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RESUMO 
 
 

Os direitos fundamentais constituem a estrutura central do processo penal, 

que implica na compreensão da teoria constitucional desse ramo do Direito 

vinculada a observância de direitos e garantias fundamentais e estabelece-se os 

limites para a atuação estatal no dever-poder de punir. Busca-se definir os contornos 

da racionalidade do modelo acusatório, formalmente aderido pela Constituição de 

1988, superando a matriz inquisitória, a mentalidade autoritária e a ideologia da 

defesa social que, não somente inspirou, mas também orientou a elaboração do 

ainda vigente Código de Processo Penal de 1941. O Garantismo aplicado ao 

processo criminal é uma forma de limitação do poder punitivo, visto que propõe a 

recuperação das garantias jurídicas fundamentais e o respeito aos direitos humanos. 

Apresentam-se as perspectivas e necessidades de adequação legislativa para a 
reestruturação do código processual penal de acordo com o modelo acusatório. Por 

fim, abordam-se os movimentos de política criminal incompatíveis com o Estado 

Constitucional Democrático de Direito. 

 
Palavras-Chave:  
Processo Penal. Sistema processual acusatório. Limites ao poder-dever de punir. 
Direitos Fundamentais. Estado Constitucional Democrático de Direito.  

 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

 
Los derechos fundamentales constituyen la columna central de los procesos 

penales, lo que implica la comprensión de la teoría constitucional de esta rama del 

Derecho vinculado a la observancia de los derechos y garantías fundamentales y 

establece los límites de la actuación del Estado en su deber-poder de punir. Se 

busca definir los contornos de la racionalidad del modelo acusatorio, formalmente 

creado por la Constitución de 1988, superando la matriz inquisitorial, la mentalidad 

autoritaria y la ideología de la defensa social que no sólo inspira, sino también guió 

el desarrollo del Código del Proceso Penal del 1941. El Garantismo aplicado a un 

proceso penal es una forma de limitación del poder punitivo, ya que propone la 

recuperación de las garantías jurídicas fundamentales y el respeto de los derechos 

humanos. Se presenta las perspectivas y necesidades de adecuación legislativa 
para la reestructuración del código procesual penal de acuerdo con el modelo 

acusatorio. Por último, enfoca a los movimientos de política criminal incompatible 

con el Estado constitucional  democrático del Derecho. 

 
Palabras clave: 
Proceso Penal. Sistema procesal acusatorio. Límites en el poder y la obligación de 
castigar. Los derechos fundamentales. Estado Constitucional Democrático de 

Derecho. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O fenômeno da criminalidade ganhou enorme proporção na história recente, 

estando presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral 

através da mídia. Todos aqueles que lidam com o fenômeno criminal devem 

enfrentar estes desafios, além de fazer com que o amplo debate nacional sobre o 
tema transforme-se em real controle sobre as políticas criminais e de segurança 

pública, e, mais ainda, estimule a parceria entre órgãos do poder público e 

sociedade civil, na luta por segurança e qualidade de vida dos cidadãos brasileiros.  

O presente trabalho analisa a relação entre os direitos fundamentais e o 

exercício da pretensão punitiva da sociedade, na perspectiva do sistema acusatório, 

a partir da conformação do processo penal à constituição, tendo em vista a 
observância das garantias processuais, imperativo do Estado Constitucional 

Democrático de Direito. 

Abordam-se os possíveis efeitos para o processo penal, concebido como o 

locus para o exercício de direitos voltados à preservação da liberdade do acusado 

que, com o advento do modelo de Estado Social de Direito, estruturado nas bases 

do Estado Constitucional Democrático de Direito, passa a exigir uma postura mais 
ativa do juiz criminal, no sentido de garantir a efetividade desses direitos 

fundamentais.  

A Constituição brasileira de 1988 elencou um de rol direitos processuais 

fundamentais; constitucionalizou as funções da advocacia e das desfensorias 

públicas; fortaleceu o exercício das partes; traçou os parâmetros para um modelo 

processual acusatório, no qual se constata a institucionalização do Ministério Público 

como autor exclusivo da ação penal pública e retirou do julgador as atividades 

acusadoras, típicas do sistema inquisitivo, podendo-se, assim, almejar à 

imparcialidade indispensável no processo constitucional democrático. 

Ao longo dos anos, os Direitos Fundamentais dos cidadãos foram sendo 

incorporados nas Constituições de vários países. No Brasil, a Constituição atual, em 
seu art. 5º, apresenta extenso rol de normas destinadas a assegurar os direitos 

individuais e coletivos.  

A defesa do minimalismo penal e do garantismo no processo criminal, 

significa a defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, inseridos nos 
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nossos princípios constitucionais. Essa defesa reveste-se, a cada dia, de maior 

importância, visto que, quanto maior é a influência de movimentos repressivistas, 
como law and order (Lei e Ordem), mais eficaz deve ser o filtro garantista 

desempenhado pelo processo penal. 

O tema objeto desse trabalho tem como aspecto central realizar um olhar 

constitucionalista sobre direito e processo penal brasileiro, na perspectiva do 

sistema acusatório, estruturado na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais; e, 

quando assim não for possível, apontar os indícios de inconstitucionalidade dos 

dispositivos examinados.  

Os direitos fundamentais, vertical e horizontalmente considerados, 

consubstanciam a “reserva de justiça” da Constituição. Além disso, considerando o 

limite da ambivalência da pena em relação aos valores fundamentais, faz-se crucial 

uma leitura cuidadosa e temperada do direito processual penal positivo para que ele 

não seja mero mecanismo de opressão e se apresente como um instrumento 
excepcional para a manutenção emergencial da estrutura dos valores da vida.  

O pesquisador do direito processual constitucional penal realiza, sem 

prescindir da complexidade e da importância da dogmática alemã, uma leitura dos 

limites e do espaço de atuação da política criminal do Estado. Essa tarefa precede a 

aplicação da lei penal, sendo um pressuposto para a atividade da sua concretização. 

O presente estudo se propõe estabelecer limites ao poder punitivo estatal, 
visto que a Constituição Federal de 1988 e a Convenção Americana de Direitos 

Humanos contêm inúmeros preceitos que conformam ou modulam o sistema 

punitivo brasileiro. Este conjunto normativo limitador do castigo é estruturado em 

regras, princípios jurídicos, postulados político-criminais e garantias processuais que 

demarcam o âmbito de atuação dos sujeitos do processo penal, bem como na 

elaboração de normas que incriminam várias condutas humanas. 

Nesse âmbito, terão destaques as novas feições dos agentes estatais da 

persecução criminal: juiz, membro do ministério público, autoridade policial e 

defensor. Ressalte-se a atuação desses agentes em um processo penal com feições 

acusatórias, expondo eventuais incongruências que ainda persistem no 

ordenamento, além de apresentar sugestões para possíveis soluções. 

Pretende-se, com o presente estudo, evidenciar a conciliação do caráter 
punitivista do direito penal com a natureza limitadora do poder punitivo, uma vez que 

este não tem apenas o caráter punitivo, mas também limitativo e garantista; ou seja, 
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a observância das garantias processuais constitucionais regulam e disciplinam a 

aplicação e execução da punição estatal, evitando excessos ou abusos. 

A hipótese que se apresenta é que o processo penal se legitima a partir da 
tutela de direitos fundamentais, submetida à racionalidade do modelo acusatório e 

garantista, em que a decisão do magistrado deve ser produto da participação plena 

dos envolvidos, em conformidade com o Estado Constitucional Democrático de 

Direito. 

No tratamento do tema, guiado por uma concepção garantista, busca-se 

contribuir para maiores análises sobre o direito e o processo penal brasileiro, 

justificado no momento atual pela existência de tendências neo-absolutistas, 

especialmente no que diz respeito à legislação penal de emergência e de exceção, 

que surgem com o pretexto de defesa da sociedade, mas que agem em detrimento 

dos direitos e garantias individuais. 

 É um estudo da política à dogmática e da política da dogmática. Sem se 
descuidar da reserva da proteção da lei, traça os movimentos das constituições das 

penas na política. Entende-se como dogmática em movimento multidisciplinar, pois o 

conteúdo desse enfoque abrange o direito constitucional e o processo penal positivo, 

mas desloca a decisão para o constitucionalismo, que se faz, se funda e se legitima 

no coração da política. 

Para maior compreensão do assunto, a dissertação divide-se em seis 
capítulos, sendo esta introdução o primeiro deles. No segundo, faz-se um breve 

histórico sobre os sistemas informadores do processo penal, abordando os aspectos 

gerais do tema no direito comparado e os seus reflexos no sistema processual 

criminal brasileiro.  

Ademais, no terceiro capítulo busca-se uma análise sobre o modelo 

acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, discorrendo sobre a 

repercussão das garantias individuais na conformação do processo penal moderno, 

destacando o devido processo legal, a garantia de igualdade, a ampla defesa e as 

garantias referentes à jurisdição. 

Em seguida, no quarto capítulo, o modelo acusatório é apresentado como um 

instrumento de garantias, evidenciando o garantismo como uma limitação ao poder 

punitivo estatal. De outro modo, na segunda parte deste capítulo, constata-se uma 
redefinição das funções dos agentes da justiça criminal sob a ótica de um processo 

penal constitucional.  
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No quinto, analisam-se as  perspectivas e necessidades de adequação 

legislativa para a reestruturação do código processual penal de acordo com o 

modelo acusatório, abordando os movimentos de política criminal incompatíveis com 
o Estado Constitucional Democrático de Direito; identificam-se também quais as 

propostas de reformas na legislação processual penal (algumas delas já encapadas 

em projetos que tramitam no Congresso Nacional), bem como a atuação do julgador 

na produção probatória penal.   

Por fim, no último capítulo fazem-se as conclusões, em que serão 

apresentados os principais entraves à concretização do modelo acusatório; admite-

se a existência de um sistema acusatório aparente, apenas formalmente acolhido 

pelo ordenamento processual penal, face às inegáveis resistências de regras 

infraconstitucionais em lamentável e inoportuno contraste com a vontade e a 

tendência acusatória do ordenamento constitucional. Outrossim, serão apresentadas 

sugestões para aperfeiçoamento do sistema. 
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2  BREVE HISTÓRICO SOBRE OS SISTEMAS INFORMADORES DO 
PROCESSO PENAL E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA BRASILEIRO 

 
 

A história registra as barbáries praticadas contra quem se viu na condição de 

suspeito ou autor de crime. Mesmo depois de monopolizar a aplicação da pena pelo 

Estado, o suspeito de crime ainda continuou a ocupar lugar de flagelo. Na realidade, 

foi sob a tutela do Estado que a condição humana foi mais vulnerada e exposta 

como afirmação de poder. 

A obra Vigiar e Punir, de autoria do filósofo francês Michel Foucault1, é sem 

dúvida, um tratado histórico sobre a forma como a pena foi utilizada qual meio de 

coerção e suplício; meio de disciplina e aprisionamento do ser humano, revelando a 

face social e política dessa forma de controle social aplicado ao direito e às 

sociedades de outrora, especialmente naquelas em que perdurou por muitos séculos 
o regime monárquico. 

Para exemplificar a crueldade da apenação como retribuição ao mal causado, 

pode-se cita secções de membros seguidas de incêndio aos restos mortais, 

mutilações de cabeças seguidas de facadas lançadas ao peito; enforcamento 

seguido de banho em caldeira de água fervente e todas as formas possíveis e 

imagináveis de tortura e manifestação do poder sobre os corpos dos condenados2. 
A palavra do acusado tinha valor de prova plena. Pela tortura, a confissão era 

quase sempre alcançada e, por isso, não raras vezes, constituía a única prova.  

O processo penal assimila esses episódios e remete-os, dentre outros 

períodos, ao modelo processual denominado inquisitivo. O sistema era marcado 

pela segregação do processado e concentrava no juiz os poderes para processar, 

defender e julgar.  

De acordo com Fernando da Costa Tourinho Filho3, no processo penal, o juiz 

teve tradicionalmente maior liberdade de atuação, se comparado com o processo 

civil, normalmente esteado na necessidade de busca da verdade material com a 

qual se atingiria o ideal de justiça criminal.  

                                                
1 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões. São Paulo: Vozes, 2001. p. 

26. 
2 Idib., p. 26. 
3  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 41.  
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Para Afrânio Silva Jardim4, inspirado nas lições do processualista italiano 

Liebman a grande dificuldade do processo penal moderno é compatibilizar o 

princípio da imparcialidade do juiz, com a busca da verdade real ou material, na 
medida em que a outorga de poderes instrutórios pode, ao menos psicologicamente, 

atingir sua necessária neutralidade.  

O estudo da evolução histórica do direito processual criminal é de grande 

importância para a compreensão dos seus diversos institutos e princípios. Os 

princípios processuais, como discorrido pela doutrina majoritária são importantes 

para o conhecimento das dificuldades e dos fundamentos dos trâmites processuais e 

do entendimento de sua morosidade. 

A pesquisa acerca da relação existente entre os direitos fundamentais e o 

processo penal define, em resumo, limites e fundamentos do estudo da Teoria 

constitucional do processo penal, em conformidade com a Teoria dos direitos 

fundamentais.  
São três os sistemas processuais surgidos no decorrer da evolução do 

processo penal: o acusatório, o inquisitivo e o misto.  

 

 

2.1 SISTEMA ACUSATÓRIO 

 
 

O sistema acusatório teve suas origens remotas na Grécia e em Roma; 

todavia, após a Revolução de 1789, esse sistema se notabilizou, sendo adotado na 

maioria dos países dos continentes americano e europeu. Em tal sistema, o direito 

de acusação foi assegurado a qualquer do povo, ficando o julgamento a cargo de 

um tribunal popular que observava a oralidade, a publicidade e o contraditório. 

Os ideais iluministas e as revoluções que marcaram a segunda metade do 

século XVIII e a primeira metade do século XIX foram responsáveis por profundas 

mudanças no sistema processual. O cientificismo remodelou o processo penal, que 

passou a ser concebido como uma relação jurídica, da qual participavam três 

sujeitos distintos, exercendo cada um deles uma função específica e bem 

delimitada: acusação, defesa e julgamento. 

                                                
4  JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 40. 
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Luigi Ferrajoli5 ensina que modelo acusatório histórico pode ser definido como 

um “sistema processual que tem o juiz como sujeito passivo rigidamente separado 

das partes”, sendo o julgamento um debate paritário, iniciado pela acusação, à qual 
compete o ônus da prova, desenvolvida com a defesa, mediante um contraditório 

público e oral, solucionado pelo juiz com base em sua livre convicção. 

Além de suas cacterísticas históricas de oralidade e publicidade, vigora, no 

processo acusatório, o princípio da presunção de inocência, permanecendo o 

acusado em liberdade até que seja proferida a sentença condenatória irrevogável. 6 

De acordo Gustavo Henrique Badaró,7 o processo acusatório é 

essencialmente um processo de partes no qual a acusação e a defesa se 

contrapõem em igualdade de posições, apresentando um juiz sobreposto a ambas. 

Como se constata, há uma nítida separação de funções, atribuídas a pessoas 
distintas, fazendo do processo um verdadeiro actum trium personarum, sendo 

informado pelo contraditório. 
O juiz não mais inicia a acusação de ofício, uma vez que há um órgão 

responsável pelo oferecimento da denúncia. Assim, com a titularidade para a 

propositura da ação penal pública transferida para o Ministério Público, verifica-se  

uma nítida separação das funções de acusação e julgamento, com vistas à 

manutenção da imparcialidade do juiz no processo penal, ao exercer a jurisdição e 

aplicar a lei ao caso concreto. 
Para Guilherme de Souza Nucci,8 no sistema acusatório predomina a 

liberdade de defesa e a isonomia entre as partes no processo, estabelecendo-se o 

contraditório; há possibilidade de recusa do julgador; livre sistema de produção de 

provas; predomina a maior participação popular na justiça penal, e a liberdade do 

réu é regra.  

