se entenda não existir 

preclusão para que o juiz analise as condições da ação previstas no art. 395 do CPP.216 

É de clareza palmar que o ato citatório pessoal de chamamento do réu a juízo, dando-

lhe ciência do ajuizamento da ação, imputando-lhe a prática de uma infração penal e 

oportunizando-lhe defender-se pessoalmente e através de defesa técnica, permanece hígido, 

enquanto decorrência natural do devido processo legal, devendo ser realizado por mandado 

cumprido por oficial de justiça, que dará ciência, pessoalmente, do conteúdo da acusação e 

                                                
215 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 661. 
216 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual e sua conformidade constitucional. 3 ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2010. v.2, p. 9 e 12. 
 
 



colherá o ciente do acusado, inclusive, devendo ser expedida carta precatória para tal 

finalidade quando o réu estiver fora da jurisdição do juiz processante.  

Ademais, é importante acrescer que, após as alterações trazidas ao CPP pelas Leis nºs 

11.689 e 11.719, ambas de 2008, tornou-se imprescindível incluir no mandado de citação, 

além do resumo da acusação – cópia da denúncia ou queixa -, o disposto no art. 396-A 

(procedimento comum) ou art. 406, §3º (procedimento do júri), do CPP, para alertar ao réu 

acerca da amplitude de seu direito de defesa, nada obstante seja este exercido, nesta hipótese, 

por meio de defesa técnica.217   

Excetuada a citação pessoal do acusado, a denúncia deverá ser formalizada por meio 

digital, quando será registrada junto ao sistema de cadastro e identificada com número em 

código de barras específico. Procedimento idêntico deverá ocorrer na ação penal privada, 

onde o querelante apresentará sua queixa-crime digitalizada, havendo igual processamento 

para a resposta do querelado.  

De qualquer modo, o processo penal eletrônico constitui nova etapa que visa à 

celeridade, efetividade e instrumentalidade que requer do Ministério Público, da Defensoria, 

dos advogados em geral e daqueles que auxiliam ao serviço forense, uma adaptação, que 

abarcará inevitavelmente uma fase de investigação digitalizada, a depender do investimento 

no incremento do sistema.218 

No âmbito do processo penal eletrônico, mandados, alvarás, habeas corpus, certidões, 

antecedentes, contramandados, recursos, enfim, a maioria dos atos, inclusive o mandado 

                                                
217 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 662. 
 
218 ABRÃO, Carlos Henrique.  Processo eletrônico: Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006. 2ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 92-93. 
 



citatório cumprido através de oficial de justiça, deverá ser digitalizado onde bastará a certidão 

digital para o reconhecimento desses atos lançados no sistema.  

A despeito dessa renovação advinda com o processo criminal eletrônico, as garantias 

constitucionais do acusado dão o tom da diretriz de toda a metodologia, porquanto em cada 

fase processual o amplo contraditório e a plena defesa nortearão a condução do processo, 

ainda que deixada de lado a burocracia e a utilização do processo de papel.219  

 
 
 
5.1.3 Publicidade e sigilo no processo penal: a questão da preservação da intimidade no 

processo virtual e a Resolução nº 121 do CNJ, de 05 de outubro de 2010 

 
 

Típica dos sistemas acusatórios, a publicidade processual, sem dúvidas, constitui um 

dos princípios políticos de maior grandeza na Justiça Penal pelo fato de estar intimamente 

ligada à humanização do processo penal, contrapondo-se, assim, ao princípio do 

procedimento secreto ou procedimento em segredo, que tanto marcou a fase inquisitorial. 

 

A publicidade pode se dar das seguintes formas: imediata, mediata, geral e para as 

partes. A imediata ocorre quando os atos processuais estão ao alcance do público em geral; a 

mediata quando os atos processuais apenas se tornam públicos através de informe ou certidão 

acerca de sua realização e conteúdo; a publicidade geral corresponde à publicidade em 

sentido amplo; e por fim a publicidade para as partes quando somente estas podem presenciar 

os atos realizados pelo juiz e auxiliares da justiça. Em sendo o processo totalmente público – 

publicidade geral – à vista de todos, afirma-se que impera o regime da publicidade popular.220    

                                                
219 Idem. Ibidem, p. 94-95. 
 



 

Nada obstante ser uma garantia de notável envergadura, por assegurar transparência da 

atividade jurisdicional e possibilitar sua fiscalização pelas partes e pela sociedade, o princípio 

da publicidade não é absoluto, comportando mitigações necessárias à proteção de interesses 

relevantes do processo (proteção da intimidade dos envolvidos e regularidade processual), o 

que exige a resolução do aparente conflito entre o direito à intimidade e o direito à 

informação, sobretudo com a nova redação do inciso IX do art. 93 da CF, dada pela EC 

45/2004. 

 

Vige no processo penal brasileiro a regra da publicidade ampla e popular, sendo 

exceção a publicidade restrita com a presença das partes e de seus representantes legais. 

Assim sendo, a regra da publicidade dos atos processuais, somente admite o sigilo quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social221 o exigirem, sem prejuízo do interesse público à 

informação (arts. 5º, LX, e 93, IX, da CF)222 ou se da publicidade do ato puder ocorrer 

                                                                                                                                                   
220 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2 ed. Campinas: Millennium, 2000. 

v.1, p. 71-72. 

 
221 Cf. KEHDI, 2008, p.70, objetivamente, pode-se dizer que é de interesse social aquilo que diz respeito aos 
bem comum, a todos da sociedade. Identifica-se, assim, tanto com a proteção dos direitos individuais quanto 
com a efetividade da persecução penal. 

222 CF - Art. 5º - LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem;  CF - Art. 93 – 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; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); CPP - Art. 792.  As audiências, sessões e os atos 
processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos 
escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente 
designados.  § 1o  Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, 
inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de 
ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas 
fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes”. 

 



escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem (art. 792, §1º, CPP), tendo 

sido plenamente recepcionado o art. 792 do Código de Processo Penal.   

 

O sigilo quando decretado, com base no interesse social, via de regra, é entendido como 

meio para assegurar a eficiência da persecução penal, pois há situações em que a publicidade 

ampla do feito pode prejudicar, especialmente, a atividade de colheita de provas. Quanto à 

necessidade de se impor barreiras à atividade instrutória, esta é bem mais forte no processo 

criminal, por manejar com a liberdade do indivíduo, devendo existir maior preocupação em 

sacrificar na menor medida possível os direitos fundamentais não apenas do acusado, como 

também de vítimas e testemunhas ameaçadas, cujo sigilo dos dados qualificativos constitui 

medida para a preservação de integridade física, psíquica e moral dos envolvidos. 

 

O assunto exige prudência para se evitar “a publicidade sensacionalista, como as 

transmissões de julgamentos por rádio ou televisão. Expõe demasiada e desnecessariamente 

os protagonistas da cena processual ao público em geral e causa constrangimento ao 

acusado, à vítima e às testemunhas”.223  

 

Uma primeira leitura da nova redação do art. 93, inc. IX da CF, desprovida de uma 

interpretação sistêmica, pode ensejar a conclusão de que o interesse público à informação 

sempre deve prevalecer sobre o direito à intimidade. Se assim o fosse, não seria necessária 

maior indagação para se imaginar o nível de desumanidade que poderia acontecer se lavado a 

efeito esse mandamento sem a devida ponderação, como, por exemplo, divulgando-se o 

                                                
223 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 6ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 263-265, p. 68.   

 
 



acompanhamento processual e gravação de depoimento de vítima de crime sexual, hipótese 

clássica em que a intimidade é colocada em jogo.224  

 

Entretanto, ainda que para um Estado Constitucional de Direito, seja de fundamental 

importância realizar seus atos processuais, da maneira mais pública possível, não se pode 

olvidar ou reduzir, diante do princípio da publicidade, a importância de que todo cidadão 

tenha de ver tutelada sua intimidade, com todas as suas conseqüências psicológicas ou de 

segurança jurídica, sendo indubitável e necessária uma compatibilização entre ambos os 

interesses constitucionais envolvidos no conflito, a fim de que nesse entrechoque, não se 

determine, de antemão, que um sempre deva prevalecer sobre o outro, mesmo porque no 

sistema jurídico brasileiro, não existe princípio ou direito fundamental que não comporte 

restrições legítimas, quando fundadas na concepção de proporcionalidade.225  

 

A intimidade, direito da personalidade, é conseqüência imediata da consagração pelo 

ordenamento brasileiro, da dignidade da pessoa humana como princípio fundante da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF), contrapõe-se à publicidade, como a vida 

particular ou vida privada se contrapõe à vida pública. Intimidade é explicada como a 

faculdade ou direito que tem o indivíduo de recolher-se a seu mundo, nele agindo com 

absoluta liberdade, protegido de todo tipo de indiscrição, que tente surpreendê-lo, nesse status 

                                                
224 KEHDI, André Pires de Andrade. O sigilo da ação penal: aspectos gerais. In: FERNANDES, Antônio 

Scarence; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de (Coordenação). Sigilo no processo 

penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 72. 

 
 
225 MORAES, Maurício Zanoide. Publicidade e proporcionalidade na persecução penal brasileira. In: 

FERNANDES, Antônio Scarence; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de 

(Coordenação). Sigilo no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2008, p. 50-51. 

 
 



de concentração total. Corresponde ao direito de estar só ou em companhia de pessoas 

escolhidas, que partilhem seu mundo. 226 

 

Desdobramento do direito à intimidade, o direito à imagem compreende a imagem 

estática, veiculada por fotografia, ou móvel, por meio de filmagem. Para a publicação do 

retrato, efígie ou transmissão da imagem, ainda que não seja danosa à honra, exige-se a prévia 

autorização do titular do direito. Não se requer essa autorização quando a exposição da 

imagem em jornal, televisão ou revista aconteça para fins jornalísticos, em atenção à liberdade 

de imprensa, de modo que prepondera o direito constitucional à informação tendo cabimento 

eventual reivindicação de ressarcimento, caso a matéria jornalística seja inverídica.227 

 

De mais a mais, o direito à imagem não seria tão vasto a ponto de impedir que alguém 

tenha sua imagem veiculada em matéria jornalística sobre um fato delituoso. Nessa hipótese 

de possível colisão de direitos fundamentais, prevalece o entendimento que não impede a 

informação, tomando como parâmetro o fato de que o crime é um ato público de interesse de 

toda a sociedade, não estando compreendido na esfera de intimidade de alguém, 

demonstrando que a imagem deve, a princípio, ser preservada no que diz respeito aos atos da 

vida privada, não naquilo que é público ou reflete o interesse do Estado.228  

  

                                                
226 Cf. CRETELLA JR., José. Apud KEHDI, André Pires de Andrade. O sigilo da ação penal: aspectos gerais. In: 

FERNANDES, Antônio Scarence; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de 

(Coordenação). Sigilo no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2008, p. 69. 
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No âmbito do processo, a princípio, a publicidade externa, garantida aos terceiros 

estranhos à persecução, se restringida quando se busca a proteção da intimidade das pessoas 

envolvidas no feito (acusado, vítima, testemunhas, representantes, etc,), não traz prejuízo para 

os juridicamente interessados na causa. Por outro lado, a limitação da publicidade interna, 

aquela assegurada às partes, defensores e demais operadores atuantes na persecução, ainda 

que por um período, tem o efeito imediato de criar uma desigualdade desfavorável ao acusado 

ou investigado, por permanecer irrestrita a publicidade interna para os demais sujeitos 

atuantes, seja o Ministério Público a Polícia Judiciária, uma vez que haveria limitações ao 

exercício de outros direitos fundamentais do cidadão: defesa técnica, autodefesa, amplo 

contraditório, recurso de eventual medida constritiva, exercício de habeas corpus, etc.229   

 

Maurício Zanoide de Moraes sublinha que “a referida emenda constitucional teve o 

escopo exclusivo de tutelar o interesse da mídia, mesmo que para isso a intimidade dos 

interessados corresse o risco de ser destroçada de modo irreversível”. Acentua o doutrinador 

que a experiência tem retratado que, quando se expõe a intimidade dos envolvidos na causa 

penal, o debate jurídico torna-se esquecido ou serve de pseudo-escada para debates morais e 

preconceituosos voltados para a formação da convicção da população pela tese que o meio de 

comunicação quer ver vencedora.230    
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Terá o julgador, na condição de garantidor constitucional dos direitos fundamentais, em 

cada caso concreto, de constatar se os dados da intimidade expostos na lide penal são de tal 

intensidade que sua exposição causará um mal irreversível ao cidadão nela envolvido. Em 

verificando essa probabilidade concreta, deverá cuidar para que seja vedada a publicidade 

externa plena, ordenando medidas por meio das quais se tenha a parcial e seletiva informação 

dos mais importantes atos processuais, sem que, através dessas informações, exponha-se a 

intimidade dos envolvidos no processo.  

 

O processo penal, por ser o veículo essencial para aplicação do direito penal material, 

em razão de seu caráter punitivo, dever vir cercado de rigorosas garantias, como a publicidade 

e ao mesmo tempo a defesa da intimidade dos envolvidos, antes que se ultime a decisão de 

restringir a liberdade de um cidadão responsabilizado por crime. Mídia e justiça não atuam a 

um só tempo. Ao revés, a primeira almeja levar a notícia ao público o mais rápido possível; a 

segunda, pelo contrário, carece de vários atos para alcançar uma conclusão sobre o fato, v.g., 

acusação, defesa, provas, sentença, recursos.231 

Assim, sugere-se uma forma de compatibilizar a intimidade e a informação, valores 

igualmente relevantes, sem que se tenha a supressão de um direito pelo outro, mesmo porque 

jamais haverá sigilo total, onde o magistrado conduza o processo sem o acesso dos órgãos de 

acusação e defesa, como também jamais realizará qualquer ato processual válido sem a 

presença do órgão ministerial e do defensor do acusado.  
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O sigilo no âmbito processual criminal é instituto que paulatinamente vem sendo mais 

utilizado na praxe judiciária, exigindo do magistrado a cautela necessária, em não se exceder 

na dose de interpretação do que venha a ser intimidade para não prejudicar o direito da 

sociedade de acompanhar o que se passa nos autos, sob pena de em não sendo observada a 

garantia processual externa da publicidade, fora das balizas dos casos excepcionados pela 

própria Constituição, operar-se a nulidade absoluta do processo. 