No referido sistema processual, a gestão das provas é função das partes, 

cabendo ao juiz um papel de garante das regras do jogo, salvaguardando direitos e 

liberdades individuais. Como se percebe, no modelo acusatório constata-se uma 

posição de igualdade dos sujeitos, cabendo exclusivamente às partes a produção do 

                                                
5  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão, 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 33. 
6  BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 87. 
7  Ibid., p. 87. 
8  NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Processo Penal e Execução Penal. 5. ed. rev. atual. e 

amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 116. 
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material probatório, sendo norteado pelos princípios do contraditório, da ampla 

defesa, da publicidade e do dever de motivações das decisões judiciais. 

Pode-se afirmar que o sistema acusatório é um imperativo do moderno 
processo penal, frente à atual estrutura social e política do Estado, visto que tal  

sistema é o que mais avançou em relação aos direitos e garantias do réu, sendo o 

mais compatível com os atuais moldes do Estado Constitucional Democrático de 

Direito9.  

 

 

2.2 SISTEMA INQUISITORIAL 

 

 

O termo “inquisitivo” designava, no início, o processo adotado desde o século 

XII pelos tribunais eclesiásticos para investigação criminal. Foi o papa Gregório IX 
quem, no século XIII, instituiu a Inquisição como justiça e tribunal eclesiásticos da 

Idade Média, para julgar os delitos contra a fé, em sua forma definitiva e 

persecutória, com o objetivo de exterminar aqueles considerados hereges. 

Segundo Paulo Rangel10, o sistema inquisitivo tem a sua origem nos regimes 

monárquicos, tendo-se aperfeiçoado no Direito Canônico. Foi adotado por quase 

todas as legislações da Europa dos séculos XVI a XVIII como alternativa de 
substituição do sistema acusatório privado, no qual era a vítima a responsável por 

buscar a punição do acusado, comprometendo, assim, a defesa social.  

Esse sistema se erigiu na afirmativa de que não se poderia deixar que a 

defesa social dependesse da boa vontade dos particulares, tendo como cerne a 

reivindicação que o Estado fazia para si do poder de reprimir a prática dos delitos, 

não sendo mais admissível que tal repressão fosse encomendada ou delegada aos 

particulares .11 

No sistema processual inquisitivo, observa-se a concentração das funções de 

acusar e julgar em apenas uma pessoa, desse modo, comprometendo a 

imparcialidade do magistrado, visto que o juiz  dá início à ação de ofício, defende o 

réu e ainda faz o julgamento. 
                                                
9  LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de 

Janeiro: Lúmen Júris, 2012. v. 1, p. 58.  
10 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 50. 
11 Ibid., p. 50. 
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Gustavo Henrique Badaró12 leciona que, no processo  inquisitivo, não havia 

contraditório, pois este não seria nem mesmo possível, em virtude da falta de 

contraposição entre acusação e defesa. Ao ser excluída a dialética entre acusação e 
defesa, a investigação cabia unilateralmente ao inquisidor, sendo inconcebível, em 

tal sistema, a existência de uma relação juridica processual. Além disso, o processo 

normalmente era escrito e secreto. 

O acusado é tratado como objeto e não sujeito de direitos; uma vez que o 

processo é regido pelo sigilo, não há contraditório nem ampla defesa, sendo o 

sistema probatório constituído pela prova legal ou tarifada, no qual as provas têm 

valores e pesos previamente determinados. 

No sistema da prova tarifada, a confissão é considerada a rainha das provas 

e, para obtê-la, são empregados os mais cruéis e horrendos meios, entre os quais 

se destaca a tortura, em que, muitas vezes, os acusados têm suas vidas ceifadas 

pelos responsáveis por obter a confissão, já que, dependendo do meio de tortura 
que for empregado, o acusado vem a óbito antes mesmo que possa pronunciar uma 

só palavra acerca do fato criminoso. 

A colheita de provas no referido sistema processual objetiva uma ampla 

reconstrução dos fatos, com vistas ao descobrimento de uma verdade absoluta, por 

isso admite uma ampla atividade probatória, quer em relação ao objeto do processo, 

quer em relação aos meios e métodos para a descoberta da verdade. O juiz 
inquisidor tinha liberdade de colher provas, independentemente de sua proposição 

pela acusação ou pelo acusado. O réu normalmente permanecia preso durante o 

processo13. 

Na busca pela verdade real, frequentemente, o acusado era torturado para 

que se alcançasse a confissão. Em suma, o princípio inquisitivo baseia-se em um 

princípio de autoridade, segundo o qual a verdade é tanto mais bem acertada, 

quanto maiores forem os poderes conferidos ao investigador14. 

No sistema inquisitivo, a formação do convencimento do juiz não se dá pelas 

provas que lhe são apresentadas pelas partes, mas pelo que ele houver coletado na 

sua investigação. E, assim busca convencer as partes da sua íntima convicção com 

as provas coletadas. Ou seja, o magistrado emite previamente um juízo de valor ao 

                                                
12 BADARÓ, op. cit., p. 88. 
13 Ibid., p. 88. 
14 Ibid., p. 88. 
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iniciar a ação penal; e, antes de iniciá-la, já sabe, de certa maneira, como e qual 

seria a sua decisão. E assim busca provas para corroborar o seu pensamento. Há 

um pré-julgamento antes mesmo de iniciar a ação penal. 
O sistema inquisitivo, que atingiu seu ápice durante a Idade Média, na 

Inquisição, é um sistema processual marcado pelo desrespeito aos direitos humanos 

e à vida, sendo a prioridade do Estado o cumprimento das normas positivadas, 

mesmo que venham afrontar direitos e garantias fundamentais, objetivando manter o 

império da lei e da ordem. 

O processo penal inquisitivo demonstra total incompatibilidade com as 

garantias constitucionais, que devem existir dentro de um Estado Democrático de 

Direito. Portanto deve ser banido das legislações modernas que visem assegurar ao 

cidadão as mínimas garantias de respeito à dignidade da pessoa humana15. Não 

restam dúvidas de que o sistema inquisitivo é o mais prejudicial ao réu e não pode 

subsistir, porque nele inexistem regras de igualdade e liberdade processuais16  
 

 

2.3 SISTEMA MISTO  

 

 

Com a Revolução Francesa, os movimentos filosóficos da época acabaram 
por repercutir também na esfera do processo penal, retirando aos poucos 

características do modelo inquisitivo em prol da valorização que passou a ser dada 

ao homem.17.  

O sistema misto foi inaugurado pelo Código de Instrução Criminal em 1808, 

em vigor em 1811, introduziu na França o sistema processual misto, que foi seguido 

por outras legislações da Europa Ocidental. Tal sistema pretende ser um intermédio 

entre a necessidade de repressão e as garantias individuais, eliminando as 

imperfeições de cada um dos outros sistemas. 

Fernando da Costa Tourinho Filho18 leciona que o sistema inquisitivo 
desenvolve-se em três etapas: a) investigação preliminar (de la policie judiciarie), 

dando lugar aos procès verbaux; b) instrução preparatória (instruction préparatoire); 
                                                
15  RANGEL, op. cit., p. 55. 
16  BADARÓ, op. cit., p. 88. 
17  LOPES JÚNIOR, op. cit., p. 127.  
18  TOURINHO FILHO, op. cit., p. 91-92. 
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e c) fase do julgamento (de jugement). Mas enquanto, no inquisitivo, essas três 

etapas eram secretas, não contraditórias, escritas, e as funções de acusar, defender 

e julgar concentravam-se nas mãos do juiz, no processo misto ou acusatório formal, 
somente as duas primeiras fases continuaram secretas e não contraditórias. Na fase 
de julgamento, o processo se desenvolve oralement, publiquement et 

contradictoirement. As funções de acusar, defender e julgar são entregues a 

pessoas distintas.  

Verifica-se que o sistema misto é uma junção dos sistemas processuais 

inquisitivo e acusatório, possuindo três fases: a investigação preliminar, realizada 

pela polícia judiciária; a instrução preparatória, realizada pelo juiz instrutor, e a fase 

judicial. 

Na fase da instrução preparatória, também conhecida em alguns países como 

Juizado de instrução, bem como na fase da investigação preliminar, o sistema 

inquisitivo vigora, tendo em vista que o procedimento é levado a efeito pelo juiz, que 
investiga, faz a coleta de provas, alicerçando-se em todas as informações 

necessárias, a fim de, posteriormente, realizar a acusação ao tribunal competente. 

Ressalte-se que, como na fase da instrução preparatória, vigora o sistema 

inquisitivo; o procedimento é secreto, escrito e o autor do fato é tratado como mero 

objeto de direitos, não havendo o contraditório nem a ampla defesa. 

Após a fase da instrução preparatória, e com o recebimento da acusação, dá-
se início à terceira fase, a fase judicial, na qual estão presentes as características do 

sistema acusatório, uma vez que o acusado é sujeito de direitos e como tal é 

tratado, tendo direito ao contraditório, ao estado de presunção de inocência, sendo 

considerado inocente, até que se prove o contrário, por meio do devido processo 

legal. 

Conforme se denota, esse sistema faz uma mescla entre o sistema acusatório 

e o inquisitivo, mantendo a mesma base procedimental existente no procedimento 

inquisitivo, mas adaptando parte dos princípios do sistema acusatório na fase de 

julgamento19.  

Por sua vez, Aury Lopes Júnior20 aponta como principal defeito do modelo 

misto o fato de que a prova é colhida na inquisição do inquérito, sendo trazida 

                                                
19  LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006. v. 1, p. 32. 
20  LOPES JÚNIOR, op. cit., p. 130.  



 24

integralmente para dentro do processo e, ao final, basta o belo discurso do julgador 

para imunizar a decisão.  

Esse discurso vem mascarado com as mais variadas fórmulas do estilo: a 
prova do inquérito é corroborada pela prova judicializada; coteja-se a prova policial 

com a judicializada; e assim, todo um exercício imunizatório, (ou melhor, uma fraude 

de etiquetas) para justificar uma condenação que, na verdade, está calcada nos 

elementos colhidos no segredo da inquisição. O processo acaba por converter-se 

em uma mera repetição ou encenação da primeira fase21. 

Para Paulo Rangel22, a imparcialidade do magistrado no sistema misto 

continuou comprometida. Mantém-se o juiz na colheita das provas, antes mesmo da 

acusação, quando deveria este ser retirado da fase persecutória, entregando-se a 

mesma ao Ministério Público, que deveria controlar as diligências investigatórias 

realizadas pela polícia de atividade judiciária, ou, se necessário, realizá-las 

pessoalmente, formando sua opinio delicti e iniciando a ação penal. 

Aury Lopes Júnior23 critica a classificação do sistema como misto, 

considerando-a insuficiente e redundante, uma vez que “não existem mais sistemas 

puros, (são tipos históricos), todos são mistos.” Para o autor, é preciso localizar “o 

princípio informador de cada sistema”, seu núcleo, o qual fará um sistema ser 

inquisitivo ou acusatório. 

 
 

2.4 ASPECTOS GERAIS DOS SISTEMAS PROCESSUAIS NA LEGISLAÇÃO 

ESTRANGEIRA 

 

 

Na Alemanha, influenciada pelas ideias humanistas e iluministas, a 

Declaração de Direitos Fundamentais do Povo Alemão, de 1848, optou por instituir 

um sistema no qual vigoravam a publicidade e a oralidade do processo penal, e o 

povo era quem julgava, baseado numa acusação levada a efeito pelos interessados 

que, geralmente, eram agentes do governo, havendo, assim, a descentralização das 

funções de acusação, defesa e julgamento. 

                                                
21  LOPES JÚNIOR, op. cit., p. 130.  
22  RANGEL, op. cit., p. 55. 
23  LOPES JÚNIOR, op. cit., p. 130. 
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A acusação era originada de um procedimento preparatório, presidido pelo 

Ministério Público, que tinha como características o sigilo, mas no qual eram 

respeitados os direitos do acusado. Após o término desse procedimento, a acusação 
poderia ser oferecida ou arquivada e, quando oferecida, dava-se início a uma fase 

que tinha por finalidade a apuração mínima da materialidade do delito. 

Após a acusação ser admitida pelo Tribunal, dava-se início a uma terceira 

fase, na qual se desenvolvia o processo propriamente dito, com a divisão das 

funções de acusação, defesa e julgamento. A presença da publicidade e a proibição 

de o tribunal agir de ofício, em relação ao início do procedimento, ou aos limites nos 

quais a acusação foi admitida; as partes ficam livres para obterem os meios de 

prova que considerem pertinentes e necessários ao deslinde do caso. 

Por sua vez, na Itália, o Código Rocco (em 1930) foi editado e, mesmo 

mantendo intactos os princípios do sistema inquisitivo, inspirou-se em ideais mais 

garantistas, pois afastou o juiz da fase preparatória, incumbindo o Ministério Público 
dessa função, auxiliado pela Polícia, passando, desse modo, a serem respeitados o 

princípio da imparcialidade do juiz e o contraditório, em harmonia com os princípios 

do sistema acusatório. 

Após essa reforma efetuada pelo Código Rocco, o processo penal italiano 

passou a ser realizado em duas fases: a Audiência Preliminar e o Julgamento. A 

iniciativa das provas era conferida às partes e, em casos excepcionais, ao Tribunal, 
sendo proibida na fase anterior à audiência preliminar; o juiz era colocado no papel 

de espectador passivo na disputa processual travada pelas partes, mitigando, de 

forma significativa, senão eliminando, o princípio da verdade real. 

Contudo, o juiz não era proibido de produzir provas; mas, para garantir sua 

imparcialidade, devia evitar ao máximo sua interferência de ofício no processo penal. 

E assim foram sendo implementados os demais direitos e garantias fundamentais do 

acusado, adequando-se o sistema penal italiano ao sistema acusatório. 

Na Inglaterra, a partir do século XII, foi adotado o sistema jurídico conhecido 
como Common Law, no qual os costumes são a fonte mais importante para o 

Direito. 

Esse sistema fundamenta-se em precedentes conhecidos como cases, 

sempre baseados nos costumes aplicados nas decisões, registradas em livros. Essa 
forma diferente de solucionar os conflitos distanciou o modelo inglês do modelo 

romano-germânico, que vigorava no restante da Europa. 
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De acordo com Jorge de Figueiredo Dias24, o processo penal inglês nasce 

como um autêntico processo de partes, diverso daquele antes existente. Na 

essência, o contraditório é pleno, e o juiz estatal está em posição passiva, sempre 
longe da colheita da prova. O processo, destarte, surge como uma disputa entre as 

partes que, em local público (inclusive praças), argumentavam perante o júri, o qual, 

enquanto sociedade, dizia a verdade, vere dictum.  

É elementar que um processo calcado em tal base estruturasse uma cultura 

processual mais arredia a manipulações, mormente porque o réu, antes de ser um 

acusado, é um cidadão e, portanto, senhor de direitos inafastáveis e respeitados. 
Por isso, incentivado pela ideologia liberal que se desprende já da Magna Charta 

Libertatum de João-sem-Terra (1215) e acentuado sobretudo pelo Bill of Rights 

(1689) e pelo Act of Settlement (1701), ele ganha o seu maior e vivaz florescimento, 

a ponto de ainda hoje se manter essencialmente imodificado25. 

No século XV, o Commom Law perde um pouco a sua força e então passam 

a vigorar as jurisdições de equidade, nas quais havia processos escritos com base 

no procedimento do Direito Canônico. Algum tempo depois, por volta do século XVII, 
as jurisdições de equidade se integram à Common Law.  

Uma das características marcantes do processo penal inglês dessa época é a 

instituição do Júri, constituído por vinte e três jurados de cada condado, que tinha 

como competência denunciar crimes mais graves ao Júri de Acusação, e também a 
figura do Petty Júri, que era constituído por doze jurados com a função de analisar 

as provas. 