 

O certo é que se já havia cautela quanto à preservação dos direitos individuais no 

processo penal clássico formalizado em autos físicos, a apreensão agora, nesses tempos de 

Internet a todo vapor e ampla virtualização processual, reside na transmudação para o 

processo penal eletrônico, permeado de atos gravados em meios eletrônicos e de 

videoconferências, que exigem mecanismos a estabelecer, de antemão, o que estaria 

disponível, em portal eletrônico, a qualquer do povo e o que estaria resguardado pelo sigilo, 

com publicidade interna aos que estão habilitados nos autos eletrônicos. 

 

Ferramenta já manejada pela Justiça do Trabalho, e que se amoldaria para o processo 

penal eletrônico é o acesso e identificação aos autos unicamente, pelo número do processo 

virtual ou pelo nome do advogado nele cadastrado, sem prejuízo de ainda assim, não estarem 

disponibilizados determinados dados e depoimentos, cuja divulgação porventura traga 

prejuízos à imagem, decorrentes das gravações em audiência onde reste documentada a 

imagem das pessoas envolvidas na lide.  E, seja como for, o papel do Conselho Nacional de 

Justiça na padronização de rotinas a serem adotados pelos Tribunais é de crucial importância, 

afastando, por essa via, a possibilidade de se por em risco tanto o interesse social quanto a 

intimidade do acusado, testemunhas e vítimas, com a eventual formatação de perfis de acesso 

com discrepâncias abissais.  



 

O Conselho Nacional de Justiça, enquanto órgão estratégico de gestão participativa, 

após submeter à consulta pública o tema da regulamentação de normas a disciplinar a questão 

da divulgação de informações dos processos judiciais na Internet, findou por aprovar a 

Resolução nº 121, em 05 de outubro de 2010, a qual dispõe sobre a divulgação de dados 

processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e 

dá outras providências. 

 

Nos termos da Resolução nº 121/2010 do CNJ, os dados básicos do processo de acesso 

irrestrito são: número, classe e assuntos do processo; nome das partes e de seus advogados; 

movimentação processual; inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. O advogado 

cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o membro do Ministério Público 

cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico.  

 

Estabelecendo diretrizes para a consolidação de um padrão nacional de níveis de 

publicidade, a Resolução nº 121 prevê que a consulta aos dados básicos dos processos 

judiciais será disponibilizada na rede mundial de computadores (internet), assegurado o 

direito de acesso a informações processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de 

prévio cadastramento ou de demonstração de interesse. Entretanto, no caso de processo em 

sigilo ou segredo de justiça não se aplica referida disposição normativa.  Providência positiva 

é ainda o fato de ter a Resolução excluído os nomes das vítimas dos dados básicos dos 

processos criminais e a cautela no sentido de que a disponibilização de consultas às bases de 

decisões judiciais impedirá, quando possível, a busca pelo nome das partes. 

 

5.1.4 Duração razoável do processo penal enquanto direito fundamental do acusado  



 

 

Em 08 de dezembro de 2004, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 45, que 

trouxe significativas inovações e instituiu a reforma do Poder Judiciário brasileiro. O primeiro 

novel encontra-se no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal com a seguinte redação: 

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

Tem-se no referido comando normativo a positivação de orientação de longa data já 

perfilhada nas convenções internacionais com o desiderato de conferir a tão almejada 

celeridade processual ao sistema brasileiro. Imbuída do objetivo de entregar ao cidadão uma 

solução de conflitos mais célere, eficaz e justa, seja no âmbito administrativo ou judicial, ao 

estabelecer o direito fundamental acima mencionado, a reforma complementa e fortalece o 

complexo de normas constitucionais voltadas para a concretização do Estado Democrático de 

Direito, o qual entre os seus fundamentos centrais tem a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana, que precisam ser asseguradas. 

À luz da Constituição o processo passou a ser analisado a partir da consagração 

ostensiva de garantias processuais na própria Lei Maior232, após a Segunda Guerra Mundial.   

Assim, lançando mão de uma categoria kelseniana, em sentido processual, a Constituição 

equivaleria à dinâmica jurídica introduzida na Teoria pura do direito como a parte da teoria do 

direito que tem por escopo o processo do direito, onde se estuda o direito em movimento, 

razão pela qual ainda hoje o modelo mais sofisticado de figuração da ordem jurídica, proposto 
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por Alexy em sua Teoria dos direitos fundamentais, distingue três níveis: o dos princípios, o 

das regras e o dos procedimentos.233  

Revela, assim, a alteração do texto constitucional o propósito de atender exigências do 

momento atual impostas pela necessidade de realizar-se o caráter político, jurídico e social da 

jurisdição, de tal modo que o direito ao processo consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal seja interpretado doravante associado à duração razoável do processo, 

sendo esta deduzida não apenas como um elemento formal processual, mas como um 

instrumento fortalecedor da efetividade da jurisdição, sobretudo porque a tutela constitucional 

do processo tem dúplice configuração: a) direito ao processo (ou direito de ação e de defesa); 

e b) direitos no processo (com as garantias do devido processo legal).234 

Importante esclarecer que a razoável duração do processo não é assunto novo em 

documentos internacionais. Desde a Magna Carta de 1215, em seu §4º, que o direito 

estrangeiro convive com o tema da celeridade processual, porquanto referido dispositivo já 

anunciava não negar ou retardar a justiça.  O art. XVIII235 da Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, de 1948 também já o previa, assim como a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em seu art. 7º, nº 5236. Este último não apenas assegurou 
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o direito do réu ser julgado em prazo razoável, bem assim o de ser posto em liberdade se não 

for julgado nesse prazo.237 

A Convenção Européia dos Direitos Fundamentais dos Homens e das Liberdades 

Fundamentais, em seu art. 6º, §1º, também assegura o direito ao fim dos processos em um 

tempo razoável. Igualmente, as Constituições da Espanha (art. 24.2) e da Itália (art. 111, 

alterado em 1999) garantem um julgamento sem dilações e em prazo razoável. Ainda a 5ª 

Emenda da Constituição dos Estados Unidos garante ao acusado um julgamento célere, 

instituto assegurado da mesma forma pela Corte Suprema de Justiça Nacional da Argentina, 

fundada no art. 18 da Constituição, através de sólida jurisprudência no sentido de consolidar 

que o acusado tem o direito a um pronunciamento que ponha termo ao processo o mais rápido 

possível. 238 

Por sua vez, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aprovada em 1969 - 

Pacto de São José da Costa Rica - foi ratificada pelo Brasil e integrada ao nosso ordenamento 

pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992239. Desde então, e por imposição do §2º do 

art. 5° da Constituição Federal, os direitos e garantias nela enunciados passaram a integrar a 

ordem jurídica brasileira em complementação ao texto constitucional e especificando 

sobremodo as regras do devido processo legal.  

Portanto, o direito ao processo em prazo razoável surgiu explicitamente na referida 

Convenção. A Constituição brasileira, a princípio omissa de modo expresso a tal respeito, foi 

integrada tanto pelos direitos e garantias implícitos quanto pela Convenção Americana. 

Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, é que a promessa de realização do 
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processo em tempo razoável passou a ser contemplada de maneira explícita no rol dos direitos 

fundamentais oferecidos pela Lei Maior.  

Positiva-se, no direito constitucional, a duração razoável do processo, orientação já 

reconhecida nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que já existia de forma 

implícita na idéia de proteção judicial efetiva, no princípio do Estado de Direito e no próprio 

postulado da dignidade da pessoa humana, até porque o Estado é vinculado ao dever de 

respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. Aliado a isso, 

considerando a indissociabilidade entre proteção judicial efetiva e prestação jurisdicional em 

prazo razoável e, sobretudo a ausência de autonomia desta última pretensão, é que se julga 

pertinente tratar da questão relativa à duração indefinida ou desmesurada do processo no 

contexto da proteção judicial efetiva.240 

A despeito de complexa implementação da duração razoável do processo, ressaltando 

serem expressivos os precedentes do Supremo Tribunal Federal que concedem habeas corpus 

em decorrência do excesso de prazo da prisão cautelar, Gilmar Ferreira Mendes241 observa 

que o direito à duração razoável do processo “pode ter efeitos imediatos sobre situações 

individuais, impondo o relaxamento da prisão cautelar que tenha ultrapassado determinado 

prazo, legitimando a adoção de medidas antecipatórias, ou até o reconhecimento da 

consolidação de uma dada situação com fundamento na segurança jurídica”.  

O fato de o ordenamento brasileiro ainda não ter definido para uma maior clareza o que 

venha a ser “duração razoável” não impede a imediata aplicação do direito fundamental aqui 

tratado. Alguns critérios são lançados para considerar a razoabilidade de um processo, como o 
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número das partes, a dificuldade da prova e sua valoração, a perícia técnica complexa e a 

multiplicidade das questões tratadas.242   

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Americana de Direitos Humanos 

têm adotado três critérios básicos: a complexidade do caso, a atividade processual do 

imputado e a conduta da autoridade judiciária. Contudo, carecem de ser fixadas quais são as 

variáveis ou parâmetros da razoabilidade, de sorte que não represente nada que inviabilize a 

persecução penal e sim que auxilie e imponha limites à eternização dos processos.243 

  Além da carga de subjetividade do dispositivo constitucional objeto desta análise, 

restam flagrantes a vaguidade e a indeterminação do legislador constitucional ao dizer que a 

duração do processo deve ser razoável, até porque são inúmeras as variáveis que concorrem 

contra uma padronização, notadamente levando em conta as marcantes disparidades existentes 

no Brasil e no próprio Judiciário, o que sinaliza para uma solução casuística, num quadro 

individualizado dos processos e comparativo com outros da mesma natureza que apresentem 

similaridades básicas.244 

Nesse conflito entre segurança e celeridade no processo, equilibrar rapidez e justiça não 

é missão das mais fáceis. Enquanto fator de eficiência do processo, a busca de celeridade é 

preocupação antiga, contudo sempre se advertiu que não deve ser alcançada a qualquer preço, 

pois as garantias individuais hão de ser preservadas. 
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Para que um processo venha a atingir o seu final em tempo próximo daquele previsto 

pelo legislador, é importante que o seu curso obedeça ao ritmo imposto pelo procedimento a 

ser seguido, sem recuos e desvios, e que não seja prolongado após encerrado, por novos 

movimentos. Ademais, questões que geram incidentes durante o desenvolvimento da causa 

são inevitáveis, razão pela qual para que não causem desvios prolongados, é melhor que 

sejam solucionadas pelo juiz no próprio processo, evitando-se procedimentos colaterais e 

excessiva demora na solução da lide.245  

O direito fundamental do acusado de ser julgado dentro de um prazo razoável é 

conseqüência direta do devido processo legal. É que, uma vez decorrido lapso temporal 

considerável após o cometimento do delito, não apenas aparenta ineficiente, mas também 

indevido submeter a pessoa ao cumprimento de uma medida ou sanção penal, sobretudo esta, 

quando durante esse período o acusado tenha demonstrado a sua plena recuperação, 

mantendo-se comportado e convivendo normalmente em sociedade. A demora revela que não 

parece razoável que o acusado venha a ser compelido a cumprir uma pena cujo objetivo seria 

atingir uma recuperação que já ocorreu. Nesta hipótese, a sanção seria simplesmente 

retributiva, portanto, fora de sintonia com um sistema criminal de uma ordem democrática.246   

No âmbito criminal, o estigma causado pelo processo permanece, e ainda que 

absolvido, o acusado traz consigo a mancha que lhe foi atribuída com a persecução penal. 

Esse contexto evidencia que a demora do processo criminal acarreta tormentos ao acusado, 

não apenas em razão dos problemas sociais que ocasiona, mas também pelos malefícios de 
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ordem psicológica daí originados, campo fértil para a multiplicação de doenças 

psicossomáticas.247 

Para ser reconhecido, um direito subjetivo a um processo célere ou com duração 

razoável exige do Poder Público em geral e especialmente do Poder Judiciário, a adoção de 

medidas destinadas a realizar tal desiderato. Abre-se, nesse caminho, um campo institucional 

reservado ao planejamento, controle e fiscalização de políticas públicas de prestação 

jurisdicional que dizem respeito à própria legitimidade de intervenções estatais que importem, 

ao menos potencialmente, lesão ou ameaça a direitos fundamentais.248 

O assunto abarca temas complexos e variadas pretensões, tais como, a modernização e 

simplificação do sistema processual, a criação de órgãos judiciais em número adequado e a 

própria modernização e controle da prestação jurisdicional e de questões ligadas à efetividade 

do acesso à justiça.249     

 

5.2 A UNIFORMIZAÇÃO PROCEDIMENTAL NO PAÍS – PAPEL DO CNJ E O 

PROBLEMA DA RESISTÊNCIA AO NOVO MÉTODO INFORMATIZADO  

 

A reforma do Poder Judiciário firmada pela Emenda Constitucional nº 45/2004 criou o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ como órgão encarregado do controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 

juízes. Instituído em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, composto 
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de quinze conselheiros e dirigido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o CNJ é o 

órgão que controla o Judiciário brasileiro, exercendo uma fiscalização externa desse Poder.  

De início houve muita resistência à sua criação, sendo implementadas várias ações para 

impedir a sua aprovação pelo Congresso Nacional, questionando-se, inclusive, a sua 

constitucionalidade.  

A despeito da oposição quanto à criação de um órgão de controle do Judiciário, em 

pouquíssimo tempo, a situação reverteu-se e a importância deste Órgão passou a ser 

reconhecida, sobretudo nos seus dois primeiros anos, pela atuação memorável no combate às 

mazelas que assolavam o Judiciário, como, por exemplo, instituição de teto salarial, proibição 

de contratação de parentes, e fixação de voto aberto para promoção dos juízes, provando, 

assim, sua força proeminente. 

Nesse processo de informatização dos atos judiciais e uniformização procedimental no 

país, o CNJ tem sido imprescindível e não tem medido esforços para tanto, notadamente por 

se encarregar de adotar as providências necessárias ao fornecimento de auxílio técnico-

científico aos tribunais na elaboração e na gestão de estratégia.  

É que em razão da unicidade do Poder Judiciário, o Órgão vem exercendo papel 

singular no sentido de implementar diretrizes nacionais para nortear a atuação institucional de 

todos os seus órgãos, inclusive com a elaboração de Resoluções e criação de um Núcleo de 

Estatística e Gestão Estratégica.  

Citem-se, oportunamente, as Resoluções nºs 46 e 49, ambas de 18 de dezembro de 

2007;  70, de 18 de março de 2009; 90, de 29 de setembro de 2009; 91, de 29 de setembro de 

2009; 99, de 24 de novembro de 2010; 100, de 24 de novembro de 2009 e 105, de 6 de abril 

de 2010, esta última dispondo especificamente sobre a documentação dos depoimentos por 



meio do sistema audiovisual  e realização de interrogatório e inquirição de testemunhas por 

videoconferência. 

Cabe, nessa toada, ao CNJ constatar os gargalos, monitorar os estrangulamentos e 

estabelecer medidas que sirvam de fórmulas a serem seguidas pelas instâncias do Poder 

Judiciário, não somente no acesso profissional, tramitação, chaves de segurança, senhas e 

códigos, como também de todos os demais subsídios que implementem em sua plenitude a lei 

do processo eletrônico.250 

A estratégia do Poder Judiciário traçada pelo CNJ tem por missão o fortalecimento do 

Estado Democrático de Direito e o fomento à construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, por meio de uma efetiva prestação jurisdicional, notadamente com credibilidade e 

reconhecimento por parte da sociedade, enquanto Poder célere, acessível, responsável, 

imparcial, efetivo, justo e garantidor do pleno exercício dos direitos de cidadania. 

 A implantação do processo eletrônico e a modernização e uniformização do fluxo de 

trabalho das secretarias e gabinetes visando à organização e à racionalização fazem parte das 

ações sugeridas ao plano estratégico traçado pelo CNJ, inclusive, no âmbito cível e criminal.  

Nesse rumo, uma questão há de ser enfrentada: a resistência à nova forma.  

A missão do Conselho Nacional de Justiça não tem sido das mais fáceis, especialmente 

quando o foco é vencer a resistência de alguns operadores do direito quanto ao processo 

eletrônico. Há um sentimento de incerteza por parte de alguns quanto ao avanço tecnológico e 

por ainda predominar no meio jurídico um conservadorismo quanto às mudanças, sobretudo 

as virtuais. 

                                                
250 ABRÃO, Carlos Henrique.  Processo eletrônico: Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006. 2ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.108-109. 
 



Nesse Brasil de extensão continental, é imprescindível, portanto, o desprendimento por 

parte de todos os envolvidos com o processo, além de esforço e seriedade no trato da questão 

pelo Poder Público, especialmente pelo Judiciário, que precisa continuar adotando alternativas 

para realizar tal escopo com o planejamento de políticas públicas de prestação jurisdicional 

efetiva e célere, levando a efeito o quanto antes a informatização do processo, nos termos da 

Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006 com medidas que: a) viabilizem a gravação do 

maior número possível de audiências; b) proporcionem segurança e comodidade aos 

interessados habilitados, por meio do acesso aos dados 24 horas, sem a necessidade do 

deslocamento aos fóruns para encaminhar petições ou consultar os autos; e c) imprimam a 

efetividade do direito à informação por parte da sociedade, pela via eletrônica, acerca de 

dados que não tramitem em segredo de justiça. 

 

 

6 O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO  

 

As novas tecnologias de comunicação proporcionam um estilo de vida diferente do que 

se costuma ver e permitem potencializar as habilidades do indivíduo diante de uma nova 

linguagem do conhecimento, o que não significa dizer que as relações humanas estão sendo 

enfraquecidas pelas relações tecnológicas.  

Ao contrário, o que se tem é uma nova forma de expressão e desenvolvimento 

completamente distintos do padrão que se tinha, até porque as máquinas não possuem um 

desenvolvimento independente do homem, apenas respondem a uma necessidade de evolução 



da própria sociedade, a informática não diz respeito simplesmente a computadores, mas a vida 

das pessoas. 251  

Nessa perspectiva, a tecnologia foi eleita não somente o mais importante instrumento de 

modernização do Poder Judiciário brasileiro, como também a parceira principal de fóruns e 

tribunais na busca pela otimização, desburocratização dos trâmites judiciais e ferramenta de 

auxílio ao trabalho dos que operam com o processo judicial. Foi escolhida a utilização da 

tecnologia notadamente pelos benefícios que seu desenvolvimento traz para a transparência 

dos procedimentos jurisdicionais, para a celeridade processual e para uma melhor gestão das 

informações. 252  

 

 

6.1 A INFORMATIZAÇÃO COMO OTIMIZAÇÃO – LEI Nº 11.419/06 

Tendo entrado em vigor em março de 2007, a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 

2006, com previsão de ser aplicada, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, 

bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição253, ainda tem sua aplicação 

                                                
251 MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & informática no poder judiciário: 
sentenças programadas em processo virtual. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008, p, 112 e 114.  
252 FIOREZE, Juliana. Videoconferência no processo penal brasileiro: interrogatório on-line. Curitiba: Juruá, 
2008, p. 72-73. 
 

253 “Lei nº 11.419/2006 - Art. 1o  O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de 
atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. § 1o  Aplica-se o disposto nesta Lei, 
indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de 
jurisdição. § 2o  Para o disposto nesta Lei, considera-se: I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento 
ou tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância 
com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; III - assinatura 
eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em 
certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante 
cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos”. 



de modo restrito, seja por questões de ordem técnica para sua ampliação, seja pelo fato de a 

grande maioria dos Judiciários dos Estados sentir o reflexo da deficiência quanto à dotação 

orçamentária e de um planejamento seguro acerca do tema, acreditando-se que a Justiça 

estadual demore, em média, pelo menos 5 anos para que consiga efetivamente operar 

integralmente com os ditames da lei do processo eletrônico.254  

Números recentes do Conselho Nacional de Justiça indicam no Brasil um volume 

superior a 70.000.000 de processos, em todas as esferas da Justiça, cujo grau de 

congestionamento se mostra elevado e as metas estabelecidas pelo referido Conselho visam 

principalmente atender os anseios da sociedade. Pelo menos dez vantagens podem ser vistas 

de imediato com a legislação do processo eletrônico: 1) fim do processo em papel com a 

automação eliminando etapas manuais; 2) redução do custo com o procedimento; 3) agilidade 

na tramitação; 4) tráfego e trânsito sem “gargalo”; 5) redução dos incidentes; 6) meio digital 

eficiente, sem volumes físicos inócuos; 7) garantias de acesso e transparência; 8) diminuição 

dos recursos efetivos; 9) sintonia entre primeira e segunda instância; e 10) deslocamento dos 

processos sem possibilidade de extravio pelo meio eletrônico.255  

A lei do processo eletrônico, concisa e com sua clareza solar, atende ao clamor de 

desafogar a Justiça, criando acentuada expectativa pelo fato de toda a sua regulamentação 

advir do comando do próprio órgão encarregado desta disciplina, conclamando os Tribunais 

Superiores (STJ e STJ) e o CNJ à uniformização do tema para que não haja distorções entre 

os demais Tribunais do país. 

Todos os dados do processo estarão armazenados e terão um código específico. Os 

elementos do processo pela via eletrônica transmitem, desde a inicial até a decisão final com 
                                                
254 ABRÃO, Carlos Henrique.  Processo eletrônico: Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006. 2ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 28. 
 
255 ABRÃO. Op. cit., p. 103 e 133. 



trânsito em julgado, diversas etapas e procedimentos, livres de papel ou de volumes, saindo as 

publicações pela via eletrônica256, traços vitais para o reconhecimento da credibilidade de um 

Judiciário de amplo acesso democrático. O processo eletrônico compreende todos os 

mecanismos postos à disposição do juízo, tais como a intimação das partes, do perito e a 

convocação para audiência, permitindo que as partes ou terceiros interessados sejam 

comunicados da decisão judicial, mediante correio eletrônico, com o respectivo registro de 

sua implementação.257 

A adoção do processo virtual evita o atendimento em balcão de cartórios e secretarias e 

a locomoção de advogados entre seus escritórios e fóruns para dar cumprimento ao mandato 

que lhe foi outorgado pela parte, uma vez que todas as informações estarão disponíveis na 

rede mundial informatizada. Petição inicial, defesa, recurso, sentença, acórdão, cópias de 

documentos, atos e termos que compõem o processo virtual estão 24h (vinte e quatro horas)258 

acessíveis aos interessados, permanecendo os documentos originais fotocopiados pelo sistema 

eletrônico depositados em arquivo geral do fórum para eventual consulta, e aqueles mantidos 

em poder das partes, poderão, se for o caso, ser requisitados posteriormente pela autoridade 

judiciária.  

                                                

256 “Lei nº 11.419/2006 - Art. 4o  Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio 
da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a 
eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o  O sítio e o conteúdo das publicações de que trata 
este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada na forma da lei específica. § 2o  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer 
outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação 
ou vista pessoal. (...)”. 

257 Idem. Ibidem, p. 17-25. 

258 “Lei nº 11.419/2006 - Art. 3o  Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora 
do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo 
único.  Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as 
transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia”. 

 



O processo é monitorado pelo sistema automatizado, o que dispensa a realização de 

múltiplas tarefas que ficavam sob a responsabilidade humana por falta de um programa 

inteligente informatizado. O gerenciamento das atividades no processo eletrônico garante 

produtividade em menor tempo possível e um salutar exemplo disso é o monitoramento das 

fases processuais onde o sistema está orientado para automaticamente alertar a anormalidade 

no caso de eventual falta de cumprimento de um ato processual no prazo estabelecido.259  

 

6.2 MEIOS ELETRÔNICOS E A QUESTÃO DA SEGURANÇA DOS DADOS 

INFORMATIZADOS 

O problema da segurança dos sistemas e informações do processo eletrônico foi, 

inicialmente, um dos principais obstáculos colocados por muitos que operam na justiça 

quando o assunto era a adoção de novas tecnologias pelos órgãos públicos. De mais a mais, 

notícias freqüentes acerca de crimes de informática reforçaram uma crença de que as 

informações em meio digital eram frágeis por natureza, permitindo facilmente manipulações e 

alterações de dados.  

A despeito dessa concepção, importa anotar que o tema da segurança na informatização, 

além de imprescindível, é seguramente, um dos mais estudados cientificamente, envolvendo 

grandes investimentos pelo Poder Público, o que faz com que os avanços sejam uma 

constante a ponto de atualmente poder se dizer que uma série de recursos, que vão desde 

equipamentos específicos para esse fim, como é o caso dos chamados firewalls260 até 

                                                
259 MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & informática no poder judiciário: 
sentenças programadas em processo virtual. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 39-40.  
 
260 Cf. CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo judicial eletrônico. Curitiba: Juruá, 2008, p. 71, Firewall 
(parede de fogo) é medida de segurança que pode ser implementada para limitar o acesso de terceiros a uma 
determinada rede ligada à internet. Existem diversos tipos de implementação desses mecanismos, via software 



programas de criptografia261, infra-estrutura de chaves públicas262 e protocolização digital 

garantem que as informações inseridas nos sistemas de informática sejam protegidas.263  

Afastando a vulnerabilidade do sistema, tome-se como exemplo o êxito do processo 

eleitoral e a plena informatização dos juizados especiais federais. Certo é que nos mais 

diversos segmentos da sociedade, a via eletrônica de comunicação tem se mostrado mais 

segura que a tradicional exatamente para combater fraudes e tornar mais seguro os serviços, 

adotando-a desde grandes grupos privados como é o caso das instituições financeiras e entes 

públicos, estes lançando mão do sistema virtual não somente para emitir certidões negativas, 

como também para outras facilidades como o acompanhamento de todo o exercício financeiro 

dos mais diversos órgãos públicos, parcelamento de débitos com a Fazenda e o envio do 

imposto de renda pela Internet com a imediata emissão de recibo.264     

Patrícia Peck Pinheiro reconhece que a tendência é que a tecnologia seja cada vez mais 

aprimorada para aumentar o nível de segurança na rede, que, segundo ela, em tese, já é maior 

do que se tem no mundo real, em que a possibilidade de ter uma assinatura falsificada 

graficamente é maior, ressaltando, ainda, que a assinatura eletrônica é mais segura que a real 

porque é certificada, “autenticada”, isto é, verificada em tempo real no sistema de duas 

                                                                                                                                                   
ou hardware.  Permite-se a passagem apenas de mensagens de correio eletrônico, podendo restringir ou policiar 
esse tipo de mensagens. 
 
261 Cf. PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 359, 
Criptografia corresponde ao método de codificação de dados que permite o acesso apenas de pessoas 
autorizadas, possuidoras de chave de acesso. É utilizada, entre outras finalidades, para autenticar a identidade de 
usuários, autenticar transações bancárias; proteger a integridade de transferências eletrônicas de fundos e 
proteger o sigilo de comunicações pessoais e comerciais.      
 
262 Cf. CLEMENTINO. Op. cit., p. 16, Infra-estrutura de Chaves Pública corresponde a arquitetura, 
organização, técnicas, práticas e procedimentos que suportam, em conjunto, a implementação e a operação de 
um sistema de certificação baseado em criptografia de chaves públicas.   
 
263 MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & informática no poder judiciário: 
sentenças programadas em processo virtual. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008, p.183-184.  
 
264 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Informatização do processo. In: CHAVES, Luciano Athayde (Org.). 
Direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2007,  p. 416-417. 
 



chaves, ao passo que as assinaturas tradicionais não são verificadas imediatamente e diversas 

delas sequer são verificadas, como ocorre com cheques e cartões de crédito. Arremata a 

doutrinadora que: 

 

Deve-se ter em mente que não há como ter 100% de garantia de segurança, nem no 
mundo real nem no mundo virtual. Vejamos o que ocorre com os golpes em caixas 
eletrônicos de Bancos. Mas sabemos que a tecnologia permite ampliar essa 
segurança para limites adequados à manutenção da paz social, devendo cada um, 
individualmente, zelar e ser responsável pela segurança de suas senhas de modo a 
ajudar a coibir tais práticas, cada vez mais comuns.265  

 

Quatro princípios básicos são apontados como fundamentos da segurança da 

informação: integridade, autenticidade, não-repúdio e irretroatividade. Pelo princípio da 

integridade visa-se a assegurar que um documento não foi alterado após sua assinatura. Para 

isso o sistema de informática deve ter a capacidade de detectar qualquer mudança não 

autorizada no conteúdo do arquivo, garantindo, portanto, que os dados nele inseridos não 

foram modificados indevidamente.  O segundo princípio, o da autenticidade, tem a 

finalidade de se comprovar a origem e autoria de um determinado documento, sendo 

necessário para tanto que o usuário forneça uma credencial que indique ser ele quem se diz 

ser. Os tipos de credenciais utilizados no sistema são assinaturas digitais266 e combinações de 

nomes e senhas de ordem pessoal.   O terceiro princípio, o não-repúdio, tem o escopo de ser 

a prova que um usuário de sistema realizou uma ação específica, como por exemplo, a ação 

de enviar uma mensagem de forma eletrônica, o que no sistema de gestão processual ora em 

análise, implica que é esse princípio que garante que o autor não possa negar que tenha 
                                                
265 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 162 e 164.  
 