O Petty Júri foi reformado por volta dos séculos XV e XVI, para se tornar a 

instituição de julgamento, atribuindo a qualquer habitante do reino a função de 

acusação, numa ação penal de iniciativa popular, com uma evidente imparcialidade 

do julgador, amoldando-se a um sistema processual penal tipicamente acusatório, 

com as demais características inerentes a esse tipo de sistema. 

A existência do júri influenciou de forma decisiva a estrutura acusatória do 

procedimento e o modo de obtenção de provas, que deveria dar-se no dia do 

julgamento, na presença de todos os membros do tribunal (notas da concentração e 

                                                
24  DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 1974. p. 113. 
25  Idib, p. 113. 
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da oralidade), até então desinformados a respeito do processo, dialogando as partes 

perante os jurados, em uma aproximação justiça-sociedade26. 

Por fim, constata-se que no sistema inglês alcança-se, certamente, o maior 
nível de acusatoriedade, pela implementação de um processo de partes, com 

preocupação de parificá-las, assegurando-se ampla defesa, contraditório, 

publicidade, oralidade e absoluta imparcialidade do juiz, sem desprezar os aspectos 

atinentes à disponibilidade da ação penal27. 

 

 

2.5 O SISTEMA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL PENAL BRASILEIRO 

 

 

Os sistemas processuais penais são escolhidos de acordo com o momento 

político de cada Estado, sendo adotado o modelo de sistema processual penal que 
mais esteja, em sintonia com os ideais e anseios da sociedade da época, bem como 

a cultura da sociedade, levando em consideração as legislações processuais penais 

adotadas nos outros países.  

De acordo com José Frederico Marques,28 antes da descoberta do Brasil, no 

ano de 1446, foram compiladas em Portugal diversas leis do reino, em nome de 

Afonso V, instituindo-se então, as Ordenações Afonsinas, através das quais 
regulava-se o Direito Processual Penal, com influência marcante do direito canônico 

e de seu procedimento inquisitorial.  

Já no reinado de D. Manuel, em 1521, nova codificação foi instituída, com o 

nome de Ordenações Manuelinas, permanecendo entretanto a mesma influência do 

direito canônico e de seu respectivo procedimento inquisitorial quanto ao processo 

penal.  

Por sua vez, em 1603, sob o reinado de Filipe II, foram promulgadas as 

Ordenações Filipinas, revalidadas em 1643 pelo rei D. João IV, repetindo o que 

continham as Ordenações anteriores a respeito do direito processual penal, 

                                                
26  SILVA, Danielle Souza de Andrade e. A atuação do juiz no processo penal acusatório: 

Incongruências no sistema brasileiro em decorrência do modelo constitucional de 1988. Porto 
Alegre: SAFE, 2005, p. 35. 

27  PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais 
penais. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 1999. p. 111. 

28  MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Campinas: Bookseller, 
1997. v. 1, p. 61. 
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vigorando tais regras, inclusive no Brasil, até a promulgação, em 1832, do Código de 

Processo Criminal do Império.  

Fernando da Costa Tourinho Filho29 identifica o código de 1832 como um 
grande monumento jurídico imperial; não só em virtude de ter sido redigido com 

amparo na melhor doutrina clássica penal, como também por se afinar com o 

espírito liberal da época, constituindo-se significativo avanço humanitário, 

principalmente se comparado aos processos cruéis das ordenações. 

No Brasil, após um longo período da vigência da legislação criminal do 

Império, foram editados o Código de Processo Penal de 1941, consubstanciado no 

Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e a Lei de Introdução ao Código de 

Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.931, de 11 de dezembro de 1941, os quais 

trouxeram importantes mudanças na forma pela qual os acusados deveriam ser 

processados.  

No entanto, na exposição de motivos do referido código, o ministro Francisco 
Campos30 revela a ideologia que orientou a sua confecção. Para justificar que os 

réus possuíam um extenso rol de garantias e favores, o ministro arrematou que era 

necessário ajustar as leis processuais no desiderato de servirem de instrumento à 

maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os que delinquem; 

haja vista que, abolida a injustificável primazia do  interesse do indivíduo sobre a 

tutela social, não se pode contemporizar com pseudodireitos individuais em prejuízo 
do bem comum, revelando um caráter antidemocrático e policialesco desse Código. 

O Código de Processo Penal de 1941 foi idealizado à imagem e à 

semelhança de um autêntico Estado ditatorial, visto que o mesmo foi pensado mais 

como arma poderosa colocada à disposição de um Estado antidemocrático, do que 

como instrumento garantista de limitação do direito estatal de punir31. 

O Estado Democrático de Direito revela-se incompatível com as premissas do 

Código de Processo Penal de 1941, que reduzia todo o processo penal ao litígio 

entre segurança pública e liberdade individual. Produto de uma política criminal de 

defesa social e fortemente influenciado pelo Anteprojeto fascista de Rocco, o vigente 

Código de Processo Penal anuncia expressamente a prevalência do interesse 
                                                
29  TOURINHO FILHO, op. cit., p. 240. 
30  CAMPOS, Francisco. Código de processo penal. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 1941. p. 6. 
31  SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações ao 

procedimento ordinário e sumário, com o novo regime das provas, principais modificações do júri 
e as medidas cautelares pessoais (prisão e medidas diversas da prisão). 2. ed. rev. atual. ampl. 
Riode Janeiro: Renovar, 2012. p.27. 
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público sobre os denominados “pseudodireitos individuais” ou “catálogo de garantias 

e favores” ou mesmo “franquias e imunidades”. 

Esse código surgiu na ditadura Vargas, em pleno Estado Novo, na vigência 
da Constituição de 1937, imposta de forma unilateral e autoritária. Destaca-se ainda 

que o Código de Processo Penal sofreu influência direta da legislação processual 

penal italiana vigente na época, o Código Rocco, diploma processual fascista 

editado por Mussolini32. 

O Brasil, com a promulgação da Constituição federal de 1988, consagrou a 

primazia do respeito aos direitos e garantias fundamentais do acusado, revelando a 

necessidade de adequação do Código de Processo Penal vigente, notadamente 

quanto à sua organização com base nos direitos fundamentais aos princípios do 

Estado Constitucional Democrático de Direito, fruto dos anseios libertários de uma 

sociedade que vivia oprimida, que pugnava pelo respeito aos direitos humanos e 

pela liberdade, como regra, e a prisão, como exceção. 
Nesse sentido, Nereu José Giacomolli33 leciona que uma leitura convencional 

e constitucional do processo penal, a partir da constitucionalização dos direitos 

humanos é um dos pilares a sustentar o processo penal humanitário.  

A partir daí, faz-se mister uma nova metodologia hermenêutica (também 

analítica e linguística), valorativa, comprometida de forma ético-política, dos sujeitos 

do processo e voltada ao plano internacional de proteção dos direitos humanos. Por 
isso há que se falar em processo penal constitucional, convencional e humanitário, 

ou seja, o do devido processo34. 

É imperativo buscar a superação deste enclausuramento normativo que 

somente tem olhar para o ordenamento jurídico interno e vislumbrar o surgimento de 

uma nova política-criminal, orientada a reduzir os danos provocados pelo poder 

punitivo a partir do diálogo inclusivo dos direitos humanos, possibilitando criar uma 

mudança cultural, para não só a Constituição efetivamente constitua-a-ação, mas 

também para que se ordinarize o controle judicial de convencionalidade35. 

                                                
32  TOVO, Paulo Cláudio; TOVO, João Batista Marques. Princípios de processo penal. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 122-123. 
33  GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição 

Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014. p.12. 
34  Ibid., p.12. 
35  LOPES JÚNIOR, Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso 

ao juiz: rumo à evolução civilizatória do processo penal. Revista Liberdades, n.17, p. 11-23, 
set./dez. 2014. 
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Sobre o tema, no julgamento do Recurso Extraordinário 466.343/SP o STF 

firmou posição de que a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) tem 

valor supralegal, uma vez que está situada acima das leis ordinárias, mas abaixo da 
Constituição.36 Assim, observa-se no contexto atual a abertura cada vez maior do 

Estado constitucional a ordens jurídicas supranacionais de proteção de direitos 

humanos. 

Conforme exposto no Recurso Extraordinário 466.343/SP constata-se que: 

 

 
 [...] diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais 
que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que 
a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de 

ratificação previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a eficácia 

jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela 
conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia 
da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão 
constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, inciso LXVII) 
não foi revogada pela ratificação do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), mas deixou de 
ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em 
relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, 

incluídos o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e o Decreto-Lei n° 911, de 1º 

de outubro de 1969. Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas 
normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que 
com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. É o que 

ocorre, por exemplo, com o art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 
10.406/2002), que reproduz disposição idêntica ao art. 1.287 do Código Civil 

de 1916. (BRASIL, 2008c)37  

 

 

                                                
36  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3. ed. 

São Paulo: RT, 2013. p. 45. 
37  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário RE 466.343/SP. Relator: Ministro 

Cesar Peluso. Julgamento em: 12 out. 2008. Publicado em: 12 dez. 2008c. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/processo/verProcesso Andamento.asp?incidente=2343529>. Acesso em: 5 
jan. 2015. 

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcesso
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Hodiernamente, vivemos em um “Estado Constitucional Cooperativo”, 

identificado pelo Peter Häberle38 como aquele que não mais se apresenta como um 

Estado Constitucional voltado para si mesmo, mas que se disponibiliza como 
referência para os outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade, e 

no qual ganha relevo o papel dos direitos humanos e fundamentais. 

Nesse sentido, Walter Nunes da Silva Júnior39 leciona que o 

constitucionalismo contemporâneo, exsurgido após a Segunda Guerra Mundial, 

possui como norte a democracia e os direitos fundamentais, o que é revelado por 

meio da proclamação de que a Constituição, com as suas disposições normativas, 

cria e orienta o Estado Democrático-Constitucional, no qual a Constituição é a ordem 

jurídica global e concreta que estabelece a base teórica de todo o ordenamento 

jurídico. 

O processo penal regula o dever-poder de punir do Estado na perspectiva 

democrática, sendo um instrumento de tutela dos direitos essenciais da pessoa 
humana, razão pela qual a finalidade da reforma global do código foi alterar o 

modelo ditatorial e policialesco com o qual foi elaborado o código de processo penal, 

a fim de adaptá-lo ao perfil do Estado constitucional, que tem como diretriz a pauta 

de valores, escrita por meio dos direitos fundamentais declarados na Constituição.40 

Conclui-se que a teoria constitucional do processo penal é assentada no 

estudo e compreensão dos direitos fundamentais, em resposta aos abusos 
cometidos pelo Estado e estrutura-se na imposição de limites ao direito de punir no 

exercício da função jurisdicional. 

 

 

                                                
38  HÄBERLE, Peter. El estado constitucional. Trad. de Hector Fix-Fierro. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2003. p. 75-77. 
39  SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do 

processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 260. 
40  Ibid., p. 27. 
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3  O MODELO ACUSATÓRIO ADOTADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 
O Código de Processo Penal brasileiro, embora inspirado em princípios 

inquisitivos, apresenta diversos dispositivos, inseridos pelas sucessivas reformas 

que prestigiam o sistema acusatório. Nesse sentido, a sua leitura deve ser feita 

conforme à Constituição, visto que seu modelo de processo deve se adequar ao 

constitucional acusatório, corrigindo os excessos inquisitivos. 

O sistema acusatório caracteriza-se pela rígida separação entre as funções 

de acusar, julgar e defender, sendo assegurada ao acusado a igualdade de armas, 

de acordo com o princípio do equilíbrio de situações, através de procedimentos 

baseados em regras de oralidade e publicidade, num regime de provas livres41. 

O referido sistema configura o juiz como um sujeito passivo, rigidamente 

separado das partes, e o processo como iniciativa da acusação, a quem compete 
provar o alegado, garantindo-se o contraditório; exige-se que o réu participe 

efetivamente do processo, não se resumindo a mero expectador. 

A carta magna estabeleceu o contraditório e a ampla defesa, nos temos do 

art. 5º, inciso LV; bem como a exclusividade da ação penal pública a ser exercida 

pelo Ministério Público (art. 129, I), embora seja assegurado ao ofendido o direito à 

ação penal privativa, subsidiária da pública (art. 5º, LIX). 
De outra parte, a função de julgar é destinada a juízes constitucionalmente 

investidos, nos termos do arts. 5º, LIII e 92, ou seja, ninguém será processado nem 

sentenciado, senão pela autoridade competente; além disso, foram estabelecidos a 

necessidade de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX), e a publicidade dos 

atos processuais, podendo esta ser mitigada nos casos de defesa da intimidade, ou 

quando o interesse público o justifique (art. 5º, LX); todos dispostos expressamente 

na Constituição Federal de 1988. 

A essência do modelo acusatório é a nítida separação entre as funções de 

acusar, julgar e defender. Contudo, caso seja eliminada a divisão de tarefas, o 

acusado deixa de ser um sujeito processual com direito de defesa e se converte em 

                                                
41  GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do processo: novas tendências do 

direito processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p.7. 
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objeto do processo. Ou seja, sem a divisão de tarefas, sem relação processual e 

sem contraditório, não haverá, sequer um verdadeiro processo42. 

Gustavo Henrique Badaró43 enfatiza que, sob o ponto de vista do acusado, no 
modelo inquistório, o réu não era um sujeito de direito, mas sim um objeto do 

processo, uma fonte detentora de toda a verdade a ser extraída, para não se dizer 

extorquida pelo inquisidor, ainda que mediante tortura. O acusado era, portanto, 

epistemologicamente, um inimigo do inquisidor que, na busca da verdade, poderia 
torturá-lo para obter a confissão ex ore rei.  

Por sua vez, no modelo acusatório, o acusado é um sujeito de direito, a quem 

se assegura a ampla defesa, com o direito de produzir provas aptas a demonstrar a 

versão defensiva de um lado, sendo-lhe assegurado, de outro, o direito ao silêncio, 

eliminando qualquer dever de colaborar com a descoberta da verdade. 

Constata-se que o processo penal brasileiro tem um estrutura eminentemente 

acusatória, já que a fase preliminar de investigação não integra a instrução do 
processo. Nesse sentido, o inquérito policial é uma fase meramente investigatória, 

dispensável, cuja única finalidade é fornecer ao titular da ação penal elementos 
suficientes para a formação da opinio delictis (opinião a respeito de delito) e o 

consequente oferecimento da denúncia. 

Para Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly44, a atividade da 

Polícia Judiciária tem por finalidade preparar uma futura ação penal, colhendo os 
primeiros elementos de informação e impedindo, por exemplo, que os vestígios do 

crime desapareçam, essa atribuição não se desenvolve em face de uma acusação 

formal e tampouco pressupõe a existência de partes. 

Sobre o tema, Danielle Souza de Andrade e Silva45 afirma que, embora 

mantido o inquérito policial, está-se diante de um sistema acusatório, pois  o 

verdadeiro processo de partes estaria regrado pela titularidade da ação penal 

pública concedida ao Ministério Público (art. 129, I, da CF), desvinculado do Poder 

Executivo (Capítulo IV do Título IV da Constituição), a constituicionalização da 

função do advogado (art. 133, CF) e a instituição das defensorias públicas (art. 134, 

CF).  

                                                
42  BADARÓ, op. cit, p. 88. 
43  Ibid., p. 89. 
44  DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Curso de processo penal. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 59. 
45  SILVA, op. cit., p. 63-64.  
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O papel de acusar tocará unicamente ao Ministério Público, ou ao querelante, 

nas ações penais de iniciativa privada, ao passo que o juiz decidirá a imputação 

formulada, descabendo falar em julgamento por parte do acusador, ou em acusação 
de ofício46. 

Constata-se que o sistema acusatório funda-se na existência de vários 

sujeitos processuais, tendo cada qual funções distintas de acusação, defesa e 

julgamento, sendo certo que a função investigativa não pode ser atribuída ao 

julgador.  

Nesse sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer47 afirmam que o 

"Poder Judiciário, em sistema processual penal acusatório, isto é, em um sistema no 

qual as funções de acusar (daí acusatório) e de julgar são atribuídas a órgãos 

distintos, não tem poderes investigatórios". 

O sistema acusatório se caracteriza por contar com dois elementos fixos, que 

são: o princípio acusatório e o fato de que somente o oferecimento da acusação é 
que permite o início de seu processo. Os demais elementos invocados pela doutrina 

(por exemplo, os princípios da oralidade, contraditório, publicidade e igualdade de 

armas) são elementos variáveis desse sistema48. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do 

Ministério Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza 

penal e fixou os parâmetros da atuação do MP. Por maioria, o Plenário negou 
provimento ao Recurso Extraordinário no 593.72749, com repercussão geral 

reconhecida. Com isso, a decisão tomada pela Corte será aplicada nos processos 

sobrestados nas demais instâncias, sobre o mesmo tema. 

Entre os requisitos, os ministros frisaram que devem ser respeitados, em 

todos os casos, os direitos e garantias fundamentais dos investigados e que os atos 

investigatórios – necessariamente documentados e praticados por membros do MP 

– devem observar as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, bem como as 

                                                
46  SILVA, op. cit., p. 63-64. 
47  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal 

e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.  
48  ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios reitores. 

Curitiba: Juruá, 2008. p. 466. 
49  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário RE 593727. Relator: Ministro 

Gilmar Mendes. Julgamento em: 18 maio 2015. Publicado em: 8 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao 
/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2641697&numeroProcesso=593727&classeProcesso=R
E&numeroTema=184#>. Acesso em: 5 jan. 2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao
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prerrogativas profissionais garantidas aos advogados, como o acesso aos elementos 

de prova que digam respeito ao direito de defesa. Destacaram ainda a possibilidade 

do permanente controle jurisdicional de tais atos. 
Do voto-vista do ministro Celso de Mello foi fixado a seguinte tese em 

repercussão geral: 

 

 
O MP dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por 

prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os 

direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado e qualquer pessoa 
sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as 

hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as 
prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso país, os 
advogados (lei 8906/94, artigo 7º, incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem 

prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado Democrático de 

Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 

documentados (súmula vinculante 14), praticados pelos membros dessa 
instituição.50 

 

 

Ratifica-se que o modelo adotado no Brasil é o acusatório, visto que constata-

se o litígio entre a acusação e a defesa, disciplinado por um juiz imparcial e 

independente em relação a acusador e acusado. 
Todavia, não há previsão expressa na Constituição Federal de 1988 de que o 

sistema adotado no Brasil seria o acusatório. Mas tal circunstância não impede que, 

a partir da compreensão aberta e sistêmica dos princípios, regras e valores insertos 

na Carta dirigente, possa ser extraída conclusão de que o sistema pátrio se pauta 

pelo princípio acusatório51. 

O sistema acusatório objetiva garantir aos cidadãos sua dignidade, ao 
estabelecer efeitos éticos e morais às normas jurídicas. Dessa forma, os legisladores 
                                                
50  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário RE 593727. Relator: Ministro 

Gilmar Mendes. Julgamento em: 18 maio 2015. Publicado em: 8 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao 
/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2641697&numeroProcesso=593727&classeProcesso=R
E&numeroTema=184#>. Acesso em: 5 jan. 2015. 

51  FICHER, Douglas. O sistema acusatório brasileiro à luz da Constituição Federal de 1988 e o PL 
156. Revista eletrônica do Ministério Público Federal, v. 3, p. 1-23, 2011. Disponível em: 
<http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista_2011/2011_Dir_Penal_fischer.pdf>. Acesso em: 30 
nov. 2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao
http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista_2011/2011_Dir_Penal_fischer.pdf
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repensaram sua maneira de criar leis e acabaram por excluir, modificar e criar novas 

normas legislativas. 

Antônio Scarance Fernandes52 analisa que na evolução do relacionamento 
individuo-Estado houve necessidade de normas que garantissem os direitos 

fundamentais do ser humano contra o forte poder estatal intervencionista. Para isso 

os países inseriram em suas Constituições regras de cunho garantista, que impõem 

ao Estado e à própria sociedade o respeito aos direitos individuais. 

A Constituição brasileira de 1988 consagrou o sistema acusatório e garantidor 

dos direitos fundamentais do cidadão, defendendo os princípios do contraditório, 

publicidade dos atos processuais, devido processo legal e ampla defesa. Essa 

postura adotada pela Constituição implementa o que se entende por democracia, ou 

seja, a garantia da sociedade que os direitos fundamentais serão preservados. 

 

 
3.1  AS GARANTIAS INDIVIDUAIS NA CONFORMAÇÃO DO PROCESSO PENAL 

MODERNO  

 

 

Inicialmente, recomenda-se relembrar a diferença entre os termos direitos e 

garantias, muito observada por vários juristas. Segundo os ensinamentos de José 
Cirilo de Vargas53, os direitos são anteriores ao Estado e, por isso mesmo, apenas 

reconhecidos, jamais outorgados; por sua vez, as garantias decorrem de 

verdadeiras normas jurídicas, de leis positivas, de preceitos constitucionais que 

asseguram o gozo dos direitos e preservam o indivíduo contra o extravasamento do 

legislador ordinário, do juiz e dos órgãos executivos. 

Por sua vez, trata-se das garantias de direitos fundamentais, distinguindo-as 

em dois grupos: garantias gerais e garantias constitucionais. As primeiras destinam-

se a confirmar a eficácia social daqueles direitos, ao assegurarem a estrutura que 

suportará sua existência real. As garantias constitucionais, por conseguinte, 

consistem nas instituições, determinações e procedimentos, mediante os quais a 

                                                
52  FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 3. ed. São Paulo: RT, 2002a. 

p. 13. 
53  VARGAS, José Cirilo de. Processo Penal e Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 

1992. p. 49. 
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própria Constituição tutela a observância ou, em caso de inobservância, a 

reintegração dos direitos fundamentais. 

As garantias constitucionais dividem-se em gerais (que protegem o regime de 
respeito à pessoa humana em toda sua dimensão através de instituições 

constitucionais, que impedem o arbítrio) e especiais (que são técnicas e 

mecanismos que limitam a atuação dos órgãos estatais e particulares, dando 

proteção à eficácia, à aplicabilidade e à inviolabilidade dos direitos fundamentais de 

modo especial). São exemplos de garantias constitucionais especiais os remédios 

constitucionais, que são, na verdade, instrumentos de proteção processual dos 

direitos fundamentais, para serem usados quando aqueles direitos são ou estão na 

iminência de serem violados. 

 

 
3.1.1 O Devido Processo Legal  
 

 

O devido processo legal é tão antigo que remonta ao período medieval. No 

século XIII, em 15 de junho do ano de 1215, denominou-se law of the land a Magna 

Carta do rei João Sem Terra. Para Nelson Nery Júnior54, tal princípio foi criado para 

ser “garantia dos nobres contra os abusos da coroa inglesa”, representando a 
garantia principal do indivíduo e da coletividade contra o arbítrio do Estado. 

O processo penal foi erigido à categoria de direito fundamental do cidadão 

contra o absolutismo do poder de punir por meio do Bill of Rights55 inglês, como 

garantia contra os abusos praticados sob o manto do exercício do poder de punir56. 

Segundo Jorge Miranda57, no reinado de Eduardo III, um legislador 

desconhecido editou no Parlamento Inglês, em 1354, uma lei que se utilizou pela 
primeira vez do termo due process of law. O devido processo legal é cláusula 

constante e notável pela sua relevância constitucional nas instituições saxônicas; 

sempre esteve presente na legislação das colônias inglesas da América do Norte, 
                                                
54  NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 6. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v. 21.  
55  A Declaração de direito de 1689 (em inglês Bill of Rights of 1689) é um documento feito na 

Inglaterra pelo Parlamento que determinou, entre outras coisas, a liberdade, a vida e a 
propriedade privada, assegurando o poder do Parlamento na Inglaterra. 

56  SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 418. 
57  MIRANDA, Jorge. Textos históricos do direito constitucional. 2. ed. Lisboa: Imprensa Casa da 

Moeda, 1990. p. 15. 
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tornando-se mais tarde parte da Constituição dos Estados e da Federação dos 

Estados Unidos, que o recepcionaram em sua íntegra e o aperfeiçoaram.  

A Declaração de Direitos de Virgínia (1776) tratava do princípio na secção 8ª 
e foi a pioneira em utilizar em uma constituição escrita tal garantia aos direitos 

individuais. Segundo esta, 

 

 
em todo processo criminal incluídos naqueles em que se pede a pena 

capital, o acusado tem direito de saber a causa e a natureza da acusação, 

ser acareado com seus acusadores e testemunhas, pedir provas em seu 
favor e a ser julgado, rapidamente, por um júri imparcial de doze homens de 

sua comunidade, sem o consentimento unânime dos quais, não se poderá 
considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo a testemunhar contra si 
próprio; e que ninguém seja privado de sua liberdade, salvo por mandado 

legal do país ou por julgamento de seus pares. 58  

 

 

Guido Fernando Silva Soares59 afirma que outras constituições estaduais 

americanas (Delaware – 1776, Maryland – 1776, Carolina do Norte – 1776, 

Massachussetts – 1780, New Hampshire – 1784) também consagraram o princípio 
antes da Constituição dos Estados Unidos. As dez primeiras emendas da 
Constituição dos Estados Unidos, denominadas Bill of Rights, foram editadas em 

1791, na Filadélfia, e faziam constar na Emenda V o princípio do devido processo 

legal. 

No Brasil, é imperioso registrar que na história das constituições, desde a 

imperial de 1824, todas elas tenham se ocupado de declarar os direitos 

fundamentais, a maioria deles referentes ao processo penal, nunca havia sido 

proclamada, expressamente, a cláusula do devido processo legal, estando implícito, 

como derivação das várias garantias processuais de ordem criminal previstas nas 

constituições. Registra-se a sua introdução explícita no direito pátrio, tal como 

consta na Carta americana, a partir da Constituição de 1988 que evidenciou como 
uma garantia prevista no art. 5º, inc. LIV. 
                                                
58  VIRGINIA (Estado). Declaração de direitos do bom povo de Virgínia (1776). 1776. Disponível 

em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3% 
A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-
direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html >. Acesso em: 1 jun 2015.  

59  SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 106. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%
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Trata-se de garantir um processo legitimamente instituído e regularmente 

desenvolvido, observando a plena contraditoriedade entre as partes, ou seja, um 

contraditório não somente formal, mas também substancial, no qual as partes sejam 
cientificadas da iniciativa judicial e postas em condição de cumprir as determinações 

tidas pelo órgão jurisdicional como necessárias. 

É possível dividir o due process of law em dois aspectos: o substantive due 

process e o procedural due process. O devido processo legal substantivo ou material 

é uma forma de controle de conteúdo das decisões; segundo Carlos Alberto de 

Siqueira Castro,60 é "capaz de condicionar, no mérito, a validade das leis e da 

generalidade das ações (e omissões) do Poder Público". Já o devido processo legal, 

em sua fase processual, é um princípio síntese que engloba um conjunto de 

garantias processuais mínimas, como o contraditório, o juiz natural, a duração 

razoável do processo e outras61. 

Sobre o conteúdo do devido processo legal, a jurisprudência do STF no 
julgamento do Habeas Corpus no 96.905/RJ decidiu que: 

 

 
A garantia constitucional do "due process of law" abrange, em seu conteúdo 
material, elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os quais 

avultam, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) 

direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à 
citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um 

julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao 

contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa 
técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis “ex 
post facto”; (f) direito à igualdade entre as partes (paridade de armas e de 

tratamento processual); (g) direito de não ser investigado, acusado 
processado ou condenado com fundamento exclusivo em provas revestidas 

de ilicitude, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude 

derivada (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 93.050/RJ, 

Rel. Min. CELSO DE MELLO); (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) 
direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito de não se 

autoincriminar nem de ser constrangido a produzir provas contra si próprio 
(HC 69.026/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 77.135/SP, Rel. Min. 

                                                
60  CASTRO, Carlos Alberto de Siqueira. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na 

nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 383. 
61  GOMES, Luiz Flávio. Presunção de violência nos crimes sexuais. São Paulo: RT, 2001. p. 99. 
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ILMAR GALVÃO - HC 83.096/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE - HC 
94.016/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 99.289/RS, Rel. Min. CELSO 

DE MELLO); (l) direito de ser presumido inocente (ADPF 144/DF, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO) e, em consequência, de não ser tratado, pelos agentes 
do Estado, como se culpado fosse, antes do trânsito em julgado de eventual 

sentença penal condenatória (RTJ 176/805-806, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO); e (m) direito à prova. 62 

 

 
Para José Herval Sampaio Júnior63, o princípio do devido processo legal 

assume dentro do processo penal uma importância transcendental que delineia todo 

o seu agir, limitando inclusive a atividade do legislador. Portanto deve a lei se 

conformar aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, não havendo lugar para 

interferência no núcleo protetivo da liberdade do agente.  

Marco Antônio Marques da Silva64 corrobora tal entendimento ao afirmar que 
"o devido processo legal não se destina somente ao intérprete da lei, mas já informa 

a atuação do legislador, impondo-lhe a correta e regular elaboração da lei 

processual penal". Em outras palavras, o juiz está submetido e deve submeter as 

partes à norma processual penal vigente, o que caracteriza a garantia constitucional.  

O surgimento do devido processo legal teve como função precípua evitar as 

arbitrariedades por parte do Estado e da Administração Pública, que não 

respeitavam regras mínimas para a consecução de seus interesses. 

O devido processo legal no âmbito do direito processual penal pode ser 

verificado diante das seguintes garantias: 

 

a) Acesso à Justiça Penal: considerado tanto sob o aspecto econômico, como 
sob o técnico, expresso nos incisos LXXIV e LXXVII do art. 5º da CF; 

compreende a garantia de assistência jurídica gratuita aos necessitados, 

promovendo o princípio da igualdade, além da imprescindibilidade de atuação 

                                                
62  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus HC 96905/RJ. Relator: Ministro Celso de 

Mello. Julgamento em: 25 ago. 2009. Publicado em: 3 out. 2011b. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24.SCLA.+E+96905.N
UME.%29+OU+%28HC.ACMS.+ADJ2+96905.ACMS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.
com/pjpz7g2>. Acesso em: 4 jan. 2016. 

63  SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Processo constitucional: nova concepção de jurisdição. São 
Paulo: Método, 2008. p. 137. 

64  SILVA, Marco Antônio Marques da. Acesso à Justiça Penal e Estado Democrático de Direito. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 17 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24.SCLA.+E+96905.N
http://tinyurl.
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técnica, uma vez que essa assistência jurídica deve ser promovida por 

profissional devidamente habilitado para tanto; 

b) Juiz Natural em matéria penal: presente nos incisos XXXVII, XXXVIII e LIII 
do art. 5º da CF, consubstancia-se por meio da pré-constituição de órgão 

jurisdicional competente, o juiz natural. Assim o indivívuo envolvido numa 

persecutio criminis só pode ser validamente processado e julgado por agente 

do Poder Judiciário autêntico, ou seja, legítimo e regularmente investido no 

exercício da jurisdição penal; 

c) Tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo penal: disposto no 
caput do artigo 5º da CF, que dispõe sobre o direito à igualdade de todos 

perante a lei, além do inciso I, que sobreleva a igualdade de gêneros. Essa 

garantia impõe a necessidade de haver equilíbrio de situações entre os ofícios 

da acusação e da defesa, em uma situação de reciprocidade e não apenas de 

mera igualdade formal. Acentua, assim, a necessidade de a equidistância do 
juiz ser adequadamente temperada, mercê da atribuição ao magistrado de 

poderes mais amplos, a fim de estimular a efetiva participação das partes no 

contraditório e, consequentemente, sua colaboração e cooperação no justo 

processo; 

d) Plenitude de defesa do indiciado, acusado, ou condenado, com todos os 

recursos a ela inerentes: presente nos incisos LV e LVI do art. 5º da CF. O 
direito de defesa, não é um privilégio, tampouco uma simples conquista da 

humanidade, mas um autêntico direito originário e, por isso, inalienável. 