266 Cf. PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 161, 
Assinatura Eletrônica é uma chave privada, ou seja, um código pessoal e irreproduzível que evita os riscos de 
fraude e falsificação. Para o Direito Digital, uma chave criptográfica significa que o conteúdo transmitido só 
pode ser lido pelo receptor que possua a mesma chave e é reconhecida com a mesma validade da assinatura 
tradicional. 
 



assinado digitalmente o documento eletrônico. Por fim, o quarto princípio básico, o da 

irretroatividade, cuja função é garantir que o sistema não permita a geração de documentos 

de forma retroativa no tempo.267  

Imperioso que se atente para o fato de que todos esses requisitos de segurança podem 

ser atendidos pelo uso de técnicas de certificação, assinatura e protocolização digital de 

documentos, além de as tecnologias de segurança aplicadas aos documentos digitais268 que 

formam o processo eletrônico denotarem a viabilidade de adoção das novas tecnologias 

implantadas, mantendo-se a validade jurídica imprescindível à continuidade dos trâmites 

previstos na legislação.269   

 

6.3 VANTAGENS OBTIDAS COM O PROCESSO VIRTUAL NOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES – STF E STJ 

 

Com a promulgação da Lei nº 11.419/2006, o Superior Tribunal de Justiça - STJ e o 

Supremo Tribunal Federal - STF, no movimento pela modernização do Judiciário brasileiro 

empreenderam esforços para a consolidação do processo eletrônico com o firme propósito de 

expressiva agilização da prestação jurisdicional para se ter processos com duração razoável e 

                                                
267 MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & informática no poder judiciário: 
sentenças programadas em processo virtual. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008, p.184. 
 
268 Cf. CLEMENTINO. Op. cit., p. 15, Documento Eletrônico é toda representação virtual que fornece 
informação ou prova, elaborado mediante o uso de computador, materializado pelo registro magnético ou 
similar. Em informática, o termo arquivo tem o mesmo valor. 
   
269 MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & informática no poder judiciário: 
sentenças programadas em processo virtual. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008, p.184-185.  
 



justiça acessível à população, inclusive, por parte dos demais tribunais federais e estaduais do 

país. 

No ano seguinte à promulgação da lei do processo eletrônico, o STF editou a Resolução 

nº 344, de 25 de maio de 2007270, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 

regulamentando o processo eletrônico naquela Corte. Foi criado, então, o e-STF - meio 

eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças 

processuais instituído pela citada Resolução com o objetivo de proporcionar uma forma de 

comunicação eficiente entre o e-STF e os Tribunais associados, mesmo diante de ambientes 

tecnológicos diferentes. O e-STF Processo Eletrônico – Webservices permite que a 

transmissão de peças processuais em formato eletrônico entre o Tribunal de Origem e o STF 

com a garantia de sigilo, integridade e rapidez.271 

Composta de onze ministros e abarrotada de recursos e outros incidentes, daí em diante, 

se intensificaram os esforços da Corte Suprema do país pela extinção do processo em papel, 

redução de custos e maior facilidade na tramitação e julgamento dos procedimentos, 

culminando, mais recentemente com a edição da Resolução nº 427, de 20 de abril de 2010272, 

a qual institui que a partir de 1º de outubro de 2010, o agravo de instrumento passa a ser 

recebido e processado exclusivamente, de forma eletrônica, além de em seu art. 19, a mesma 

norma ter estabeleceu exclusivamente a via eletrônica para o processamento dos seguintes 

instrumentos: I – Ação Direta de Inconstitucionalidade; II – Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão; III – Ação Declaratória de Constitucionalidade; IV – 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; V – Reclamação; VI – Proposta de 

Súmula Vinculante; VII – Ação Rescisória; VIII – Ação Cautelar; IX – Habeas Corpus; X – 

                                                
270 Vide anexo a esse texto. 
 
271 Cf. – http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estf&pagina=WSProcessoEletronico. Acesso 
em: 12 jun. 2010. 
272 Vide anexo a esse texto. 



Mandado de Segurança; XI – Mandado de Injunção; XII – Suspensão de Liminar; XIII – 

Suspensão de Segurança; XIV – Suspensão de Tutela Antecipada.  

 Na cadência pela plenitude da virtualização, a Corte Constitucional também previu que 

os pedidos de habeas corpus impetrados em causa própria ou por quem não seja advogado, 

defensor público ou procurador poderão ser encaminhados ao STF em meio físico, mas 

deverão ser digitalizados antes da autuação, para que tramitem de forma eletrônica (art. 20 da 

Resolução nº 427/2010).  

O STJ, composto de 33 ministros e sendo instância final infraconstitucional, lançando-se 

à frente, persegue o objetivo de ser o primeiro tribunal do mundo totalmente digital, tendo 

recentemente assinado convênio com o Conselho Nacional de Justiça e outros Tribunais para 

desenvolver um sistema de processo judicial eletrônico (PJe) em qualquer procedimento 

judicial.273  

Já no ano de 2007, inicialmente, o STJ publicou a Resoluções nº 2,274 em 24 de abril, e 

posteriormente, em 05 de novembro, do mesmo ano, editou a Resolução nº 9, ambas 

disciplinando o recebimento de petição eletrônica no âmbito daquela Corte, permitindo aos 

credenciados utilizarem a Internet para a prática de atos processuais, independente de petição 

escrita, nos processos de competência originária do Presidente, nos Habeas Corpus e nos 

Recursos em Habeas Corpus, inclusive, deixando claro que o envio da petição por meio 

eletrônico e com assinatura digital dispensava a apresentação posterior dos originais ou de 

fotocópias autenticadas, como também que acesso ao serviço de recebimento de petições 

dependeria da utilização pelo credenciado da sua identidade digital, a ser adquirida perante 

                                                
 
273Cf.http://www.stj.gov.br/portal_stj/objeto/texto/impressao.wsp?tmp.estilo=&tmp.area=398&tmp.texto=96549. 
Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
274 Vide anexo a esse texto. 



Autoridade Certificadora credenciada junto à Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 

ICP - Brasil. 

 

Regulamentando o processo judicial eletrônico no âmbito do STJ, tem-se a Resolução nº 

1, de 6 de fevereiro de 2009 e a Resolução nº 1, de 10 de fevereiro de 2010. Esta última 

revogou expressamente as Resoluções nº 2, de 24 de abril de 2007 e nº 1, de 6 de fevereiro 

2009.275 De acordo com a Resolução mais recente, os documentos e peças encaminhados 

fisicamente ao Superior Tribunal de Justiça serão digitalizados na Seção de Protocolo de 

Petições da Secretaria Judiciária, quando se tratarem de petições incidentais, e na 

Coordenadoria de Processos Originários, no caso de petições iniciais.  

 

Os originais entregues em meio físico no Superior Tribunal de Justiça serão devolvidos 

ao interessado após a sua digitalização. Caso não ocorra a devolução imediata, as petições 

serão mantidas à disposição do interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

protocolo, após o que serão eliminadas. Já as petições encaminhadas por meio digital ao 

Superior Tribunal de Justiça serão validadas na Secretaria Judiciária. O acesso ao serviço de 

recebimento de petições depende da utilização pelo credenciado da sua identidade digital, a 

ser adquirida perante a ICP – Brasil e o envio da petição por meio eletrônico e com assinatura 

digital dispensa a apresentação posterior dos originais ou de fotocópias autenticadas.     

Dando mostras de um sentimento de segurança quanto à virtualização, o Ministro Cesar 

Asfor Rocha, quando exerceu a Presidência do Tribunal da Cidadania, reconheceu que o 

processo digital aumentará a confiabilidade e rapidez na justiça, assinalando que: 

 

                                                
 
275 De igual modo, as resoluções citadas constam dos anexos ao presente texto. 



A adoção do processo digital irá não só reduzir a morosidade do Judiciário, como 
também aumentar o índice de confiança da população na Justiça. De acordo com o 
ministro, a substituição de processos em papel por arquivos digitais contribui tanto 
para reduzir o tempo de solução de conflitos como para facilitar o acesso de 
advogados e partes aos autos, dois fatores que influem na percepção que as pessoas 
têm da atuação da Justiça.276 

 

 

A propósito desse desígnio, o Ministro Luiz Fux, do STJ, destacou que o sistema 

jurídico brasileiro tem empreendido todo tipo de reforma com o desiderato de cumprir a 

duração razoável do processo, adotando medidas para alcançar a celeridade processual como a 

antecipação de tutela, a súmula vinculante, a lei dos recursos repetitivos, o cumprimento da 

sentença (autoexecutoridade judicial), e, mais recentemente, o processo eletrônico. Tratando 

do processo eletrônico como um instrumento de expressiva agilização da prestação judicial, o 

Ministro Fux reforça que os processos chegavam ao STJ, fisicamente, em sete meses, e hoje, 

com a maioria dos Estados integrada ao sistema de digitalização, esses processos demoram 

menos de sete minutos para chegar, além de alertar que o processo eletrônico não muda o 

conceito de processo, de modo que a diferença é que os atos são praticados por via eletrônica, 

além de ter a lei do processo eletrônico esclarecido que o processo eletrônico é aplicado a 

todos os processos, a todos os procedimentos e em qualquer grau de jurisdição.277 

Acredita-se que, com a plena informatização do STJ, seja obtida vultosa economia 

decorrente da integração pela via eletrônica, não somente nas pautas de sessões, distribuições 

dos procedimentos, constatações de problemas de estrangulamento, como também em termos 

de transporte de processos, onde se terá uma redução de gastos, em torno de R$ 20 milhões 

por ano. Contudo, a principal vantagem que se identifica no procedimento do recurso 

                                                
276 Cf. http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=96984. Acesso em: 13 
jun. 2010. 
 
277 Cf. http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=93781. Acesso em: 13 
jun. 2010. 
 



eletrônico diz respeito às peças, translado, certidões, preparo efetivo, tudo que doravante 

deverá passar pelo crivo do meio digital, naturalmente, dependendo do provedor de acesso, do 

gerador de informações e do cadastramento realizado quanto aos advogados, Ministério 

Público e Ministros da Corte.278    

 

 

 

 6.4 VIDEOCONFERÊNCIA: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Remonta aos idos de 1970 a existência da videoconferência, tendo seu crescimento 

ocorrido nos últimos anos, em razão do uso freqüente da tecnologia digital como mecanismo 

necessário à era da informação presente nos dias de hoje, não podendo o Direito, enquanto 

ciência social ficar à margem de tais avanços.279 

No universo jurídico, entretanto, a videoconferência constitui método novo que se 

revela extraordinária ferramenta no trâmite dos feitos criminais, por trazer vantagens reais, 

tais como: a) mais segurança ao acusado e à coletividade, evitando-se riscos de fuga e resgate 

no trajeto ao Fórum; b) imensa redução de gastos públicos, como por exemplo, uma economia 

de R$ 6 milhões por ano, apenas no Estado de São Paulo, com o deslocamento de presos para 

audiências em tribunais; c) maior celeridade na resolução dos processos.  

                                                
278 ABRÃO, Carlos Henrique.  Processo eletrônico: Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006. 2ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 112. 
 
279 FIOREZE, Juliana. Videoconferência no processo penal brasileiro. Curitiba: Juruá, 2008, p.52.  
 



O sistema de videoconferência otimiza e acelera a efetividade da prestação jurisdicional 

além de beneficiar o erário poupando recursos despendidos com atividades como a escolta e 

transporte de presos ou a expedição de inúmeras cartas precatórias.280 

A videoconferência é definida como “um serviço multimídia que permite a interação 

entre pessoas em locais diversos, permitindo a conexão de um número variável de 

interlocutores, em comunicação bi ou multidirecional”.281 

Tomando como parâmetro tipos de intervenções processuais, a videoconferência pode 

ser classificada da seguinte forma: a) teleinterrogatório - para tomada de declarações do 

indiciado ou suspeito, na fase policial, ou do acusado ou réu, na fase judicial; b) 

teledepoimento – para a tomada de declarações de vítimas, testemunhas e peritos; c) 

telerreconhecimento – para a realização de reconhecimento do suspeito ou do acusado, a 

distância, ato que hoje já se faz com o uso de meras fotografias; d) telessustentação ou 

sustentação oral a distância, perante tribunais, por advogados, defensores e membros do 

Ministério Público; e) telecomparecimento, mediante o qual as partes ou seus advogados e os 

membros do Ministério Público acompanham os atos processuais à distância, neles intervindo 

quando necessários; f) tele-sessão ou reunião virtual de juízes integrantes de tribunais, Turmas 

Recursais ou Turmas de Uniformização de Jurisprudência; g) telejustificação, em atos nos 

quais seja necessário o comparecimento do réu perante o juízo, como em casos de sursis 

processual e penal, fiança, liberdade provisória etc.282   

 

                                                
280 ARAS, Vladimir. Videoconferência, persecução criminal e direitos humanos. In MOREIRA, Rômulo de 
Andrade (organizador). Leituras complementares de processo penal. Salvador/BA: juspodivm, 2008, p. 305. 
 
281 FIOREZE, Juliana. Op. cit., p. 58. 
 
282 Idem. Ibidem, p. 60.  



6.4.1 Videoconferência na inquirição de testemunhas – Lei nº 11.690/08 e Resolução nº 

105 do CNJ, de 05 de abril de 2010 

 

A Lei nº. 11.690, de 09.06.2008 alterou a temática da prova no processo penal, e quiçá 

um dos mais importantes novéis tenha sido o disciplinamento da inadmissibilidade das provas 

também derivadas das ilícitas - art. 157, §1º, CPP-283, sem precedentes na legislação, 

derruindo de uma vez por todas com as discussões acerca do tema, porque agora também tais 

espécies de provas estão vedadas legalmente. 

A preocupação do legislador infraconstitucional em adequar-se no que pudesse à ordem 

constitucional, tratando da disciplina geral das provas, com ênfase à licitude da mesma, é 

percebida em outras inovações da reforma processual, v.g., com a adoção do sistema da 

inquirição direta e por videoconferência, além de ser una a audiência de instrução e 

julgamento, onde a dinâmica dos trabalhos segue a ordem estabelecida no art. 400 do CPP284, 

oportunidade em que deverão ser apresentadas as razões finas das partes e a sentença. 

 Referida mudança procedimental na colheita da prova testemunhal buscou, sem 

sombra de dúvidas, não apenas imprimir agilidade à produção da prova oral, mas a um só 

tempo, atribuir maior fidelidade aos depoimentos, sem qualquer alteração da pergunta 

formulada por intermédio do magistrado na condução do ato processual, o qual, ainda que 
                                                

283 “Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as 
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. § 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das 
ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.  