Abrange não só a defesa em seu aspecto subjetivo, consistente na faculdade 

de, em abstrato, infirmar a imputação deduzida, mas também o objetivo, que 

conduz à defesa concretamente exercida, consubstanciada na autodefesa 

(por meio de interrogatório, participação na audiência, etc.), na defesa técnica 

e no direito de produzir provas lícitas e o direito de essas provas serem 

apreciadas e influírem no convencimento do julgador; 

e) Publicidade dos atos processuais penais e a motivação dos atos decisórios 

penais: presentes nos incisos LX do art. 5º e IX do art. 93, também são meios 

para que possa oferecer e garantir a amplitude da defesa do imputado. Além 

disso, é por meio da motivação que o magistrado mostra como apreendeu os 
fatos e interpretou a lei que sobre eles incide, propiciando, com a 

indispensável clareza, lógica e precisão a perfeita compreensão da 
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abordagem de todos os pontos questionados e, consequentemente, a 

conclusão atingida; 

f) Fixação de prazo razoável de duração do processo penal: compreende não 
só a obrigação de que haja um prazo, mas também que esse prazo seja 

adequado para a parte desenvolver a sua atividade e, em relação ao 

acusado, para que se realize a ampla defesa garantida pela Constituição; 

g) Legalidade da execução penal: garantia que se faz com ela indispensável e 

inarredável complemento de todas as outras, reiteráveis no processo de 

execução da sentença penal condenatória. Uma vez transitada em julgado, a 

sentença assume a natureza de título executivo, sendo o único pressuposto 

da execução penal, reclamando, portanto, estrita observância, não só do seu 

próprio conteúdo, bem como das disposições legais e regulamentares 

atinentes ao respectivo procedimento. 

 
Assim, com base nas garantias acima expostas, pode-se inferir 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 legal em que se realize a ação 

judiciária. 

E tudo isso com o pleno vigor de três postulados básicos, quais sejam, os 

atinentes à inadmissibilidade de sujeição à punição estatal sem que tenha ocorrido a 
prática de fato típico, antijurídico e culpável, e haja, correlatamente, indícios de 

autoria; à jurisdicionalização da imposição de pena ou de medida de segurança; à 

vedação de realização satisfativa do ius puniendi provisória ou definitivamente, antes 

de transitada em julgado sentença condenatória. 

O devido processo penal, ao tempo em que regula a jurisdição no âmbito 
criminal, torna a persecutio criminis juridicamente vinculada por padrões normativos 

que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas 

ao poder do Estado65. 

Portanto, pode-se concluir que a garantia constitucional do devido processo 

legal, especificada no processo penal, reclama, para a sua efetivação, que o 

procedimento em que este se materializa, observe rigorosamente todas as 

formalidades prescritas em lei, para o perfeito atingimento de sua finalidade 

                                                
65  SILVA JÚNIOR, op. cit., p.413.    
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solucionadora de conflito de interesses socialmente relevantes, quais sejam, o 

punitivo e o de liberdade. 

 
 
3.1.2 Presunção da Não-culpabilidade 
 

 

O reconhecimento da autoria de uma infração criminal pressupõe sentença 

condenatória transitada em julgado, conforme previsão expressa do art. 5º, inc. LVII 

da CF. Antes deste marco, presume-se inocente o réu, cabendo a acusação o ônus 

probatório desta demonstração, além disso, o cerceamento cautelar da liberdade só 

pode ocorrer em situações excepcionais e de estrita necessidade. 

O constituinte, segundo ensina Walter Nunes da Silva Júnior66 foi 

extremamente feliz, ao cuidar de utilizar a expressão não-culpabilidade, 
evidenciando que o acusado não pode sofrer punições antecipadas, visto que só é 

admissível a declaração de sua culpabilidade havendo a certeza (verdade real), ou 

seja, da leitura do princípio se compreende que a adoção de providências contrárias 

ao acusado se justifica em uma verdade material, e não apenas formal, pois, na 

dúvida, a decisão deve ser em prol do incriminado. 

Como decorrência desse princípio, para que seja autorizada uma decisão 
contrária ao acusado, exige-se que o juiz tenha apoio em provas inquebrantáveis, 

que dissipem eventuais dúvidas quanto ao acerto da posição adotada.67 

No processo penal constitucional a regra é a liberdade e o encarceramento, 

antes de transitar em julgado a sentença condenatória é situação excepcional e de 

estrita necessidade. 
O STF  no julgamento do Habeas Corpus 84.078 firmou o entendimento que a 

presunção de não-culpabilidade prevalece até o trânsito em julgado da sentença 

final, ainda que pendente recurso especial e/ou extraordinário, sendo que a 

necessidade do cárcere cautelar pressupõe devida demonstração. 

Na apresentação do relatório do citado julgado o Ministro Eros Grau assim se 

manifestou: 

 

                                                
66  SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 533. 
67  Ibid., p. 538.  
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(...) A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de 
liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição 

do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que "ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória". 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, 

além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal 
e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do 

trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título 

cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. 
Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza 
extraordinária. Por isso a execução da sentença após o julgamento do 

recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa, 

caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o 
direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição 

dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição 

exemplar, sem qualquer contemplação, nos "crimes hediondos" exprimem 
muito bem o sentimento que EVANDRO LINS sintetizou na seguinte 
assertiva: "Na realidade, quem está desejando punir demais, no fundo, no 

fundo, está querendo fazer o mal, se equipara um pouco ao próprio 
delinqüente". 6. A antecipação da execução penal, ademais de incompatível 

com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da 

conveniência dos magistrados --- não do processo penal. A prestigiar-se o 
princípio constitucional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão 

inundados por recursos especiais e extraordinários e subseqüentes agravos 
e embargos, além do que "ninguém mais será preso". Eis o que poderia ser 

apontado como incitação à "jurisprudência defensiva", que, no extremo, 
reduz a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A 

comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não 

pode ser lograda a esse preço.  
(...) 

Daí porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido do 

não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de 1.988, 
afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação de qualquer 

efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte 

que vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em nome 
da garantia da propriedade não a deve negar quando se trate da garantia da 

liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites; a 

ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes subalternas. 8. 
Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. Não 
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perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos 
processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela 
afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Constituição 
do Brasil). É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam 
consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada 

infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando 

transitada em julgado a condenação de cada qual Ordem concedida.68 

 

 
Para Beccaria69, não se pode chamar um homem de réu antes da sentença 

do juiz, nem a sociedade pode retirar-lhe a proteção pública, senão quando tenha 

decidido que ele violou os pactos segundo os quais aquela proteção lhe foi 

outorgada. 

Esse direito de não se considerado culpado, enquanto ainda há dúvidas se o 

réu é inocente também foi afirmado no art. 8º  da Declaração de Direitos da Virgínia, 
de 177670, bem como acolhido, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

do Cidadão71, de 1789, com previsão expressa no art. 6º.  

A presunção da não-culpabilidade é um direito fundamental multifacetário, 

que se manifesta como regra de julgamento, regra de processo e regra de 

tratamento, ou seja, cria-se um amplo espectro de garantias processuais que 

beneficiam o acusado durante as investigações e a tramitação da ação penal, 

porém, sem impedir que o Estado cumpra sua missão de investigar e punir os 

criminosos, fazendo uso de todos os instrumentos de persecução previstos em lei, 

que assegure o combate legítimo e efetivo da criminalidade72. 

                                                
68    BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 84.078/MG. Relator: Ministro Eros Grau. 

Julgamento em: 5 fev. 2009. Publicado em: 3 mai. 2011. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2884078.NUME.+OU+84078.
ACMS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/peb5y7b >. Acesso em: 4 mar. 2016. 

69   BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Tradução de Lúcia Guidicini e   
Alessandro Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 55. 

70      VIRGINIA (Estado). Declaração de direitos do bom povo de Virgínia (1776). 1776. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3% 
A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-
direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html >. Acesso em: 1 jun 2015. 

71   FRANÇA. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 1789. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-
1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html >. Acesso em: 1 jun 2015. 

72     SARMENTO, George. A presunção de inocência no sistema constitucional brasileiro. In: Direitos 
fundamentais na Constituição de 1988: estudos comemorativos aos seus vinte anos. Rosmar 
Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar (org.). Porto Alegre: Núria Fabris, 2008. p. 242-243. 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2884078.NUME.+OU+84078.
http://tinyurl.com/peb5y7b
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 O reconhecimento desse verdadeiro postulado civilizatório teve reflexos 

importantes na formulação das supervenientes normas processuais, especialmente 

das que vieram tratar da produção das provas, da distribuição do ônus probatório, da 
legitimidade dos meios empregados para comprovar a materialidade e a autoria dos 

delitos.  

 Tal ideologia agrega ao processo penal parâmetros para efetivação de 

modelo de justiça racional, democrático e de cunho garantista, com destaque para a 

observância e proteção do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, 

do juiz natural, da inadmissibilidade de obtenção de provas por meio ilícitos, da não 

auto-incriminação, com todos os seus desdobramentos de ordem prática, como o 

direito de igualdade entre as partes, o direito à defesa técnica plena e efetiva, o 

direito de presença, o direito ao silêncio, o direito ao prévio conhecimento da 

acusação e das provas produzidas, o da possibilidade de contraditá-las, com o 

consequente reconhecimento da ilegitimidade de condenação que não esteja 
devidamente fundamentada e assentada em provas produzidas sob o crivo do 

contraditório. 
Contudo, recentemente, em decisão proferida no Habeas Corpus (HC) 

126.29273 o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, 

entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a 

confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da 
presunção da inocência. Para o relator do caso, ministro Teori Zavascki, a 

manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e 

provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução 

da pena74. 

A decisão indica mudança no entendimento da Corte, que desde 2009, no 

julgamento do HC 84.078, condicionava a execução da pena ao trânsito em julgado 

da condenação, mas ressalvava a possibilidade de prisão preventiva. Até 2009, o 

STF entendia que a presunção da inocência não impedia a execução de pena 

confirmada em segunda instância. 

                                                
73   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Relator: Ministro Teori 

Zavascki. Decisão proferida em: 16 fev. 2016. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=126292&classe=HC&
origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=MAcesso em: 7 mar. 2016. 

74   O STF, por maioria e nos termos do voto do Relator, denegou a ordem, com a conseqüente 
revogação da liminar, vencidos os Ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello e 
Ricardo Lewandowski (Presidente).  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=126292&classe=HC&
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Conforme o voto do Ministro Marco Aurélio no referido julgado, este novo 

entendimento esvazia o modelo garantista da Constituição Federal, destacando que 

que a possibilidade da prisão antes do trânsito em julgado já foi proposta no 
Legislativo, mas não vingou. Porém, no Supremo, será proclamado que a 

cláusula reveladora do princípio da não culpabilidade não encerra garantia, porque, 

antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, é possível colocar o réu no 

xilindró, pouco importando que, posteriormente, o título condenatório venha a ser 

reformado. 

 Por sua vez, o ministro Ricardo Lewandowski em seu voto no citado  julgado 

demonstra perplexidade desta guinada da Corte com relação a esta decisão 

paradigmática, visto que tal decisão foi tomada logo depois dos julgamentos da 

ADPF 34775 e do RE 592.58176, que evidenciou a falência absoluta do sistema 

prisional brasileiro, estando num estado de coisas inconstitucional. 

 
 
3.1.2.1 Presunção da Não-culpabilidade e a sua repercussão no tratamento 

igualitário das partes 
 

 

A afirmação da igualdade entre partes dentro do processo penal brasileiro, 
como corolário do Estado Democrático de Direito que o sobrepõe, depende de uma 

nova concepção de processo que, reconhecendo a posição de vantagem do Estado, 

liberte os vínculos de sujeição entre os sujeitos processuais. 

Tanto o direito de punir quanto o de liberdade possuem gênese coletiva, não 

sendo adequado afirmar que o direito de punir, por representar um interesse 

coletivo, deve receber mais prestígio do que o direito de liberdade do acusado, tal 

como se ocorria antes da jurisdicionalização do direito-dever de punir, ou seja, da 

                                                
75    BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Argüição de descumprimento de preceito fundamental 

347. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento em: 9 set. 2015. Publicado em: 1 fev. 2016. 
Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&or
igem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M >. Acesso em: 4 mar. 2016. 

76    BRASIL.. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 592.581. Relator: Ministro Ricardo 
Lewandowski. Julgamento em: 13 ago. 2015. Publicado em: 16 fev. 2016. Disponível em: < 
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2637302>. Acesso em: 4 
mar. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&or
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2637302
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previsão do devido processo legal como indispensável para se obter a 

responsabilização penal.77 

O processo deixa de ser visto como instrumento do Estado para aplicar a lei 
penal e passa ser visto como espaço democrático onde o provimento final seja 

alcançado pela plena participação das partes – autor e réu, em igualdade de 

condições e oportunidades. O Juiz mantém-se equidistante das partes, formando, ao 

final, seu convencimento sobre a situação posta em debate. O contraditório é eleito 

como peça fundamental para romper os vínculos de sujeição e submissão, situando 

as partes, em especial o acusado, como sujeito de direitos, dotado de dignidade. 

Para Luigi Ferrajolli78, a expectativa de um processo justo somente se 

concretizaria na medida em que se reconheça a sua identidade pública destinada à 

tutela dos inocentes e punição dos culpados, com repercussões diretas sobre todos 

os sujeitos processuais, em especial, a defesa, a acusação e o juiz. 

No que tange às garantias mínimas relacionadas com as partes, pode-se 
mencionar a garantia da igualdade de armas ou do tratamento paritário, 

consubstanciada no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Também 

está prevista no artigo 8.1 do Pacto de São José da Costa Rica.  

Para Yara Maria Pereira Gurgel79, os direitos fundamentais são como 

claúsulas pétreas indissolúveis e expressão máxima do Princípio da dignidade da 

pessoa humana, sobretudo na criação de oportunidades, têm como objeto principal 
promover a garantia do mínimo existencial, indispensável à liberdade material e à 

vida digna.  

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 
Dinamarco80 ensinam que “da norma inscrita no artigo 5º, caput, da Constituição 

brota o princípio da igualdade processual. As partes e os procuradores devem 

merecer tratamento igualitário, para que tenham as mesmas oportunidades de fazer 

valer em juízo as suas razões”, sendo a imparcialidade uma meta a ser atingida pelo 

juiz no exercício da jurisdição, razão pela qual se buscam criar mecanismos capazes 

de garantí-la. 

                                                
77    SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 548. 
78  FERRAJOLI, op. cit., p. 537. 
79   GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e não discriminação: 

sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 54. 
80  CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 78. 
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A fim de garantir o equilíbrio de forças entre acusação e defesa, é 

fundamental que o contraditório seja pleno e efetivo, assegurando às partes - 

Ministério Público e acusado - um tratamento igualitário, ratificando-se a paridade de 
armas no processo penal. Daí decorre o princípio da igualdade das partes, segundo 

o qual se exige o mesmo tratamento aos que se encontrem na mesma posição 

jurídica no processo.  

Ressalte-se, entretanto, que a acusação é exercida por uma instituição oficial 

forte, bem preparada, com todo um aparelhamento estatal de apoio, tendo o 

acusado, via de regra, somente o auxílio de seu advogado. Ademais, no processo 

penal, a própria garantia da liberdade de ir e vir do indivíduo encontra-se ameaçada. 

Assim sendo, justificam Antônio Scarance Fernandes81 e Fernando da Costa 
Tourinho Filho82 que, no conflito entre o ius puniendi estatal e ius libertatis do réu, 

este deve ser favorecido, não havendo, no particular, ofensa ao princípio 

constitucional da isonomia. Aliás, o tratamento diferenciado no processo penal em 
favor da defesa encontra respaldo nos consagrados princípios do in dubio pro reo e 

favor rei. 