284 “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 
defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, 
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (Alterado pela 
Lei nº 11.719-2008)”. 
 



involuntariamente, poderia modificá-la eventualmente, alterando-a em sua substância, o que 

não contribuiria em nada para a defesa ou acusação. 

Antes da reforma instituída pela Lei nº. 11.690/2008, o sistema brasileiro de inquirição 

das testemunhas era o presidencialista, no qual as perguntas das partes eram dirigidas ao juiz, 

que as formulava às testemunhas.  

Com a alteração do art. 212 do CPP e seu parágrafo único; foi adotado o sistema da 

inquirição direta com o cruzamento de informações - cross-examination285- de origem norte-

americana, devendo a inquirição das testemunhas ocorrer diretamente pelas partes, sem o 

intermédio do juiz, que, ao final, poderá complementar o mencionado ato instrutório. 

Contudo, essa nova regra para a inquirição de testemunhas não traz nenhuma mudança em 

relação ao interrogatório do réu, ato processual em que caberá ao juiz iniciá-lo realizando as 

perguntas, podendo as partes complementá-lo, quanto ao que for relevante. 

Note-se que a inquirição de testemunhas por parte do magistrado ocorrerá meramente 

de forma suplementar, após as partes, e zelando para que as perguntas elaboradas tanto pela 

acusação quanto pela defesa não sejam feitas de forma a induzir a resposta do depoente, nem 

sejam impertinentes ou repetitivas.  O juiz exercerá, então, relevante função fiscalizatória, 

indeferindo as perguntas: a) que possam induzir a determinada resposta; b) que não tenham 

relação com a causa; e c) que importem repetição de outra já respondida. 

Nesse caminhar de depurar-se ao máximo a instrução probatória, outra inovação da 

reforma do CPP foi a possibilidade de inquirição da testemunha por videoconferência - art. 

                                                
285 Sistema adotado nos Estados Unidos, onde o juiz situa-se em posição secundária na produção das provas, 
cabendo às partes o papel principal na produção das provas. 



217, CPP286 -, caso a presença do réu possa causar humilhação, temor ou sério 

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade. 

Na utilização da videoconferência na audiência de instrução, uma questão, entretanto 

ainda não alcançou o consenso na doutrina, no que diz respeito ao texto do art. 217 do CPP, 

quanto à retirada da sala de audiência do réu ou da testemunha que será inquirida. 

Para Walter Nunes da Silva Junior, o magistrado fará com que a testemunha seja 

encaminhada para outra sala do fórum, e de lá preste seu depoimento por videoconferência, 

ressaltando que: 

 

Geralmente, a testemunha ou o ofendido pede para não falar na presença do acusado 
no momento da realização da audiência. Dificilmente essa comunicação é feita com 
antecedência. Por isso mesmo, da forma como redigida a norma, parece que o 
legislador vislumbrou a hipótese em que, fazendo a testemunha ou o ofendido essa 
comunicação em audiência, dispondo de tecnologia adequada, o juiz determinar 
que a pessoa vá para outra sala do fórum para, de lá, prestar o depoimento, 
ficando o juiz, as partes e o acusado na sala de audiência. A intenção é que o 
acusado possa permanecer ao lado de seu advogado, até para auxiliá-lo em relação a 
alguma pergunta que deve ser feita, como aliás, de praxe, ocorre. De toda sorte, caso 
não haja a possibilidade de se fazer a inquirição por videoconferência, com a 
conseqüente determinação de retirada do acusado da sala de audiência, se for feita a 
gravação audiovisual, deve ser dada a oportunidade, antes do interrogatório, para 
que ele assista o depoimento da testemunha.287  (grifos acrescidos) 

 

Na mesma perspectiva, a propósito da direção do ato processual pelo juiz e o método da 

videoconferência em audiência de instrução e julgamento, Andrey Borges de Mendonça, 

igualmente, mudando posicionamento perfilhado da primeira edição de sua obra, passou, na 

                                                
 
286 “Art. 217 - Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério 
constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a 
inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 
prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas 
previstas no caput  deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram”.   
 
287 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 
ordinário e sumário com o novo regime das provas e principais modificações do júri. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, p. 231-232.  



segunda edição, a entender que o réu, na hipótese de inquirição por videoconferência, deve 

permanecer na sala para que mantenha contato com seu advogado. Contudo, manifesta o 

doutrinador nítida preocupação com a integridade física da testemunha e do ofendido, 

preconizando para tanto que:  

 

Assim sendo, a regra é que o acusado possa participar da produção da prova, 
presenciando-a em audiência e eventualmente auxiliando seu causídico na defesa da 
causa. Ocorre que tal direito não é absoluto e em situações devidamente justificadas 
o magistrado poderá impedir que o réu se mantenha na sala de audiências, visando 
assegurar a busca da verdade real. Caso o magistrado entenda que a presença do réu 
é prejudicial à busca da verdade real, deve utilizar-se, em primeiro lugar, do sistema 
de videoconferência.  [...] Refletindo sobre o tema, entendemos que o réu, na 
hipótese de oitiva por videoconferência, deve permanecer na sala – até para que 
tenha contato com seu causídico -, sendo que a testemunha ou vítima é quem sairá 
da sala para ser ouvida por meio do sistema de áudio e vídeo. [...] Somente em  caso 
de impossibilidade de utilização do sistema de videoconferência é que será admitida 
a retirada do réu da sala de audiências. [...] No entanto, não podemos nos esquecer 
que a integridade física da testemunha e do ofendido deve ser preservada acima de 
tudo, assim como a busca da verdade real. Desta forma, em situações excepcionais, 
devidamente justificadas, entendemos que o magistrado também poderá impedir o 
réu de acompanhar o depoimento, mesmo havendo sistema de videoconferência.288  

 

Tem-se, portanto, que somente na impossibilidade da realização da inquirição da 

testemunha por videoconferência é que o juiz determinará a retirada do réu da sala - o que 

anteriormente constituía-se na primeira alternativa em tais situações -, prosseguindo na 

inquirição com a presença do defensor do acusado, porquanto jamais o ato processual sem a 

presença de defesa técnica. 

Em se tratando de inquirição de testemunha residente noutra localidade, coube à Lei nº 

11.900/09 permitir, expressamente que, ao invés de ser ela ouvida, por carta precatória, seja a 

oitiva da testemunha realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser 
                                                
 
288 MENDONÇA. Andrey Borges de. Nova reforma do código de processo penal: comentada artigo por 
artigo. 2ed. São Paulo: Método, 2009, p.195-196. 
 



realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, disposição 

encartada no art. 222, §3º, incluído no CPP pela referida legislação. 

Nesta hipótese, tem pertinência a expedição de carta precatória contendo requerimento 

ao juiz deprecado para que, em dia e hora previstos, havendo recurso tecnológico, intime a 

testemunha para comparecer naquele juízo, a fim de que ela participe da audiência a ser 

concretizada no juízo deprecado, através de sua inquirição por videoconferência.  

Em verdade, a tecnologia permite que a testemunha residente noutra localidade 

participe da audiência uma levada a efeito no próprio juízo deprecante, considerando que na 

hipótese em apreço, a nova legislação não previu a qual juiz caberia a condução da inquirição 

de testemunha por videoconferência, de sorte que o mais prudente seria a direção do referido 

ato processual pelo juiz deprecante, sobretudo quando realizada durante a audiência de 

instrução e julgamento.   

Poder-se-ia alegar que a inquirição de testemunha por videoconferência estaria sendo 

levada a efeito em local onde o juiz do processo não possui jurisdição, e que, assim, dois 

juízes, em mesmo dia e horário, contudo em localidades diversas, estariam encarregados do 

mesmo ato processual.  

É razoável que se avance nesse entendimento e mencionado conceito transmude para a 

uma nova realidade vivida pela sociedade, de sorte que, é suficiente que o depoimento de 

testemunha residente noutra localidade, tomado por videoconferência, seja levado a efeito no 

juízo deprecado, com a presença de um oficial de justiça e a direção do ato integralmente pelo 

juízo deprecante, notadamente porque o depoimento dessa testemunha, com o auxílio da 

tecnologia, é prestado na audiência uma que estará sendo realizada no juízo deprecante. 

Diferentemente, em se tratando de carta rogatória, em caso de cooperação internacional por 



meio de videoconferência, por ser questão atinente à soberania, a direção do ato processual 

caberia ao juiz do país em que está sendo tomado o depoimento, consoante recomendam os 

tratados e convenções acerca da matéria. 289 

 Importante Resolução, a de nº 105 do CNJ, de 06 de abril de 2010, esclarece o tema, 

dispondo sobre a documentação dos depoimentos por meio do sistema audiovisual e 

realização de interrogatório e inquirição de testemunhas por videoconferência, elucida o tema 

e deixa claro que a direção do interrogatório e da inquirição de testemunha por 

videoconferência será do juiz deprecante, em homenagem ao princípio da identidade física do 

juiz.290  

 

6.4.2 Videoconferência no interrogatório do acusado – Lei nº 11.900/09 e Resolução nº 

105 do CNJ, de 05 de abril de 2010 

 

Na esteira da informatização do processo penal, em 08 de janeiro de 2009, foi 

sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei nº 11.900, importante evolução 

que alterou o Código de Processo Penal brasileiro para prever a possibilidade de realização de 

interrogatório e outros atos processuais por videoconferência.  

A iniciativa de disciplinar a realização do interrogatório de réus presos pelo sistema de 

videoconferência, por intermédio de lei federal, adveio do Senador Aloizio Mercadante, que 

teve seu projeto de lei alterado com o substitutivo do Senador Tasso Jereissati. 
                                                
289 SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 
ordinário e sumário com o novo regime das provas e principais modificações do júri. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, p. 233.  
 
290 Vide, nos anexos, íntegra da Resolução nº 105/2010 do CNJ. 



Apesar de o interrogatório por videoconferência no processo penal consistir em medida 

a ser adotada pelo juiz, excepcionalmente, conforme consta do diploma legal sancionado, o 

assunto rende polêmica há mais de uma década, considerando que as primeiras experiências 

nesse sentido, no Brasil, foram realizadas no ano de 2006, no Estado de São Paulo, na cidade 

de Campinas-SP, por iniciativa do Juiz Edison Aparecido Brandão e na capital paulista por 

iniciativa do Juiz Luiz Flávio Gomes.291   

Estados brasileiros, como é o caso de Estado de São Paulo, já faziam uso da 

videoconferência no processo penal, todavia o debate ganhou fôlego com a edição da Lei 

Estadual paulista nº 11.819/05, que previu o uso da videoconferência nos procedimentos 

judiciais destinados ao interrogatório e à audiência de réus presos, findando referido diploma 

legal por ser declarado inconstitucional, em outubro de 2008, pelo Supremo Tribunal Federal.  

Na decisão tomada em Habeas Corpus292 impetrado pela Defensoria Pública paulista, 

onde se postulava a anulação do julgamento que havia condenado o acusado, a partir do 

momento do interrogatório através de videoconferência, a Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal, por unanimidade de votos, reconheceu a inconstitucionalidade da lei do 

Estado de São Paulo por afrontar a Constituição Federal ao disciplinar matéria de processo 

penal, cuja competência restringe-se à lei federal, resultando por invalidar o referido ato 

processual realizado mediante videoconferência, entendendo naquela oportunidade que aquela 

forma singular não prevista no ordenamento jurídico ofendia à cláusula do justo processo da 

lei (due process of law), conforme assente no julgado adiante: 

  

                                                
291 FIOREZE. Op. cit., p. 88.  
 
292 Vide inteiro teor anexado ao presente texto.  
 



EMENTA: AÇÃO PENAL. Ato processual. Interrogatório. Realização mediante 
videoconferência. Inadmissibilidade. Forma singular não prevista no ordenamento 
jurídico. Ofensa a cláusulas do justo processo da lei (due process of law). Limitação 
ao exercício da ampla defesa, compreendidas a autodefesa e a defesa técnica. Insulto 
às regras ordinárias do local de realização dos atos processuais penais e às garantias 
constitucionais da igualdade e da publicidade. Falta, ademais, de citação do réu 
preso, apenas instado a comparecer à sala da cadeia pública, no dia do 
interrogatório. Forma do ato determinada sem motivação alguma. Nulidade 
processual caracterizada. HC concedido para renovação do processo desde o 
interrogatório, inclusive. Inteligência dos arts. 5º, LIV, LV, LVII, XXXVII e LIII, 
da CF, e 792, caput e § 2º, 403, 2ª parte, 185, caput e § 2º, 192, § único, 193, 188, 
todos do CPP. Enquanto modalidade de ato processual não prevista no ordenamento 
jurídico vigente, é absolutamente nulo o interrogatório penal realizado mediante 
videoconferência, sobretudo quando tal forma é determinada sem motivação 
alguma, nem citação do réu. - HC 88914 / SP - HABEAS CORPUS - 
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO - Julgamento:  14/08/2007 - Órgão 
Julgador:  Segunda Turma – Publicação -DJ 05-10-2007 PP-00037 -  Parte(s) - 
PACTE.(S): MÁRCIO FERNANDES DE SOUZA. IMPTE.(S) PGE-SP - 
PATRÍCIA HELENA MASSA ARZABE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA). 
COATOR(A/S) (ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

O Congresso Nacional brasileiro, quando legislou sobre a matéria em análise, sem 

sombra de dúvidas, perfilhou caminho trilhado por diversas democracias, sobretudo nações 

européias que já adotam a videoconferência, sem que isso implique violação a direitos 

individuais do acusado.  

A Itália, desde de 2001, utiliza a videoconferência em interrogatórios, no combate às 

organizações mafiosas, com a adoção do sistema “ligação audiovisual à distância”.  A 

França alterou seu Código de Processo Penal em 2001, passando a dispor de tal meio de 

telecomunicação.  A Espanha, por sua vez, alterou sua legislação em 2003 para permitir a 

tele-audiência criminal. Portugal, desde a implantação total da rede de informática do 

Judiciário, no final de 2002, passou a utilizar a videoconferência em larga escala. Além desses 

países europeus citados, os Estados Unidos da América, desde 1996, utilizam tal sistema, 

evitando o transporte do acusado de um extremo a outro do continente norte-americano, como 



também os riscos que o deslocamento representaria e o gasto de expressiva soma de recursos 

públicos.293 

Nesse giro, infere-se que uma vez adotadas as cautelas imprescindíveis à preservação 

dos direitos fundamentais do acusado, a videoconferência não atentará contra os princípios da 

ampla defesa e do contraditório. E, ademais, saliente-se que a tecnologia utilizada para alguns 

interrogatórios realizados por esse método permite o contato privativo e em linha exclusiva 

criptografada entre o acusado e seu defensor, mesmo porque a presença deste será sempre 

assegurada ao lado de seu cliente294.  