Segundo Walter Nunes da Silva Júnior83, em homenagem à escolha política 

de privilegiar-se o direito de liberdade em detrimento da persecutio criminis, quebra-

se a igualdade de tratamento entre as partes, com a imposição do Ministério Público 

de buscar a verdade real no processo, enquanto o acusado a verdade formal é 
bastante para sua absolvição.  

Os direitos fundamentais surgiram para que eles fossem respeitados frente ao 

exercício do direito-dever de punir; assim, possuem posição de proeminência no 

sistema jurídico, o que importa dizer que a tutela dos direitos do acusado detém, na 

relação processual criminal, força mais destacada do que a tutela da persercução 

criminal. 
Sobre o tema, o Plenário do STF, no julgamento do Habeas Corpus 80.263-

SP, à uninimidade, firmou o seguinte entendimento: 

 

 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA 

INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SUSCITADA NA 
                                                
81  FERNANDES, op. cit., p. 177. 
82  TOURINHO FILHO, op. cit., p. 306. 
83    SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 550. 
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APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACOLHIDA DE OFÍCIO PELO 
TRIUBNAL, POR TRATAR-SE DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE 

QUE A SENTENÇA ABSOLUTÁRIA TRANSITOU EM JULGADO EM TUDO 

AQUILO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DO PARQUET. 
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 160/STF, COM A 

MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE 

HAVER NOVA DECISÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU. O Tribunal, ao julgar 
apelação do Ministério Público contra sentença absolutória, não pode 

acolher nulidade ---- ainda que absoluta ----, não veiculada no recurso da 

acusação. Interpretação da Súmula 160/STF que não faz distinção entre 
nulidade absoluta e relativa. Os atos praticados por órgão jurisdicional 

constitucionalmente incompetente são atos nulos e não inexistentes, já que 

proferidos por juiz regularmente investido de jurisdição, que, como se sabe, 
é una. Assim, a nulidade decorrente de sentença prolatada com vício de 

incompetência de juízo precisa ser declarada e, embora não possua o 
alcance das decisões válidas, pode produzir efeitos. Precedentes. A 
incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico 
pátrio, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem, na 
realidade, complementar o rol dos direitos e garantias individuais já 
previstos pela Constituição Federal, cuja interpretação sistemática leva 
à conclusão de que a Lei Maior impõe a prevalência do direito à 
liberdade em detrimento do dever de acusar. Nesse contexto, 
princípios como o do devido processo legal e o do juízo natural 
somente podem ser invocados em favor do réu e nunca em seu 
prejuízo.  Por isso, estando o Tribunal, quando do julgamento da apelação, 

adstrito ao exame da matéria impugnada pelo recorrente, não pode invocar 
questão prejudicial ao réu não veiculada no referido recurso, ainda que se 

trate de nulidade absoluta, decorrente da incompetência do juízo. Habeas 

corpus deferido em parte para que, afastada a incompetência, seja julgada 
a apelação em seu mérito.84 

 

 

Portanto, o princípio da presunção da não-culpabilidade resulta em 

desequilíbrio da igualdade das partes na relação processual criminal, ao conferir a 

prevalência do direito de liberdade em detrimento do dever de acusar, sendo uma 
decorrência lógica da função limitadora da pretensão punitiva desempenhada pelos 

                                                
84    BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 80.263SP. Relator: Ministro Ilmar Galvão. 

Julgamento em: 20 fev. 2003. Publicado em: 27 junho. 2003. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1828609>. Acesso em: 4 
mar. 2016. 

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1828609
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direitos fundamentais, desde as primeiras formulações de direitos do homem, 

essência que permanece hígida nos sistemas democráticos.85 

 
 
3.1.3 A Ampla Defesa  
 

 

Antes da processualização do exercício do poder-dever de punir do Estado, a 

persecução penal era um mero ritual, no qual o acusado tinha uma participação 

submissa, sem que lhe fosse reconhecido o mais simples dos direitos, que era o de 

defeder-se86; ou seja, o acusado não era chamado para se defender, mas sim para 

se submeter ao poder de investigar do Estado, sendo-lhe infligidas as mais variadas 

formas de investigação, destinadas a perquirir a verdade, que ia de interrogatórios e 

processos secretos a ampla aplicação da tortura87. 
A ampla defesa pode ser vista como um direito, sob a ótica que privilegia o 

interesse do acusado, bem como pode ser vista sob o enfoque publicista, no qual 

prepondera o interesse geral de um processo justo, sendo, portanto, considerada 

uma garantia.  

O princípio da ampla defesa determina a participação efetiva do réu no 

processo penal, abrangendo a autodefesa, a defesa técnica, a defesa efetiva e a 
possibilidade de utilização de todos os meios de prova passíveis, para demonstrar a 

inocência do acusado.  
Para Vicente Grego Filho88, a ampla defesa é constituída a partir dos 

seguintes fundamentos: a) ter conhecimento claro da imputação; b) poder 

apresentar alegações contra a acusação; c) poder acompanhar a prova produzida e 

fazer contraprova; d) ter defesa técnica por advogado, cuja função, aliás, agora, é 

essencial à Administração da Justiça (art. 133 da CF); e e) poder recorrer da decisão 

desfavorável. 

                                                
85    SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 552. 
86  Ibid., p. 694. 
87  Ibid., p. 695. 
88  GRECO FILHO, Vicente. Tutela Constitucional das liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 

60. 
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O STF disciplina por meio da súmula no 523 que, no processo penal, a falta 

de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se 

houver provas de prejuízo ao réu. 
No plano dialético, a acusação apresenta-se como a tese e a defesa, como a 

antítese, sendo o julgamento a síntese. O direito de defesa, ou a defesa penal, 

encontra-se umbilicalmente ligado ao princípio do contraditório89. 

Walter Nunes da Silva Júnior90 apresenta a diferença entre a ampla defesa no 

processo criminal e civil. Na seara criminal, o princípio da ampla defesa, pode ser 

visto, sob a perspectiva individual, como uma garantia que é outorgada ao acusado, 

enquanto, em sentido coletivo como uma garantia ao processo justo. Por sua vez, no 

processo processo civil, a defesa é mera faculdade do réu, pois caso o mesmo não 

queira defender-se, ele pode abrir mão da sua ampla defesa, e até mesmo 

reconhecer a procedência do pedido, resolvendo cumprir a obrigação reclamada 

pelo autor. 
Na garantia da ampla defesa prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição 

Federal, constatam-se alguns desdobramentos: 

 

1) a garantia de ser informado pessoalmente da acusação, prevista no artigo 

36691 do Código de Processo Penal. Na normativa internacional, podemos 

citar o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8.2, ‘b’.  
2) a garantia da autodefesa, consistente no direito de ser ouvido, no direito a 

intérprete e tradutor, no direito de audiência, no direito de participação 

contraditória, no direito de comunicação reservada com o seu defensor, no 
direito de postulação pessoal do habeas corpus e da revisão criminal. 

Também faz alusão a tais garantias o documento internacional 

supramencionado, em seu artigo 8.2;  

3) a garantia de defesa técnica, indispensável à administração da justiça. O 

Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 261, essa indispensabilidade; 

4) a garantia da proibição do cerceamento da defesa, que consiste em não se 

dificultar ou não se impedir que o réu produza sua defesa;  
                                                
89  BADARÓ, op. cit., p. 53. 
90    SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 701-702. 
91  CPP, Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996). 
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5) a garantia da não auto-incriminação, assegurada pelo direito ao silêncio 

previsto na Carta Magna. Não vigora a máxima que previa que o silêncio do 

réu ser-lhe-ia prejudicial. No Pacto de São José da Costa Rica, a garantia 
está abrigada no artigo 8.2. 

 

A ampla defesa, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci92, representa a 

mais copiosa, extensa e rica chance de se preservar o estado de inocência, outro 

atributo natural do ser humano. Não se deve cercear a autoproteção, a oposição ou 

a justificação apresentada; ao contrário, exige-se a soltura das amarras formais, 

porventura existentes no processo, para que se cumpra fielmente a Constituição 
Federal. 

Para Gustavo Henrique Badaró93, ação e defesa, antes de serem posições 

diversas ou antagônicas, representam apenas diferentes aspectos do exercício de 

uma mesma atividade, ou seja, o paralelismo entre ação e defesa dinamiza-se no 
exercício do contraditório, permitindo a ambas as partes fazerem valer seus direitos 

e garantias ao longo de todo o processo, alegando, provando e influenciando a 

formação do convencimento do juiz. 
Assim sendo, no processo penal constitucional, deve ser assegurada a ampla 

defesa por meio dos recursos disponíveis e a ela inerentes, conforme expresso no 

art. 5º, LV, CF, devendo o Estado proporcionar a todo acusado condições para o 
pleno exercício de seu direito de defesa, possibilitando-lhe trazer ao processo os 

elementos que julgar necessários ao esclarecimento da verdade. 

 

 
3.1.4 As Garantias Referentes à Jurisdição 
 

 

A garantia do juiz natural permite que todos sejam julgados por juízes 

integrantes do Poder Judiciário que, investidos em seus cargos, cumprem 

atribuições nos termos determinados pela Lei Maior. E é justamente por ser um 

                                                
92  NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 290. 
93  BADARÓ, op. cit., p. 55. 
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preceito constitucional, que a garantia se estende também ao processo civil e ao 

administrativo.  

Essa garantia leva a outra, a do art. 5º, inciso XXXVII, que determina não 
serem admitidos juízos ou tribunais de exceção; ou seja, a ninguém pode ser 

retirada a garantia de ser julgado por um juiz constitucional. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê que toda pessoa terá 

o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por 

um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra 

ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, 

fiscal ou de qualquer outra natureza (art. 8º, da CADH)94.  

Assim, observa-se que a imparcialidade do juiz decorre de sua independência 

judicial, visto que se submete somente à lei e à Constituição; tal submissão advém 

da separação dos poderes. 
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery95 lecionam que a 

imparcialidade do juiz é atributo necessário para que possa julgar, sendo a 

manifestação do princípio constitucional do Estado democrático de direito (CF, art. 

1º, caput) e um dos elementos integradores do princípio constitucional do juiz natural 

(CF, art. 5º, XXXVII e LII). Daí a razão pela qual o juiz tem de ser sempre imparcial, 

independentemente da natureza do processo ou procedimento que vai ser por ele 
decidido.Conforme já ensinado por Piero Calamandrei,96 observa-se que, "sem 

indepedência dos juízes não é possível justiça"; ou seja, essa independência "está 

na própria essência do Poder Judiciário97." 

A garantia do juiz, independente e imparcial, é essencial para constituir uma 

relação processual válida. A Carta Magna prescreve vedações, no artigo 95, 

parágrafo único, para garantir ao juiz sua independência e imparcialidade. Estipula 

                                                
94  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Pacto de San José de Costa Rica. São 

José:Organização dos Estados Americanos, 1969. 
95  NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado 

e legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, 2006. p.65. 
96  CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, advogados. Tradução de Ary dos 

Santos. 3. ed. Lisboa: Clássica, 1960. 
97  MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1966. v. 2. p. 180. 
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também garantias, no artigo 95 (caput), que o colocam totalmente fora do âmbito de 

interesses das partes.98 

De acordo com José Frederico Marques99, a Constituição não assegura 
expressamente o direito a um juiz imparcial. Todavia, é inegável que a 
imparcialidade é conditio sine qua non de qualquer juiz, sendo pois uma garantia 

constituional. 

Ada Pellegrine Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães 

Gomes Filho100 destacam que a imparcialidade dos juízes, mais do que simples 

atributo da função jurisdicional, é vista hodiernamente como caráter essencial do 

exercício da função.  

Gustavo Henrique Badaró101 apresenta a teoria da aparência geral de 

imparcialidade, segundo a qual, para que a função jurisdicional seja legitimamente 

exercida, não basta que o magistrado seja subjetivamente imparcial; é necessário 

também que a sociedade acredite que o julgamento se deu perante um juiz 
imparcial.  

Em suma, não basta somente o juiz ser imparcial; é preciso parecer imparcial 

perante a sociedade; que acredite na justiça da decisão, imparcialidade e 

legitimidade das ações do Poder Judiciário. 

A grande dificuldade do processo penal moderno é compatibilizar o 

indispensável princípio da imparcialidade do Juiz com a busca da verdade real ou 
material, na medida em que a outorga de poderes instrutórios pode, ao menos 

psicologicamente, atingir a sua necessária neutralidade102. 

Nessa relação jurídico-processual, pode-se perceber visivelmente a complexa 

estrutura de direitos, faculdades, encargos e obrigações de cada sujeito do 

                                                
98  CF, Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só 

será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de 
deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial 
transitada em julgado; II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 
93, VIII; III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem os 
arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. Parágrafo único. Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda 
que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; II - receber, a qualquer 
título ou pretexto, custas ou participação em processo; III - dedicar-se a atividade político-
partidária.  

99  MARQUES, op. cit., p. 52-53. 
100  GRINOVE, Ada Pellegrine; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio 

Magalhães. As nulidades do processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 44. 
101  BADARÓ, 2015, p. 42. 
102  JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 10. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p.40. 
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processo, de acordo com o papel por ele desempenhado, justificada pelo vínculo de 

exigibilidade e submissão de uma sobre a outra. 

Com efeito, o processo penal, instrumento necessário ao Estado para a 
aplicação do Direito Penal, passou a constituir-se também como instrumento de 

proteção do acusado contra abusos eventualmente cometidos no exercício da 

jurisdição penal103. 

Entretanto duas circunstâncias relevantes são renegadas: a primeira, de que 

todas essas funções, apesar de repartidas por diferentes sujeitos, continuam 

exercidas pelo Estado, cabendo ao réu o manejo solitário das atividades defensivas, 

que, aliás, nem sempre estão ao seu alcance104; a segunda, de que, no processo 

como relação jurídica, os sujeitos processuais estão unidos por um vínculo de 

exigibilidade e submissão. 

Quando o acusado é um daqueles excluídos dos projetos neoliberais (mais de 

90% da criminalidade, segundo o Instituto Avante Brasil, com dados do InfoPen, do 
Ministério da Justiça), o direito de defesa é, quando muito, precariamente também 

exercido pelo Estado. Anote-se que a Defensoria Pública, Instituição destinada 

prestar os serviços jurídicos a quem não tem condições de constituir um defensor, é 

muito recente. Há Estados da Federação que ainda não a tem implementa em seus 

quadros institucionais e outros, como São Paulo, Unidade da Federação onde 

concentra a maior população carcerária, só tiveram-na no ano de 2006105. 
A jurisdição penal, ao desconcentrar o poder penal e delimitar as funções, 

encontra sua legitimidade e alcança racionalidade, protegendo a pessoa contra o 

abuso estatal. Essa racionalidade é potencializada pelo modelo acusatório de 

processo, em que o Ministério Público assume importante papel como órgão de 

acusação, e se afirma a posição do Juiz na construção de uma decisão legítima 

sobre a esfera de direitos do cidadão. 

 

 

                                                
103  LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 

2006. p. 8. 
104  OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Processo e Hermenêutica na tutela dos Direitos 

Fundamentais. Belo Horizonte: DelRey, 2004. p 76.  
105  INSTITUTO AVANTE BRASIL. Criminalidade no Brasil. [2014]. Disponível em: 

<http://d2kefwu52uvymq.cloudfront.net/uploads/2014/08/Criminalidade-no-Brasil.pdf>. Acesso 
em: 5 jan. 2015. 

http://d2kefwu52uvymq.cloudfront.net/uploads/2014/08/Criminalidade-no-Brasil.pdf
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4  O MODELO ACUSATÓRIO COMO INSTRUMENTO DE GARANTIAS E O 
PAPEL DO JULGADOR NA PERSECUÇÃO PENAL 

 
 

A teoria geral do garantismo surge a partir da matriz iluminista106, sendo 

responsável pela elaboração de argumentos filosóficos, jurídicos e políticos que 

darão surgimento ao Estado de Direito. 

Inicialmente, recomenda-se lembrar que, conforme Paulo Rangel107, a teoria 

do garantismo penal não foi exclusivamente desenvolvida pelo jurista Luigi Ferrajoli, 

visto que se registra sua origem a partir do movimento da Magistratura Democrática, 

ainda em 1964, a qual teve como objetivo estabelecer a força normativa da 

Constituição frente às normas infraconstitucionais violadoras dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Em sua versão contemporânea, a teoria geral do garantismo foi formulada por 
Luigi Ferrajoli no ano de 1989, em sua obra Diritto e Ragione. Luigi Ferrajoli108 parte 

da ideia de que o Estado de Direito atual, apesar de conservar-se normativamente 

como garantista, tem apresentado tendências neo-absolutistas, especialmente no 

que diz respeito à legislação penal de emergência e à de exceção, que surge com o 

pretexto de defesa da sociedade, mas que, na realidade, atendem a interesse de 

alguns determinados setores. 
Dentro da lógica garantista e minimalista, a lei penal deve ser uma resposta 

somente aos problemas sociais gerais e duradouros, não se direcionando a 

situações atípicas e excepcionais. Busca-se preservar as características de 

generalidade e abstração da lei penal, ressaltando a ameaça às garantias jurídicas 

inerentes ao Estado de direito, que constitui a legislação penal de emergência. 

Conforme resssalta Boaventura de Souza Santos109, o mundo jurídico vive 

hoje cercado de problemas que configuram uma crise. Dentre esses problemas, 

destaca-se a mudança de paradigma de observação do fenômeno jurídico, haja vista 

                                                
106  CADEMARTORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade: uma abordagem garantista. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 72. 
107  RANGEL, Paulo. Investigação criminal direta pelo Ministério Público: visão crítica. Rio de 
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108  FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoria del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés Ibánez 

et al. Madri: Trotta, 1995. p. 10. 
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que não mais se admite a ideia de direito baseada unicamente em parâmetros 

estatais. 

No plano interno, percebe-se cada vez mais a incapacidade de o Estado de 
Bem-Estar suprir os problemas gerados a partir da inaplicabilidade efetiva de 

preceitos esboçados como direitos fundamentais. No plano externo, há uma 

imposição de modelos econômicos que buscam romper a noção de território e de 

mercado, alterando sobremaneira a vida jurídico-política do Estado e da sociedade 

civil110. 

Marcelo Neves111 analisa que a teoria do direito não consegue dar respostas 

satisfatórias a esse pano de mudanças estruturais, visto que, de um lado, o 

positivismo tradicional e formalista não dá vazão aos anseios de produção jurídica 

extra-estatal; de outro, o sociologismo exacerbado não consegue soluções para os 

problemas colocados, em virtude de se tentar privilegiar o social em detrimento do 

estatal. 
Conforme ensina o Fábio Wellington Ataíde Alves112 a teoria garantista reage 

à crise do Estado de Direito, mediante a ampla revisão dos postulados clássicos. 

Fazendo uso de várias frentes de batalha, contrapõe o conceito de validade da 

norma; expõe a necessidade de se instaurar a democracia substancial; revisa o 

papel do juiz no processo penal e ainda demanda que a ciência exerça o seu papel 

crítico. 
De acordo com o conceito formulado por Luigi Ferrajoli113, pode-se entender o 

termo garantismo em três acepções: inicialmente a palavra garantismo siginifica 

"modelo normativo de direito", estruturado pelo princípio da legalidade, que é a base 

do Estado de Direito. Em uma segunda acepção do termo, o garantismo designa 

uma teoria que explica os problemas  da validade e da efetividade das normas, 

buscando aproximar tais elementos, muito embora diferentes, visto que pode existir 

validade sem efetividade e, em um grau inferior de garantismo, efetividade sem 
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Revista de informação legislativa, v. 37, n. 145, p. 41-46, jan./mar. 2000. Disponível em: 
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validade. Por fim, o terceiro entendimento do termo garantismo busca uma 

justificativa externa dos parâmetros garantistas adotados internamente pelos 

Estados; ou seja, pressupõe que a legitimidade dos comandos e práticas garantistas 
são de cunho "ético-político". 

O tratamento que Ferrajoli dá à primeira acepção da expressão garantismo é 

o que interessa para os fins do presente trabalho. Esse modelo normativo de Direito 

próprio do Estado de Direito, é estudado pelo autor em três planos: a) no plano 

epistemológico, como um sistema de poder mínimo; b) no plano político, como uma 

técnica de tutela capaz de minimizar a violência e maximizar a liberdade; c) no plano 

jurídico, como um sistema de limites ao poder punitivo do Estado e ao mesmo tempo 

de garantia aos direitos do cidadão114. 

Percebe-se, assim, que o garantismo influencia não apenas o campo jurídico, 

mas também a esfera política; visa minimizar a violência e ampliar a liberdade a 

partir de um arcabouço de normas jurídicas que dá poder ao Estado de punir em 
troca da garantia dos direitos dos cidadãos115; ou seja, o garantismo visa assegurar 

o bem-estar da sociedade por meio da limitação do poder punitivo, em função da 

aplicação dos princípios inerentes ao Direito penal mínimo.  

 

 

4.1 O GARANTISMO COMO LIMITAÇÃO AO PODER PUNITIVO 
 

 

O modelo de direito garantista significa submissão à norma constitucional, à 

qual todos deverão sujeitar-se, sendo incorreto vinculá-lo a qualquer soberania 

interna de poderes institucionalizados, pois, como preconizado nessa teoria, todos 

os poderes estão submetidos à vontade da lei, que transformará os direitos 

fundamentais em direito constitucional interno.116 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o sistema acusatório é um consectário 

lógico do garantismo, pois a Constituição de 1988 acolheu pelo menos de forma 

                                                
114  Ibid., p 851.  
115  Ibid., p 851. 
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implícita tal modelo, até porque é o único que se pauta em consonância com o 

modelo do Estado democrático.  

A interpretação sistemática da Constituição de 1988 conduz a conclusão de 
que o princípio acusatório está imanente no ordenamento jurídico pátrio, a partir do 

momento em que tornou privativa do Ministério Público a propositura das ações 

penais de iniciativa pública117. 

Conforme lecionam Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho118, a 

teoria garantista corresponde a uma técnica de limitação e disciplina dos poderes 

públicos, podendo ser considerada o traço estrutural e substancial mais 

característico da democracia: garantias tanto liberais, como sociais, expressando os 

interesses dos mais débeis em relação aos mais fortes, assim como tutela das 

minorias marginalizadas frente às maiorias integradas. 

A teoria do garantismo penal pressupõe o direito como única alternativa à 

violência dos delitos e das penas, cuja existência apenas se justifica se percebido 
como mecanismos de tutela do indivíduo contra as formas públicas e privadas de 

vingança119.  

Em suma, o direito processual penal passa a ser compreendido, portanto, 

como lei do mais fraco, em alternativa à lei do mais forte, que vigeria na sua 

ausência. Defesa do mais fraco, que, no momento do delito, é parte ofendida; no 

momento do processo, é o réu; no momento da execução, é o condenado. 
Sob o pretexto de combater principalmente o narcotráfico e o terrorismo em 

vários países do mundo, sob a influência dos Movimentos de Lei e Ordem, têm-se 

elaborado leis de emergência que violam explicitamente os Direitos Humanos e 

corrompem a lógica dos Códigos. No Brasil podem-se citar como exemplo, entre 

outras, a Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e a Lei no 12.850/13 (Lei que 

define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal). 

Para Goldschmidt120, a estrutura do processo penal de uma nação não é 

senão o termômetro dos elementos autoritários ou democráticos de sua constituição, 

bem como as reações pendulares entre períodos de paz social e teses garantistas e 
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períodos de aumento da criminalidade ou aparições de novas formas de 

criminalidade e o consequente endurecimento na persecução criminal e até mesmo 

diluição de importantes garantias processuais.  
Observam-se tais efeitos pendulares em períodos de menor ou maior 

incidência midiática em torno da falta de segurança pública, quando ora o Estado 

mostra maior sensibilidade para com as garantias individuais, ora reage no sentido 

contrário, como no caso de manifestações para reduzir o âmbito de aplicação de 

vedação das provas ilícitas e, como temos visto no atual momento, diminuição da 

maioridade penal.121 

Para Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Edward Rocha de Carvalho122 "no 

processo penal, as respostas contingentes implicam um endurecimento do 

processo", revelado principalmente com o aumento de atos em segredo, violação da 

intimidade e privacidade, aumento das penas processuais como prisões cautelares, 

crimes inafiançáveis e também a inversão da carga da prova com mais poderes para 
os juízes investigarem. 

Trata-se de um processo de verdadeira expansão do direito penal, que 

encontra no conhecido movimento pela Lei e Ordem o seu substrato teórico. Ele tem 

sua origem nos Estados Unidos, e seus defensores são em geral os inconformados 

com o que entendem por uma lenta e constante limitação do poder do Estado, 

especialmente por conta da sedimentação dos direitos humanos; e nisso vêem as 
raízes da desenvoltura crescente dos criminosos. 

Seus adeptos atribuem à brandura da legislação criminal à falta de 

intimidação dos delinquentes, que agem com liberdade, em prejuízo da população 

trabalhadora. No seu maniqueísmo, enxergam a presença de uma luta do bem 

contra o mal; é preciso aumentar o rigor punitivo a fim de que o perigo seja vencido. 

Supõe-se a intimidação do criminoso pela perspectiva de penas severas, de um 

tratamento processual mais rigoroso e da consequente diminuição da incidência dos 

delitos. 

No Brasil esse movimento mostrou sua influência na edição, em 1990, da 

chamada Lei dos Crimes Hediondos; esse diploma legal, escolhendo certos tipos 
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penais, rotulou-os de hediondos, adotando em relação aos assim acusados medidas 

processuais severas, dentre as quais a proibição da liberdade provisória e da 

promoção de regime de cumprimento da pena, bem como o aumento do prazo para 
a possível obtenção do livramento condicional. 

Pois bem; Ferrajoli propõe a adequação do Estado de Direito atual ao modelo 

ideal formulado pelo contratualismo; ou seja, o poder deve ser limitado, a fim de 

permitir a cada um o gozo da maior liberdade, compatível com a igual liberdade dos 

demais123. 

O garantismo defendido por Ferrajoli diz respeito às garantias dos direitos 

fundamentais, entendidos como os direitos de liberdade e os direitos sociais, que 

representam os alicerces da existência do Estado e do Direito, que os justificam e 

propiciam a base substancial da democracia124. No primeiro caso, trata-se de 

garantias negativas, ou técnicas de limitação ao poder do Estado. No segundo, trata-

se de garantias positivas, ou técnicas de implementação pelo Estado das condições 
necessárias para a realização dos Direitos Sociais. 

De acordo com Sérgio Cademartori125 uma organização jurídica pode-se dizer 

garantista quando inclui estruturas e institutos aptos a sustentar, oferecer reparo, 

defesa e tutela das liberdades individuais e dos direitos sociais e coletivos. Por 

desdobramento de tal conceito, entende-se que um operador jurídico é garantista 

quando dedica a sua atividade a aumentar o número ou a eficácia das estruturas e 
instrumentos oferecidos pelo sistema jurídico, visando tutelar e promover liberdades 

e direitos do cidadão. 

Aury Lopes Júnior126 defende a ideia da utilização do processo penal como 

uma técnica de limitação do poder de punir; ou seja, garantia negativa, atuando 

como um instrumento com dupla função. De um lado, tornar viável a aplicação da 

pena; de outro, servir como efetivo instrumento de garantia dos direitos e liberdades 

individuais, assegurando os indivíduos contra os atos abusivos do Estado. 

Para Luigi Ferrajoli127, dentro da perspectiva garantista, a legitimação 

substancial do poder punitivo do Estado corresponde à legalidade estrita, implicando 
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a observação das garantias penais e processuais penais expressas nos seguintes 

princípios: 

1) Princípio de retributividade (Não há pena sem crime);  
2) Princípio de legalidade (Não há crime sem lei);  

3) Princípio de necessidade ou da Economia do Direito (Não há lei penal sem 

necessidade);  

4) Princípio da Lesividade (Não há necessidade sem ofensividade);  

5) Princípio de Materialidade ou da Exterioridade da Ação (Não há injúria sem 

ação);  

6) Princípio de Culpabilidade ou de Responsabilidade Pessoal (Não há ação 

sem culpa);  

7) Princípio da Jurisdicionalidade. (Não há culpa sem julgamento);  

8) Princípio Acusatório ou de separação entre juiz e acusação (Não 

julgamento sem acusação);  
9) Princípio da carga da prova ou de verificação (Não há acusação sem 

prova);  

10) Princípio do Contraditório ou da Defesa ou da Refutação (Não há prova 

sem defesa). 

 

A função das garantias expressas nesses enunciados não é de consentir ou 
legitimar, mas de condicionar ou vincular, deslegitimando, consequentemente, o 

exercício absoluto do poder punitivo. Para o jurista italiano, os direitos fundamentais 

adquirem status de intangibilidade, consubstanciado na ideia do intocável, ou seja, 

"esfera do não-decidível", direitos sobre os quais, sequer a totalidade pode decidir, 

ainda que sob a justificativa do bem comum128. 
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4.2  REDEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS AGENTES DA JUSTIÇA CRIMINAL NO 

PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL 

 
 

A Constituição brasileira de 1988, conforme demonstrado anteriormente,  

consagrou os princípios fundamentais do sistema acusatório, consequentemente 

influenciando as premissas para a elaboração e interpretação de leis no 

ordenamento jurídico constitucional e infranconstitucional. 

Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho129 afirma que a 

parametricidade material das normas constitucionais conduz à exigência da 

conformidade substancial de todos os atos do Estado e dos poderes públicos com 

as normas e princípios hierarquicamente superiores da Constituição. 

Para Luís Roberto Barroso130, a Constituição, como lei suprema do Estado, é 

o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. É ela que confere unidade ao 
sistema, sendo assim o ponto comum ao qual se reconduzem todas as normas 

vigentes no âmbito do Estado. Ou seja, esta supremacia decorre de que nenhuma 

norma pode subsistir validamente no âmbito de um Estado se não for compatível 

com a Constituição. 

Portanto verifica-se a necessidade orgânica de convergência das práticas 

jurídicas dos seus agentes com os regramentos constitucionais relativos aos direitos 
fundamentais, estabelecendo-se um sistema de garantias com o objetivo de sua 

preservação e efetividade.  

 

 
4.2.1 A Polícia de Investigação 
 

 

A polícia, instrumento da Administração, é uma instituição de direito público, 

destinada a manter e a recobrar, junto à sociedade e na medida dos recursos de que 

dispõe, a paz pública ou a segurança individual131. 

                                                
129  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1996. p.956. 
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Investigação é atividade de busca da verdade acerca de determinado fato; é o 

esforço para conhecimento de determinada coisa que está oculta, ou seja, é o 

conjunto de atividades e diligências tomadas com o objetivo de esclarecer fatos ou 
situações de direito. 

José Frederico Marques132 leciona que a persecutio criminis apresenta dois 

momentos distintos: o da investigação e o da ação penal. Esta consiste no pedido de 

julgamento da pretensão punitiva, enquanto a primeira é atividade preparatória da 
ação penal, de caráter preliminar e informativo: inquisitio nihil est quam informatio 

delicti. 

As partes não podem recusar a autoridade policial, sendo incabível a exceção 

de suspeição em relação a elas (CPP, art. 107); mesmo não sendo cabível a 

exceção, as autoridades policiais têm o dever de se absterem de atuar no inquérito 

quando houver motivo legal. 