No Brasil, permanece a regra de o interrogatório ser presencial, independentemente de 

o acusado estar solto ou preso. Se preso o réu, o interrogatório será  realizado, em sala 

própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que esteja garantida a segurança 

do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor 

e a publicidade do ato. Excepcionalmente, é que o juiz, por decisão fundamentada, de ofício 

ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de 

videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo 

real. 

Vê-se que o interrogatório por videoconferência não está disciplinado como uma 

obrigatoriedade, e sim excentricamente para quatro situações: 1ª) prevenir risco à segurança 

pública, quando existir fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de 

que possa fugir durante o deslocamento ao fórum; 2ª) para viabilizar a participação do réu, se 

houver relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra 

circunstância pessoal; 3ª) para impedir a influência do réu sobre testemunhas ou vítima, desde 

                                                
293 FIOREZE. Op. cit., p.  303-330. 
 
294 SILVA JUNIOR. Op. cit., p. 145 



que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência; e 4ª) responder à 

gravíssima questão de ordem pública, conforme disposto expressamente no §2º do art. 185 do 

CPP, alterado pela Lei nº 11.900/09295. 

 A lei exige, ainda, que a sala reservada no estabelecimento prisional para a realização 

de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo 

juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do 

Brasil, como também que, da decisão que terminar a realização de interrogatório por 

videoconferência, as partes sejam intimadas com 10 (dez) dias de antecedência, sendo 

garantido ao preso, antes do interrogatório por videoconferência, poder acompanhar, pelo 

mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e 

julgamento.  

Logo, além de restar garantido ao acusado o direito de audiência com o juiz responsável 

pelo seu julgamento, apresentando sua autodefesa no ato do interrogatório, ser-lhe-á 

assegurado pelo juiz, em qualquer modalidade de interrogatório, o direito de entrevista prévia 

e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o 

acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no 

presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso, de sorte 

                                                
295 “Art. 185 - O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será 
qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. § 1º O interrogatório do réu 
preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas 
a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a 
publicidade do ato. (Alterado pela L-011.900-2009). § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, 
de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a 
medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Alterado pela L-011.900-2009) I - prevenir 
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de 
que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; (Acrescentado pela L-011.900-2009) II - viabilizar a 
participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em 
juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha 
ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 
217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (...)”. 
  
 



que será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o 

interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1o e 2o do art. 185 do CPP, já 

esquadrinhadas neste ponto.  

Ao contrário da carta precatória, a videoconferência permite que o acusado seja ouvido 

pelo juiz responsável pelo seu julgamento, ao qual competirá fazer as perguntas e a direção do 

interrogatório em caso encarceramento do réu, ainda que o estabelecimento prisional esteja 

localizado em outra unidade da federação.  

No que toca à carta precatória, impende trazer ao debate precaução com a preservação 

dos direitos fundamentais do acusado, contida na Resolução nº 105, do CNJ, de 05 de abril de 

2010, quando, em seu art. 7º, previu o interrogatório por videoconferência em audiência una 

no juízo deprecante cercado das devidas garantias constitucionais, estabelecendo que:  

 

Art. 7º O interrogatório por videoconferência deverá ser prestado na audiência una 
realizada no juízo deprecante, adotado, no que couber, o disposto nesta Resolução 
para a inquirição de testemunha, asseguradas ao acusado as seguintes garantias: 
I - direito de assistir, pelo sistema de videoconferência, a audiência una realizada no 
juízo deprecante; II - direito de presença de seu advogado ou de defensor na sala 
onde for prestado o seu interrogatório; III - direito de presença de seu advogado ou 
de defensor na sala onde for realizada a audiência una de instrução e julgamento;  
IV - direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, o que compreende o 
acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor ou 
advogado que esteja no presídio ou no local do interrogatório e o defensor ou 
advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. 

 

Nessa hipótese, para a realização do ato judicial, o juízo do processo não precisaria da 

colaboração do outro, onde estivesse preso o réu. Imaginar algo diferente, seria permanecer 

burocratizando o feito até mesmo como a utilização da videoconferência, que veio para 



simplificar. Até mesmo quando for o caso de réu solto, para todos os efeitos, o depoimento 

ocorrerá na audiência una realizada no juízo deprecante, e a este caberá a direção do ato.296  

Sendo assim, além da gravação das imagens do ato processual, como importante 

instrumento para o julgamento da causa urge atentar que o novo método realiza-se em favor 

do acusado e não de forma contrária a qualquer de suas garantias. Com a videoconferência, 

afora as vantagens de segurança e economia, os direitos constitucionais do acusado são 

preservados, uma vez que lhe será assegurado pelo juiz o direito de entrevista prévia e 

reservada com o seu defensor, assim como o acesso a canais telefônicos reservados para 

comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de 

audiência do Fórum, e entre este e o preso.  
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2009, p. 149.  
 



 

 

 

 

 

7 PROPOSIÇÕES PARA A EFETIVIDADE DE UM PROCESSO PENAL 

ELETRÔNICO GARANTISTA NO ORDENAMENTO BRASILEIRO  

 

O Estado detém o monopólio da administração da justiça e o faz, por meio do Poder 

Judiciário, que por seu turno, tem o dever de assegurar a garantia jurisdicional - direito de 

ação - aos que a ele se dirigirem. Com o processo virtual e o desapego ao papel, a formação 

precoce de uma cidadania voltada à era virtual é de crucial importância, até mesmo com um 

olhar voltado para a segurança dos sistemas e bom uso dos meios eletrônicos disponíveis, 

tendo em vista que incorporar a idéia de que o registro eletrônico é tão confiável ou mais que 

o registro impresso tornou-se um propósito sem volta para o Judiciário brasileiro.  

O papel do Poder Legislativo é evidente no movimento pela celeridade processual. Cabe 

ao Legislativo atentar para a realidade, perceber as dificuldades enfrentadas pelo ordenamento 

vigente, promover as alterações estruturais na legislação processual, definir medidas visando à 

adequação desta ao direito material a que dá suporte, no intuito de tornar o processo mais ágil 

e justo. 



O Judiciário tem implementado diversas ações, com destaque para a batuta do CNJ, que 

demonstra estar atento ao perfil de administração pública moderna, editando paulatino 

disciplinamento necessário às diversas etapas no processo de virtualização. 

A propósito, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte foi pioneira no Brasil, na 

instalação do Processo Judicial Eletrônico (PJE), novo sistema que permite a tramitação 

digital de ações judiciais nas varas cíveis federais do Estado, cujo lançamento ocorreu em 

abril de 2010, com a presença do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar 

Mendes. O sistema abrange todas as fases processuais, eliminando a utilização de papel e é 

resultado de um termo de cooperação assinado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 

Conselho da Justiça Federal (CJF) e os Tribunais Regionais Federais (TRF`s), onde a primeira 

fase contemplará as Varas Cíveis, e posteriormente as demais varas, sem que haja qualquer 

alteração no modo de tramitação dos feitos relativos a ações criminais, execuções fiscais e 

processos que já tramitam eletronicamente nos Juizados Especiais Federais.297 

 Assim como outros Tribunais do Brasil, a exemplo dos Tribunais Federais da 4ª e 5ª 

Regiões e dos Tribunais Estaduais de Santa Caratina e de São Paulo, o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Norte, que já havia implantando o PROJUDI, virtualizando todos os Juizados 

Especiais de suas Comarcas, começou a implantar no mês de agosto de 2010, o processo 

eletrônico nas Varas Comuns, através do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário. 

O cronograma é estabelecido, inicialmente, para o Juizado, quatro varas da Fazenda 

Pública de Natal e todas varas da Comarca de Parnamirim, através do funcionamento do 

portal e-SAJ na internet, a partir do qual será possível acessar os processos, que passarão a 

existir apenas no mundo virtual, com amplo acesso a advogados, procuradores, promotores e 

                                                
297 http://www.jf.jus.br/cjf/outras-noticias/2010/abril/jfrn-sera-pioneira-no-processo-judicial-eletronico. Acesso 
em: 05 jul. 2010. 



juízes, que poderão movimentar um processo de qualquer computador, com mais agilidade e 

ganho de tempo na tramitação do feito.298 

Importante notar que esse mesmo sistema que está sendo implantado no Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte já funciona em oito tribunais, como é o caso do Tribunal de 

Santa Catarina, onde se constatou uma aceleração de 70% no tempo de trâmite processual e 

uma redução de custos de R$ 30,00 (trinta reais) por processo, apenas no que diz respeito a 

insumos como papel, cartucho de tinta, impressora, combustível.299 

A simplificação no meio jurídico certamente é um discurso novo, cuja prática exigirá 

desprendimento e vontade de todos os operadores do direito. Ao ressaltar a necessária 

colaboração dos que operam com o processo, José Augusto Delgado pondera que: 

 

Entre nós não há, ainda, culto à simplificação das leis, do processo e da forma de 
serem apresentadas as petições iniciais, a contestação, as razões recursais e as 
decisões judiciais. A experiência demonstra o constante contato dos juízes com 
verdadeiros e bem elaborados tratados apresentados pelos advogados; estes, por sua 
vez, têm de decifrar a extensão dos fundamentos apresentados pelos magistrados em 
suas decisões, gerando, em regra, a necessidade de embargos de declaração para 
serem clareadas. O movimento pela simplificação do direito aplicado só terá 
êxito entre nós se contar com o apoio de todos os seguimentos envolvidos com a 
entrega da prestação jurisdicional. A pregação da doutrina em tal sentido será em 
vão se não contar com a colaboração do legislativo e, especialmente, dos advogados 
e dos juízes. Cumpre a todos encetarem movimentos sadios que produzam reflexos 
no Poder Legislativo e no Poder Judiciário para que se adote a cultura da 
simplificação do direito. 300 (grifos acrescidos) 
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299 http://tribunadonorte.com.br/noticia/tj-comeca-a-implantar-processos-eletronicos/155724. Acesso em: 01 ago. 
2010. 
 
300DELGADO, José Augusto. Reforma do poder judiciário. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/1902>. Acesso em 12 de dezembro de 2008, p.33-34. 
 



Quem nunca se deparou no fóruns desse país com dezenas de máquinas copiadoras em 

pleno funcionamento, sendo buscadas por profissionais para obter fotocópias de documentos, 

quando precisavam ter acesso aos autos e estes não podiam ser retirados do Cartório? 

Com efeito, a virtualização acaba não apenas com pilhas de papéis, mas permite o pleno 

acesso por todos os atores do processo, ensejando aos advogados, promtores e juízes estudar a 

causa concomitantemente, fato outrora impensando com o processo físico, uma vez que, para 

tanto, não raro exigia-se que o advogado com prazo comum, providenciasse inúmeras 

fotocópias para se debruçar sobre a causa, com mais precisão. 

Agora, em poucos minutos os processos são recebidos, registrados, autuados, 

classificados, distribuídos aos juízes, despachados e acessados pelos advogados e partes, de 

qualquer lugar do mundo, através da Internet, seja em dias úteis, feriados ou finais de semana, 

a qualquer hora, conforme revelam as telas reais anexadas ao presente trabalho, em que ações 

foram despachadas, em final de semana e a intimação lida por advogado, no minuto seguinte 

ao despacho dessa mestranda, no exercício de plantão judiciário, em Vara de sua titularidade, 

operando com o PROJUDI.301 

Nesse horizonte da virtualização processual, onde transparência e agilidade dão o tom 

do movimento pela modernização do Judiciário, a prática do cotidiano forense tem revelado 

algumas proposições, cuja implantação haverá de auxiliar no pleno resgate da confiabilidade 

na rápida solução das lides, como as que adiante se propõem: 

1) Realização de periódicas videoconferências entre o CNJ e tribunais do país, 

discutindo o tema da informatização, com a participação de juízes, equipes de informática e 

                                                
301 Vide, em anexo, telas impressas de processos eletrônicos. 



servidores, a exemplo da videoconferência recentemente realizada entre o CNJ, Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte e mais sete Tribunais;302 

2) Abertura de painéis para discussão do tema, com interação entre Tribunais, 

Defensorias Públicas, Ministério Público, Procuradorias e OAB; 

3) Seminários e/ou palestras a serem promovidas pelos Sindicatos de Servidores e 

Oficiais de Justiça com vistas a esclarecer os atos remanescentes para cumprimento pelo meio 

pessoal; 

4) Divulgação por parte da OAB acerca do acesso ao processo eletrônico pelos 

advogados, com a aquisição de certificado digital validado, viabilizando a chamada assinatura 

eletrônica que dá natureza legal a todos os documentos que vierem a ser apresentados num 

processo; 

5) Aperfeiçoamente e cursos permanentes pelos Tribunais e Escolas de Magistraturas; 

6) Cumprimento integral por parte de todos os Tribunais dos compromissos assumidos 

em convênios firmados com o CNJ para a mais rápida informatização do Judiciário brasileiro; 

7) Fórum permanente de debates elaborado pelas associações de magistrados acerca das 

dúvidas, problemas e sugestões do cotidiano, para o aperfeiçoamento do sistema 

informatizado de acordo com os variados fluxogramas e competências; 

8) Participação da comunidade universitária, fomentando a pesquisa e o debate sobre o 

novo método; 
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9) Planejamento estratégido elaborado por cada magistrado anualmente ou 

semestralmente para sua respectiva Vara, com vistas ao cumprimento de metas pela 

efetividade e celerdidade na tramitação dos feitos, sem prejuízo das metas traçadas pelo CNJ 

para o Poder Judiciário; 

10) Elaboração pelo Poder Legislativo de alterações estruturais na legislação processual 

necessárias à informatização da atividade investigativa, possibilitando inquéritos policiais 

virtuais, expedição de álvaras de soltura, mandados de prisão e demais atos, em tempo real, 

sobretudo em plantões judiciários; 

11) Grande campanha nacional com divulgação em massa, a ser levada a efeito pelo 

Conselho Nacional de Justiça, mostrando à sociedada os passos da informatização, seus 

efeitos e suas vantagens em prol da cidadania; 

12) Normatização pelo Conselho Nacional de Justiça de perfis e mecanismos de acesso 

ao processo penal eletrônico, nos portais dos Tribunais do país, com observância e resguardo 

dos dados e imagens das pessoas envolvidas, de modo a compatibilizar os direitos 

fundamentais de publicidade (informação) e intimidade; 

13) Cadastramento do profissionais que operam com o processo penal: Representantes 

do Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos, Servidores Públicos, etc. 

Não há dúvidas que os obstáculos diante do novo método processual que vem sendo 

implementando em todo o país e em todos os tipos de processo e graus de jurisdição trazem à 

memória as resistências do passado quando se pretendia introduzir a máquina de escrever para 

instrumentalizar o cotidiano forense.  



Igualmente, naquele período, muitos ergueram seu clamor espargindo críticas com a 

falta de segurança pelo simples fato de que os autos não seriam mais inteiramente firmados 

pelo próprio punho do juiz subscritor do documento.  

O tempo desde ali já se encarregou de provar quem tinha razão e agora certamente não 

se olvidará de fazer o mesmo, revelando a todos que a ampliação do acesso à justiça, 

enquanto princípio constitucional e direito fundamental na concepção de um Estado 

democrático constitucional, tem no processo eletrônico a ferramenta a imprimir nos dias 

atuais a desburocratização tão almejada, sepultando-se diversas etapas de trabalho cartorário 

mecânico, dando simplificação às formas, otimização e agilidade ao processo, além de trazer 

enorme preservação ao meio ambiente com números significativos, onde no ano de 2007, 

estimava-se uma economia de duas mil toneladas de papel, pondo a salvo cerca de 30 mil 

árvores, que seriam necessárias para o trâmite dos 20 milhões de novos processos que chegam 

ao Judiciário anualmente.303 

De lá para cá, o espaço útil do STJ aumentou 30% (trinta por cento), 1,5 armários 

deixaram de ser comprados; 1,6 mil hectares de árvores se mantiveram intactos com o fim do 

papel, além da economia ainda não auferida com energia elétrica, manutenção de elevadores, 

de portas e paredes danificadas pelo uso das “gaiolas” que carregavam processos e com a 

qualificação de servidores, e o fato mais relevante é que, sem o papel, reduziu-se em um ano e 

três meses a tramitação de um processo no Superior Tribunal de Justiça, conforme enfatizou o 

então presidente daquela Corte, Ministro César Asfor Rocha.304 
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Ainda que os Tribunais Superiores e a Justiça Federal tenham partido na frente, 

provavelmente a Justiça Estadual enfrentará maior dificuldade a ser superada, em termos de 

implementação do processo virtual em sua plenitude, especialmente no que diz respeito à 

alocação de recursos e disponibilidade para os Tribunais Estaduais, uma vez que, em 

decorrência da responsabilidade fiscal, essas Cortes enfrentam discrepâncias abissais de 

ordem orçamentária, o que leva a crer que a totalidade sua informatização processual leve 

maior tempo. 

A alvissareira inclusão digital do Poder Judiciário na sociedade informatizada já dá 

sinais da irreversibilidade de um processo que caminha a passos dinâmicos e em constante 

atualização, dando a conhecer que a idéia de um processo totalmente eletrônico não há como 

ser apartada do processo penal contemporâneo, que à exceção do interrogatório e da citação 

do acusado, cuja ampla defesa requer a utilização dos meios clássicos por questões naturais de 

preservação de garantias constitucionais do réu, deverá ter sua marcha praticada, por meio 

eletrônico com o armazenamento dos dados em sistema computacional seguro, trazendo não 

apenas comodidade aos interessados credenciados, tanto em dias úteis quanto em feriados e 

finais de semana, que poderão encaminhar petições e ter acesso 24 horas aos processos, sem 

deslocar-se aos fóruns, como também um aumento efetivo dos prazos processuais em 

decorrência do fato de o expediente virtual ser ininterrupto. 

Sem perder de vista o movimento pela necessária virtualização, pelo fato de manter 

acesa a luz do farol da democratização, a guiar os que operam essa mudança, merece aqui ser 

rememorada preocupação antiga externada por José Frederico Marques com a preservação das 

garantias do acusado, quando assinalou: 

 

No dia em que desaparecerem as garantias do acusado como resultante da 
hipertrofia da defesa social contra o crime, desaparecerá não só o processo, como, 



também, o princípio da legalidade das penas e dos crimes. Aí então se poderia falar 
num procedimento punitivo que de maneira alguma se confundirá com o processo. 
Mas enquanto existirem as garantias individuais das constituições democráticas, o 
processo penal será sempre um processo de partes, de caráter contraditório, 
estruturalmente idêntico ao processo civil.305 

 

A compreensão desse momento de transição faz entrever que, em sendo o processo 

penal instrumento de tutela de direitos essenciais da pessoa humana, o seu êxito sob o 

auspício da vida eletrônica dependerá também do empenho e da disposição dos tribunais e 

juízes em acompanhar essa evolução normativa de irrefreável relevância ao aprimoramento da 

prestação jurisdicional, desde que se tenha a cautela necessária no compasso da 

implementação de cada ato digitalizado, evitando-se as nulidades com a preservação dos 

direitos individuais já explicitados, a fim de que noutra borda, obtenha-se a resposta imediata 

para debelar a criminalidade crescente.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Com a passagem do Estado absolutista para o novo regime de Estado de direito, onde se 

alcançou a reavaliação do significado de poder, a Constituição, originariamente, foi concebida 

como o mecanismo de solução para o conflito entre a barbárie e a civilização, legítimo 

aparato guardião de um estado ideal de liberdade, no contexto de surgimento do 

constitucionalismo moderno. 

O propósito de impor limitação ao poder do Estado sempre serviu de linha demarcatória 

na construção da teoria dos direitos fundamentais, cujo reconhecimento e consagração, na 

esfera do direito positivo pelas primeiras Constituições, ocorreram com o advento do Estado 

contemporâneo, a partir do final do século XVIII. 

Na segunda metade do Século das Luzes, a doutrina de Cesare Beccaria anunciando a 

processualização do direito de punir, como instrumento indispensável para limitar a 

persecução penal, com a edição da obra Dos delitos e das penas em 1764, no chamado 



período humanitário, marcou, igualmente, o ingresso do processo penal na modernidade, a 

partir do instante em que as idéias liberais consolidam na seara criminal um modelo de 

processo acusatório e público, abolindo as formas irracionais de produção de provas e as 

penas cruéis, nada obstante a elaboração teórica do processo penal, enquanto instrumento de 

garantia do indivíduo diante do Estado tenha sido objeto de sistematização, somente a partir 

dos estudos de Oskar Von Bulow, na Alemanha de 1868. 

É a consagração formal e o respeito aos direitos fundamentais que dão sinais de 

racionalidade das relações humanas, uma vez que utilizados para designar os direitos das 

pessoas frente ao Estado e previstos constitucionalmente, podendo vir normatizados tanto 

como princípios, com elevado teor de abstração, quanto como regras, com baixo teor de 

abstração, todavia dotados de força jurídica própria da supremacia constitucional. 

O fenômeno da constitucionalização do processo penal indica que a Constituição é 

fonte formal do direito processual penal, em razão deste conter normas de natureza processual 

penal, de garantia do processo e da jurisdição, de modo que referidas normas positivadas no 

Texto Constitucional hão de ser aplicadas ao processo de forma autônoma. 

Na atualidade, a maioria das constituições contém catálogo de direitos fundamentais, na 

condição de autênticos direitos positivados, localizados no ponto mais alto do ordenamento 

jurídico e com força vinculativa plena e direta, sendo importante frisar que todas as 

Constituições brasileiras contemplaram os direitos fundamentais sob a forma de princípios 

constitucionais imbuídos das funções de fundamentar, interpretar e suprir a ordem jurídica, os 

quais, em sua maior parte, conservam a missão de estabelecer a legalidade constitucional 

quanto ao exercício do direito de punir – o devido processo legal. 



As decisões das Cortes Supremas, no constitucionalismo contemporâneo, têm 

corroborado essa inclinação que conduz à sólida valoração e eficácia dos princípios, levando 

ao reconhecimento de uma densidade normativa dos direitos fundamentais in casu consagrada 

nos princípios constitucionais do processo penal garantista, funcionando estes como uma 

espécie de baliza da relação entre o indivíduo e Estado-punitivo, salvaguardando as liberdades 

públicas essenciais, a partir do princípio fundante do devido processo legal previsto no art. 5º, 

inciso LIV, da Constituição Federal. 

A mudança do Estado Legal para o Estado Constitucional caracteriza o período pós 

Segunda Grande Guerra, denominado de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo 

contemporâneo, onde a dignidade da pessoa humana foi eleita o centro de irradiação dos 

direitos fundamentais no Estado Constitucional de Direito, e isso é verificado em diversas 

Constituições do último quarto do século XX. 

Por sua vez, o sistema penal do final do século XX caracterizou-se pela reforma do 

direito e dos códigos, em diversos países e pelas mais variadas razões. Contudo, identificar as 

tendências do direito processual penal não é missão das mais fáceis, em decorrência do forte 

conteúdo político que o informa, sendo certo, por outro lado, que o vasto movimento 

reformista dos últimos anos, em diversos países da Europa e América do Sul, marcado por 

democráticas mudanças legislativas e reivindicações doutrinárias, revela busca uniforme por 

celeridade e simplificação procedimental, sem descurar da vigilância e proteção dos direitos 

fundamentais do acusado, mormente pelo fato de algumas garantias ínsitas ao processo penal 

denotarem que é exatamente nele onde são resolvidos os conflitos mais intensos entre o 

Estado e o cidadão e também onde, em primeiro lugar, repercutem as transformações políticas 

do Estado. 



Garantismo e eficiência correspondem aos valores fundantes do novo processo penal, 

onde transparência e desburocratização são corolários do sistema acusatório, o qual exige 

ferramentas para sua plena realização, sendo até natural que se tenham reações, num primeiro 

momento, contra o novo, pelo fato de o homem manifestar uma tendência própria e defensiva 

em se opor a algo que ainda não esteja sob seu domínio.  

Já era de se esperar resistências às inovações tecnológicas que a era virtual introduziria 

na sociedade, especialmente no meio jurídico, e mais ainda no âmbito do processo penal em 

face do clamor pelo resguardo dos direitos fundamentais. 

É certo que, enquanto instrumento de aplicação de política criminal, a função 

primordial do processo é a tutela de direitos. Concebido para fixar as regras quanto ao 

exercício da jurisdição, não representa o processo penal um mero instrumento técnico de 

acesso à justiça, pois guarda em si valores políticos e ideológicos de uma nação, refletindo as 

diretrizes elementares do sistema político de um país.  

Nesse passo, o sigilo no âmbito processual criminal é instituto que vem sendo mais 

utilizado na vida judiciária, exigindo do magistrado, garantidor dos direitos fundamentais, 

profunda cautela em não se exceder na dose de interpretação do que venha a ser intimidade 

para não prejudicar o direito da coletividade de acompanhar o que se passa nos autos, e de 

outra banda, executar a árdua tarefa de, em cada caso concreto, constatar se os dados da 

intimidade expostos na lide penal são de tal intensidade que sua exposição causará um mal 

irreversível aos cidadãos nela envolvido, de tal modo que, caso verifique essa real 

possibilidade, deverá providenciar para que seja vedada a publicidade externa plena, lançando 

mãos de medidas, por meio das quais se tenha a parcial e seletiva informação dos mais 

relevantes atos processuais, sem que, através dessas informações, exponha-se a intimidade 

dos envolvidos no processo.  



Demais disso, a busca pela celeridade constitui preocupação antiga e junto com ela 

sempre veio o alerta no sentido de que a rapidez processual não deve ser alcançada a qualquer 

custo, respeitando-se as garantias individuais. Estas, sobretudo as do processo criminal, têm o 

intuito de assegurar que ao acusado será dado um tratamento onde a dignidade humana seja 

preservada, gerando a confiança do cidadão no Estado Constitucional de Direito. 

O direito fundamental à tutela jurisdicional em prazo razoável é conseqüência do 

exercício da cidadania pelas massas globalizadas, na medida em que permite que todos os 

indivíduos tenham acesso à justiça, refletindo um movimento de cunho mundial, cuja 

indeterminação do conceito deve ser analisada em cada caso concreto como o restritamente 

necessário para a solução da lide com segurança, mormente buscando um prazo razoável para 

as causas denominadas não complexas.  

A celeridade processual cujo processo eletrônico se desenha como instrumento 

necessário, constitui fator indispensável para a eficiência do processo criminal, que se ocupa 

do restabelecimento da segurança da vida em sociedade, sob pena de a tardança no deslinde 

da lide transparecer uma falsa impressão de impunidade e tornar ineficiente um julgamento 

definitivo do acusado, o qual enquanto não submetido à medida ou à sanção devida, em regra, 

permanecerá no seio da coletividade.  

Além do mais é possível identificar quando este direito fundamental do cidadão não for 

assegurado, traduzido numa demora injustificada da prestação jurisdicional, descortinando 

eventual atividade defeituosa do Estado em aplicar o direito ao caso concreto. 

Manifesta-se, assim, imprescindível o desprendimento por parte de todos os envolvidos 

com o processo de informatização judicial, além de esforço e seriedade no trato da questão 

pelo Poder Público, especialmente pelo Judiciário, que já adota inúmeras alternativas para 



realizar tal escopo com o planejamento de políticas públicas de prestação jurisdicional efetiva 

e célere, levando a efeito o quanto antes a informatização do processo, nos termos da Lei n° 

11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

Nesse movimento pela mais ampla democratização do Judiciário, com a implantação de 

um devido processo penal eletrônico garantidor dos direitos fundamentais, com foco no 

resgate da confiabilidade na rápida solução das lides, é que ora se apresentam algumas 

medidas para se alcançar com maior amplitude a garantia constitucional de acesso à justiça: a) 

Realização de periódicas videoconferências entre o CNJ e tribunais do país, discutindo o tema 

da informatização, com a participação de juízes, equipes de informática e servidores, a 

exemplo da videoconferência recentemente realizada entre o CNJ, Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte e mais sete Tribunais; b) Abertura de painéis para discussão do tema, com 

interação entre Tribunais, Defensorias Públicas, Ministério Público, Procuradorias e OAB; c) 

Seminários e/ou palestras a serem promovidas pelos Sindicatos de Servidores e Oficiais de 

Justiça com vistas a esclarecer os atos remanescentes para cumprimento pelo meio pessoal; d) 

Divulgação por parte da OAB acerca do acesso ao processo eletrônico pelos advogados, com 

a aquisição de certificado digital validado, viabilizando a chamada assinatura eletrônica que 

dá natureza legal a todos os documentos que vierem a ser apresentados num processo; e) 

Aperfeiçoamente e cursos permanentes pelos Tribunais e Escolas de Magistraturas; f) 

Cumprimento integral por parte de todos os Tribunais dos compromissos assumidos em 

convênios firmados com o CNJ para a mais rápida informatização do Judiciário brasileiro; g) 

Fórum permanente de debates elaborado pelas associações de magistrados acerca das dúvidas, 

problemas e sugestões do cotidiano, para o aperfeiçoamento do sistema informatizado de 

acordo com os variados fluxogramas e competências; h) Participação da comunidade 

universitária, fomentando a pesquisa e o debate sobre o novo método; i) Planejamento 

estratégido elaborado por cada magistrado anualmente ou semestralmente para sua respectiva 



Vara, com vistas ao cumprimento de metas pela efetividade e celerdidade na tramitação dos 

feitos, sem prejuízo das metas traçadas pelo CNJ para o Poder Judiciário;  j) Elaboração pelo 

Poder Legislativo de alterações estruturais na legislação processual necessárias à 

informatização da atividade investigativa, possibilitando inquéritos policiais virtuais, 

expedição de álvaras de soltura, mandados de prisão e demais atos, em tempo real, sobretudo 

em plantões judiciários; k) Grande campanha nacional com divulgação em massa, a ser levada 

a efeito pelo Conselho Nacional de Justiça, mostrando à sociedada os passos da 

informatização, seus efeitos e suas vantagens em prol da cidadania; l) Normatização pelo 

Conselho Nacional de Justiça de perfis e mecanismos de acesso ao processo penal eletrônico, 

nos portais dos Tribunais do país, com observância e resguardo dos dados e imagens das 

pessoas envolvidas, de modo a compatibilizar os direitos fundamentais de publicidade 

(informação) e intimidade; m) Cadastramento do profissionais que operam com o processo 

penal: Representantes do Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos, Servidores 

Públicos, etc. 

Hoje, o grande desafio dos operadores do direito, notadamente do Poder Judiciário, 

enquanto guardião da Constituição, é exatamente transcender o plano meramente formal dos 

direitos fundamentais, assegurando-lhes fiel observância em relação a todos os acusados em 

processos criminais, de sorte que a compreensão da dimensão subjetiva dos direitos 

fundamentais decorrentes da sua força normativa resulta na obrigação de o poder público 

desenvolver mecanismos eficientes de respeito, proteção e promoção desses direitos, donde se 

extrai que, em razão do caráter absoluto de tais direitos, eles não podem ser afastados, nem 

comportam qualquer espécie de exceção, sob pena de malferir todo o sistema processual. 

Nessa transição do modelo processual penal clássico arrimado no excesso de 

formalismo para uma concepção informatizada das rotinas processuais, a principal 



preocupação é dotar o sistema criminal de mecanismos indispensáveis para uma duração 

razoável do processo, sem perder de vista a indiscutível preservação dos direitos 

fundamentais.  

Ao lado da digitalização dos documentos que fazem o processo, a videoconferência é 

parte dessa transformação, inclusive pela facilidade em se implementá-la a partir de sistemas 

eletrônicos de gravação audiovisual gratuitos disponíveis na Internet, sendo indubitável que o 

sistema de videoconferência otimiza e acelera a efetividade da prestação jurisdicional além de 

beneficiar o erário poupando recursos despendidos com atividades como a escolta e transporte 

de presos ou a expedição de inúmeras cartas precatórias. 

Almeja-se a plenitude da informatização processual no país em 2012, de modo que o 

anacronismo dos céticos não pode impedir a modernização processual necessária ao presente. 

Incorporar o conceito de que o registro eletrônico já é uma realidade absolutamente confiável, 

senão mais ainda que o registro impresso é medida imperativa a todos que operam com o 

processo judicial no ordenamento brasileiro, cabendo aos juízes, na condição de guardiões dos 

direitos fundamentais, a missão singular de atuar como verdadeiros timoneiros no sentido de 

estar embebidos dessa transformação necessária e atuar, a um só tempo, não somente como 

difusor da mudança que o compasso da sociedade imprime, como também na condição de 

executor das alternativas para viabilizá-las, sobretudo colocando-as em prática na direção dos 

atos processuais.  

A mudança é cultural. Vencer o espírito conservador inerente ao próprio direito é 

fundamental com a conscientização dos seus operadores e da sociedade em geral, fomentando 

a prática de gestão documental com foco na modernização de arquivos e na utilização 

constante da tecnologia eletrônica, infundindo a certeza de que esta se constitui um meio 



indispensável para se alcançar com excelência a simplificação dos atos processuais, 

transpondo a burocracia infundada.  

 Sem descurar da preservação dos direitos fundamentais, o momento exige que a 

tecnologia seja o foco constante dos que dirigem os atos do processo a fim de que a 

concretização do processo eletrônico seja atingida em sua plenitude e em todos tipos de 

processos e graus de jurisdição, uma vez que o grande propósito da informatização não é 

tolher direitos, limitar cidadania ou cercear a liberdade, e sim servir de instrumento ao homem 

para uma melhor qualidade de vida.  

 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

Livros 

 

ABRÃO, Carlos Henrique.  Processo eletrônico: Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006. 

2ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

 

ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos 

humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008. 

 

______. Constitucionalismo discursivo. 2ed. rev. Tradução Luís Afonso Heck. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2008.  

 



______. Conceito e validade do direito. Tradução Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 

  

ALVARENGA, Lúcia Barros Freitas de. Direitos humanos, dignidade e erradicação da 

pobreza: uma dimensão hermenêutica para a realização constitucional. Brasília: Brasília 

Jurídica, 1998. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

 

BARROS, Flaviane de Magalhães. (Re)forma do processo penal: comentários críticos dos 

artigos modificados pela leis n. 11.690, n. 11.719/08 e n. 11.900/09. 2 ed.  Belo Horizonte: 

Del Rey, 2009. 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos.  Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campus, 1992. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

 

CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Tradução de Ricardo Rodrigues 

Gama. Campinas: Russel Editores, 2008. 

 

CARVALHO, L. G. Grandinetti Castanho de. Processo penal e constituição. 4ed. rev.e amp. 

Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006. 

 

CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 2ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

 

CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo judicial eletrônico. Curitiba: Juruá, 2008. 

 

DANTAS, Ivo. Constituição & processo. 2ed. Curitiba: Juruá, 2007. 

 

DELMAS-MARTY, Mireille. Processos penais da europa. Tradução Fauzi Hassan Choukr e 

colaboração Ana Cláudia Ferigato Choukr. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

 



______. Processo penal e direitos do homem: rumo à consciência européia. Tradução 

Fernando de Freitas Franco. Barueri/SP: Manole, 2004.  

 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

 

FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 6ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010.   

 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula 

Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002. 

 

FERREIRA, Pinto. Manual de direito constitucional.  2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito 

constitucional: o estado da questão no início do século XXI, em face do direito 

comparado e, particularmente, do direito positivo brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009. 

     

______. Direitos humanos fundamentais. 9ed. rev.São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

FIOREZE, Juliana. Videoconferência no processo penal brasileiro: interrogatório on-line. 

Curitiba: Juruá, 2008. 

 

GALINDO, Bruno. Direitos fundamentais: análise de sua concretização constitucional. 

Curitiba: Juruá, 2006. 

 

GOMES, Luiz Flávio (Coord.) et al. O sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos e o direito brasileiro.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 8 ed. rev., atual. e ampl. com a 

colaboração de João Daniel Rossi. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 



LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual e sua conformidade constitucional. 3 ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. v.2 

 

MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & informática no poder 

judiciário: sentenças programadas em processo virtual. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2008.  

 

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2 ed. Campinas: 

Millennium, 2000. v.1. 

 

______. Estudos de direito processual penal. 2 ed. Campinas: Millennium, 2001. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Curso de direito constitucional. 3ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

MENDONÇA. Andrey Borges de. Nova reforma do código de processo penal: comentada 

artigo por artigo. 2ed. São Paulo: Método, 2009. 

 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo penal.  4 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

 

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 10ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008. 

 

______. Processo e hermenêutica na tutela penal dos direitos fundamentais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

 



PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito constitucional democrático: controle e participação 

como elementos fundantes e garantidores da constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008. 

 

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003. 

 

PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e constituição. 3ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003. 

 

RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: 

teoria e prática. São Paulo: Forense, 2002. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9ed. rev. atual e ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

 

SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria 

(constitucional) do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

 

______. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos ordinário e 

sumário com o novo regime das provas e principais modificações do júri. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009.  

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

v.1. 

 

TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro.  2 

ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

 

 

Artigos e pareceres 

 

 



ARAS, Vladimir. Videoconferência, persecução criminal e direitos humanos. In: MOREIRA, 

Rômulo de Andrade (organizador). Leituras complementares de processo penal. 

Salvador/BA: juspodivm, 2008, p. 269-309. 

 

BOSCHI, José Antonio Paganella. O devido processo legal: escudo de proteção do acusado e 

a práxis pretoriana. Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo, n. 58, ano 14, p. 

232-279, jan./fev. 2006.  

 

BASTOS, Marcelo Lessa. Investigação Criminal – O papel do Ministério Público.  

Disponível em: <http://www.fdc.br/artigos/ic.htm> Acesso em: 12 jul. 2005. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuita de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In: MOREIRA, 

Eduardo Ribeiro; PUGLIESI, Márcio (Coordenação). 20 anos da Constituição brasileira. 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 163-193. 

 

CARBONELL, Miguel. El neoconstitucionalismo em su laberinto. In: CARBONELL, Miguel 

(Coordinador). Teoría del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Colombia: 

Universidad Externado de Colombia, 2007. p. 9-12. 

 

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Ampla defesa e direito à contraprova. Revista 

brasileira de ciências criminais, São Paulo, n. 55, ano 13, p. 364-386, jul./ago. 2005.  

 

DELGADO, José Augusto. Reforma do poder judiciário. Disponível em: 

http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/handle/2011/1902. Acesso em: 12 dez. 2008. p. 1-36.   

 

FERNANDES, Antonio Scarence. Reflexões sobre as noções de eficiência e de garantismo no 

processo penal. In: FERNANDES, Antônio Scarence; ALMEIDA, José Raul Gavião de; 

MORAES, Maurício Zanoide de (Coordenação). Sigilo no processo penal: eficiência e 

garantismo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 9-28. 

 

FERRAJOLI, Luigi. Sobre los derechos fundamentales. In: CARBONELL, Miguel 

(Coordinador). Teoría del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Colombia: 

Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 71-89. 



 

GOMES, Luiz Flávio. A videoconferência e a lei nº 11.900, de 8 de janeiro de 2009. Revista 

jurídica consulex, Brasília, n. XIII, p. 30-31, mar. 2009.  

 

GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Devido processo legal e direito ao procedimento 

adequado. Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo, n. 55, ano 13, p. 293-313, 

jul./ago. 2005.  

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios e garantias constitucionais. In: LIMA, Marcellus 

Polastri e SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna (Coord.). A renovação processual penal 

após a constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009, p. 1-21.   

 

______. A instrução processual penal em ibero-america.  Disponível em: 

<http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/UNAM

/iij/ponencias%20300104/mesa4/100s.pdf. Acesso em: 13 jun. 2010. 

 

______. Lineamentos gerais do novo processo penal na América Latina: Argentina, 

Brasil e Código modelo para Ibero-america. Disponível em: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/175/dtr/dtr7.pdf. Acesso em 

31 jun.2010.    

 

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Significado epistemológico do conceito processual de 

constituição. In: LOIS, Cecília Caballero; BASTOS JÚNIOR, Luiz Magno Pinto; LEITE, 

Roberto Basilone (Coord.). A constituição como espelho da realidade: interpretação e 

jurisdição constitucionais em debate – homenagem a Silvio Dobrowolski. São Paulo: LTr, 

2007, p. 181-186. 

 

JESUS, Damásio Evangelista de. Videoconferência no judiciário criminal. Revista jurídica 

consulex, Brasília, n. XIII, p. 29, mar. 2009.  

 

KEHDI, André Pires de Andrade. O sigilo da ação penal: aspectos gerais. In: FERNANDES, 

Antônio Scarence; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de 

(Coordenação). Sigilo no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008, p. 57-95. 



 

LEITE, Rosimeire Ventura; SOUZA, Diego Fajardo Maranha Leão de. O sigilo no processo 

criminal e o interesse público à informação. In: FERNANDES, Antônio Scarence; 

ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de (Coordenação). Sigilo no 

processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 

203-238. 

 

MORAES, Maurício Zanoide. Publicidade e proporcionalidade na persecução penal 

brasileira. In: FERNANDES, Antônio Scarence; ALMEIDA, José Raul Gavião de; 

MORAES, Maurício Zanoide de (Coordenação). Sigilo no processo penal: eficiência e 

garantismo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 29-55. 

 

RANGEL, Paulo. O Garantismo Penal e o Aditamento à Denúncia. Disponível em:  

<www.mundojurídico.adv.br>. Acesso em: 12 jul. 2005. 

 

REYES, Manuel Aragón. La constitución como paradigma. In: CARBONELL, Miguel 

(Coordinador). Teoría del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Colombia: 

Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 29-40. 

 

SANCHÍS, Luis Prieto. Constitucionalismo e garantismo. Tradução de Eduardo Ribeiro 

Moreira. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro; PUGLIESI, Márcio (Coordenação). 20 anos da 

Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 377-394. 

 

SILVA, Enio Moraes da. A garantia constitucional da razoável duração do processo e a defesa 

do Estado. Revista de informação legislativa, Brasília, n. 172, ano 43, p. 23-35, out./dez. 

2006.  

 

SILVA JUNIOR, Walter Nunes da. Informatização do processo. In: CHAVES, Luciano 

Athayde (Org.). Direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2007, p. 415-439. 

 

TEIXEIRA, João Paulo Allain. Jurisdição e Direitos Fundamentais: a Proposta do 

Garantismo como Separação do Formalismo Kelseniano. Disponível 

:http://www.esmape.com.br/revista/joao_paulo_rev15.htm.  Acesso em: 13 de julho de 2005. 

 



TULKENS, Françoise. O procedimento penal: grandes linhas de comparação entre sistemas 

nacionais. In: DELMAS-MARTY, Mireille (Org.). Processo penal e direitos do homem: 

rumo à consciência européia. Tradução Fernando de Freitas Franco. Barueri/SP: Manole, 

2004, p. 05-17. 

 

 

Sites 

www.stf.jus.br 

www.stj.jus.br 

www.cnj.jus.Br 

www.tjrn.jus.br 

www.jf.jus.br 

www.ampb.org.br 

www.tribunadonorte.com.br 

 

Legislação 

Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008. 

Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008. 

Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. 

Lei nº 11.900, de 8 de janeiro de 2009. 

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. 

Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.  

 
 










































































































































































































































