De acordo com José Frederico Marques133, logo após deflagar-se o crime, há 
possibilidade de ação enérgica, decisiva, segura e bem orientada, não só para a 

descoberta do autor do delito, como ainda para a colheita e apuração dos elementos 

probatórios que demonstrem a prática da infração. Pensar que o magistrado togado 

possa, sozinho, dirigir toda essa série de pesquisas, com o ânimo sereno e imparcial 

que se exige na judicatura, é extrema ingenuidade ou desconhecimento completo 
dos fatos e fenômenos que se desenrolam a fase preambular da informatio delicti. 

Aury Lopes Júnior134 esclarece que, na fase pré-processual, a atuação do juiz 

deve ser muito limitada, visto que seu papel é exercer o controle formal da prisão em 

flagrante e a autorização daquelas medidas restritivas de direitos (cautelares, busca 

e apreensão, interceptações telefônicas etc.). O alheamento é uma importante 

garantia de imparcialidade e deriva mais no plano da efetividade do que no 

normativo, pois, apesar de existirem alguns dispositivos que permitam a atuação de 

ofício, felizmente os juízes condicionam sua atuação à prévia invocação do MP, da 

própria polícia ou do sujeito passivo. 

A adoção do sistema acusatório justifica tal limitação, visto que a sua 

participação ativa pode comprometer a imparcialidade, bem como a atividade que 
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lhe cabe dentro da estrutura do Estado, é a judicante, por excelência, não fazendo 

sentido comerter-lhe também essa função administrativa de investigação de delitos. 

No que tange a capacidade postulatória da polícia, o Manual Nacional do 
Controle Externo da Atividade Policial135 disciplina que a titularidade privativa do 

Órgão Ministerial para propor a ação penal pública também se estende aos 

procedimentos de natureza cautelar requeridos em sede de investigação criminal, 

eliminando, por completo, a capacidade postulatória da autoridade policial.  

 Todavia, de acordo com o princípio da unidade da constituição, os 

dispositivos da Carta Magna devem ser interpretados de forma sistemática, 

evitando, que uma determinada norma seja sacrificada em detrimento da aplicação 

de outra. Neste sentido, o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, deve ser 

interpretado em consonância com o art. 144, § 4º, que atribui às polícias civis, 

dirigidas por delegados de carreira, o dever de apurar infrações penais. 

A interpretação lógico-sistemática dos citados dispositivos constitucionais 
estabelece para o Ministério Público o dever de promover as respectivas ações 

penais, enquanto as polícias civis devem desenvolver atividades voltadas à 

apuração de infrações penais, utilizando-se, para tanto, de medidas cautelares 

antecedentes à ação pública principal, visto que, em um sistema jurídico coerente, 

não há como se imaginar a tarefa de apurar infrações penais separada do manejo 

de medidas cautelares, de forma direta, por parte da autoridade policial que preside 
a investigação. 

Tal conclusão é reforçada pela teoria dos poderes implícitos, de origem no 

sistema norte-americano, segundo a qual, em apertada síntese, para cada poder 

outorgado pela Constituição são implicitamente conferidos instrumentos para sua 

execução. Por outro lado, ao se repassar o juízo de conveniência e oportunidade da 

utilização de medidas cautelares para o Ministério Público, estar-se-ia transferindo, 

de forma indireta, o próprio comando da investigação criminal ao Parquet.  
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A Constituição de 1988 separa a atribuição de promover a ação penal, 

prevista no art. 129, inciso I, da Carta Magna, da função de realizar a investigação 

criminal, prevista no art. 144, § 4º, da Constituição Federal, pois, caso contrário, o 
ciclo completo da produção de prova, que abrange tanto a fase inquisitorial quanto a 

fase processual, ficaria a cargo de um único órgão. 

A autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial, 

bem como tal arquivamento não pode ser determinado de ofício pelo juiz; a 

competência para avaliar se há elementos de informação suficientes para o 

oferecimento da denúncia ou não é exclusiva do Ministério Público.  
Nesse sentido, o STF no julgamento do Habeas Corpus 88.589/GO assim 

decidiu: 

 

 
1. O inquérito policial é procedimento de investigação que se destina a 
apetrechar o Ministério Público (que é o titular da ação penal) de elementos 

que lhe permitam exercer de modo eficiente o poder de formalizar denúncia. 
Sendo que ele, MP, pode até mesmo prescindir da prévia abertura de 

inquérito policial para a propositura da ação penal, se já dispuser de 

informações suficientes para esse mister de deflagrar o processo-crime. 2. É 
por esse motivo que incumbe exclusivamente ao Parquet avaliar se os 
elementos de informação de que dispõe são ou não suficientes para a 
apresentação da denúncia, entendida esta como ato-condição de uma 
bem caracterizada ação penal. Pelo que nenhum inquérito é de ser 

arquivado sem o expresso requerimento ministerial público. 3. A 

intempestividade do recurso interposto pela acusação não impede o 

Tribunal de segunda instância de rever o ato sentencial se, contra este, foi 
manejado recurso de ofício pelo próprio Juízo recurso de ofício (CPP, art. 

574). 4. Se a criação de comarca é anterior ao oferecimento e ao 

recebimento da denúncia, imperiosa a remessa do feito ao Juízo que já era 
competente para o seu processamento. 5. Ordem denegada.136 
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Portanto, entende-se o arquivamento do inquérito policial como um ato complexo, que 
envolve prévio requerimento do Parquet, seguido de decisão do magistrado. Assim, diante da 

sistemática processual vigente não se possibilita o arquivamento de ofício do inquérito policial pela 

autoridade judiciária, nem tampouco o arquivamento dos autos pelo Ministério Público, sem a 
apreciação e controle de legalidade pelo magistrado.  

Imperioso se destacar a função anômala exercida pelo juiz no controle do princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública, pois se  o magistrado considerar improcedentes as razões 
invocadas pelo órgão acusador para requerer o arquivamento do inquérito policial remeterá os autos 

ao Procurador-Geral do MP, invocando a previsão do art. 28 do Código de Processo Penal137.  

Questiona-se se tal controle judicial é incompatível com o princípio acusatório, pois o juiz que 
venha assim proceder, poderá permanecer no processo exercendo jurisdição penal na ação que, 

porventura, se origine em razão do acolhimento do Procurador-Geral, dos motivos invocados pelo 

magistrado. 
Partindo da premissa que a Constituição de 1988 adotou e consagrou o modelo acusatório 

entende-se que a intevenção judicial só se justifica para o exercício da função típica, a qual o juiz é 
chamado a decidir sobre aplicação de medida cautelar de natureza pessoal ou real, envolvendo 

garantias de direitos subjetivos assegurados na Carta Magna, ou seja, quando o juiz decreta uma 
prisão preventiva ou ordena um arresto de bens, sendo, portanto, legítima e indispensável a sua 

intervenção.  

 

 
4.2.2 Defensor 
 

 

O Processo penal democrático deve ser interpretado à luz da Constituição 

Federal de 1988, tendo como parâmetro os postulados garantistas de Ferrajoli; eles 

impõem que o Estado estabeleça políticas públicas destinadas a construir um 

sistema de defesa com o objetivo de igualar os poderes e as oportunidades dentro 

do processo penal. 
Nesse sentido, a fim de se asssegurar a paridade de armas, a presença de 

defensor técnico é obrigatória, tendo a Convenção Americana de Direitos Humanos 

                                                
137   CPP, Art. 28.  Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o 

arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de 
considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de 
informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do 
Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então 
estará o juiz obrigado a atender. 
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evidenciado que toda pessoa acusada tem direito de se defender pessoalmente, ou 

de ser assistido por um defensor da sua escolha (CADH, art. 8, no 2, 'd')138  

No processo penal, o defensor é uma garantia impostergável do acusado, 
visto que, como evidenciado no art. 261, do CPP, em conformação com a 

Constituição Federal, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 

processado ou julgado sem defensor, bem como assevera no seu parágrado único 

que a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre 

exercida através de manifestação fundamentada.  

Por sua vez, Júlio Fabbrini Mirabete139 entende que a representação no 

processo penal tem um caráter especial, já que o direito de defesa é indisponível, 

devendo ser exercido ainda contra a vontade do acusado ou, na sua ausência, 

interessando esclarecer que a defesa técnica obrigatória é complementada pela 

autodefesa, que pode se desenvolver ao seu lado, no processo.  

A autodefesa do acusado, que é facultativa, consiste na participação do réu 
em quase todos os atos do processo, inclusive com a possibilidade de apresentar 

alegações, como no interrogatório140. 

A defesa técnica deve ser exercida por um profissional comprometido e com 

habilitação técnica, assegurando a paridade de armas, visto que, no polo ativo, 

haverá o representante do Ministério Público ou um advogado representante do 

querelante. 
O defensor não tem o dever de ser imparcial, estando vinculado à defesa o 

interesse do acusado, visto que, embora a defesa efetiva seja absolutamente 

necessária e indisponível, ela poderá ser exercida, mesmo quando se concorda com 

um pedido de condenação, mas postulando a desclassificação, ou aplicação de uma 

pena mínima, ou substituindo-a por pena alternativa141. 

Aury Lopes Júnior e Ricardo Jacobsen Gloeckner142 manifestam preocupação 

com o grave problema do sistema brasileiro, que é a possibilidade de denúncia 

direta com a ausência de uma fase intermediária contraditória, dada a possibilidade 
legal de acusação de supresa do processo penal, iniciado totalmente inaudita et 

                                                
138  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Pacto de San José de Costa Rica. San José: 

Organização dos Estados Americanos, 1969. 
139  MIRABETE, op. cit., p. 337-338. 
140  Ibid. p. 337-338. 
141  BADARÓ, op. cit., p. 291. 
142  LOPES JÚNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo 

penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 257-258. 
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altera pars e de que uma pessoa possa ser submetida a processo penal sem ter sido 

previamente ouvida.  

A supresa limita a defesa, gera desequílibrio entre as partes e pode prestar-se 
a fins espúrios, contribuindo para que o processo penal seja utilizado como 

instrumento de pressão e constrangimento. Além disso, os riscos de prosperar uma 

acusação infundada são elevados. O processo penal possui um altissímo custo para 

o sujeito passivo e não se pode aceitar que ele nasça totalmente de supresa e sem 

a prévia oitiva da outra parte143. 

De acordo com Gustavo Henrique Badaró144, a defesa no processo penal não 

é mera formalidade, que se satisfaz com a simples presença do advogado no 

processo. A defesa deve ser efetiva, com exploração contraditória e fundamentada 

das teses de acusação e de defesa. 

A defesa técnica deve funcionar em toda persecução penal, visto que, além 

de necessária e indeclinável, deve ser plena e efetiva. Não bastando apenas a 
presença formal de um defensor, este deve ter uma atuação efetiva no exercício de 

defesa, no arrolamento de testemunhas, nos questionamentos e debates, memoriais 

e possíveis recursos. 

No contexto da constituição vigente, conhecida como cidadã, verifica-se a 

consagração do princípio da igualdade como direito e garantia fundamental, 

assegurando o acesso à justiça, que é direito de todos e dever do Estado. 
Nesse constexto, a advocacia e a Defensoria Pública são alçadas a funções 

essenciais da justiça, conforme previsto nos arts. 133 e 134 da Constituição 

brasileira vigente, devendo o Estado garantir aos acusados hiposuficientes os meios 

necessários ao exercício pleno do direito de defesa, assegurando uma ordem 

jurídica justa. 

Contudo, no que tange à defesa dos hiposuficientes Danielle Souza de 

Andrade e Silva145, afirma que a Defensoria Pública é uma instituição pouco 

estruturada ou ainda bastante incipiente em países como o Brasil.  

Em que pese a Lei Complementar no 80/94 haver regulado a norma 

constitucional, estabelecendo, no art. 142, que os Estados da Federação adaptariam 

a organização de suas Defensorias Públicas aos seus preceitos, no prazo de cento e 

                                                
143  Ibid., p. 257-258. 
144  BADARÓ, op. cit, p. 292. 
145  SILVA, op. cit., p. 75. 
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oitenta dias, em Estados como Goiás, Roraima, São Paulo, Santa Catarina e no 

Distrito Federal ela ainda está em vias de organização, sendo que o trabalho da 

defensoria pública acaba sendo desenvolvido por procuradores de Assistência 
Judiciária, o que confere à atividade um caráter assistencialista e desvirtuado da 

finalidade encampada no art. 5º, LXXIV, da Constituição (o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de 

recursos)146. 

Assim, cabe ao Estado construir políticas públicas destinadas a aparelhar as 

Defensorias Públicas, a fim de que elas possam exercer a sua missão constitucional 

de forma equilibrada com o seu aparelho acusatório. Portanto, somente quando 

tivermos uma Defensoria Pública nacionalmente organizada, efetivamente 

estruturada e fortalecida orçamentariamente, haverá um sistema garantista efetivo, 

caracterizado pela existência do processo penal democrático. 

 
 
4.2.3 O Ministério Público  
 

 

A Constituição Federal de 1988, no art. 127, define o Ministério Público como 

uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, bem como retirou dele a condição de subordinação ao 

Poder Executivo e cercou de garantias semelhantes às outogardas ao membros do 

Poder Judiciário.147  

A garantia constitucional do promotor natural, por sua vez, está 

consubstanciada no princípio da independência funcional e no inciso LIII, do artigo 

5º, ao prever que “ninguém será processado nem sentenciado, senão pela 

autoridade competente”. É de se notar a referida garantia no momento em que o 

processo, de forma geral, inicia-se quando o Ministério Público oferece a denúncia. 

As condições de investidura no cargo são as mesmas exigidas para o juiz. A própria 

                                                
146  Ibid., p. 75. 
147  Em vários países, diversamente do que ocorre no Brasil, não existe uma separação tão nítida de 

status entre Magistratura e Ministério Público, visualizando-se uma magistratura única: parte 
acusatória e parte judicante. Como exemplo, pode-se citar a famosa “Operação mãos limpas”, da 
Itália, que teve suas investigações levadas a cabo por magistrados do Ministério Público. 
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Carta Magna qualifica o Parquet como instituição permanente, cuja função é 

essencial à justiça. No processo penal, seus membros encarregam-se da 

persecução penal, deduzindo em juízo a pretensão punitiva do Estado. 
O Ministério Público participa do processo e da relação jurídica processual, 

quer como autor da ação penal pública, quer como fiscal da lei na ação de iniciativa 

privada.  

Conforme leciona Walter Nunes da Silva Júnior148, a sistemática inquisitiva 

alimentava a ideia de que o processo criminal, ao contrário do civil, não possui lide, 

e que o Ministério Público não é parte. Já o sistema acusatório se pauta na noção do 

contraditório manisfestado pela existência de uma pretensão acusatória, deduzida 

pelo autor da ação e resistida por meio da defesa do acusado; assim, entende-se 

que o Ministério Público e o acusado são partes, o que se implica no tratamento 

processual igualitário. 

Diante do acolhimento constitucional do sistema acusatório, o MP tornou-se 
privativo na a propositura da ação penal pública, ou seja, a relação processual 

somente poderá ter início mediante a provocação do órgão encarregado de deduzir 

a pretensão punitiva, deixando para o juiz a função de gerenciamento do processo 

mediante o exercício do pode r de impulso processual, sendo o magistrado impedido 

de tomar iniciativas que afrontem a imparcialidade e a equidistância que deve 

manter quanto ao interesse das partes. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 139.168, 

firmou o entendimento de que em relação aos crimes de ação penal pública, 

cometidos após a Constituição Federal, é nula a ação penal proposta por outro 

órgão que não o Ministério Público149. 
Por sua vez, no julgamento do Habeas Corpus 106.124 o Ministro Celso de 

Mello assim se manisfestou:  

 

 
Não se desconhece que o monopólio da titularidade da ação penal pública 
pertence ao Ministério Público, que a exerce, com exclusividade, em nome 

do Estado. Trata-se, hoje, de atribuição de índole constitucional deferida, 
                                                
148  SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 557. 
149  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 139168/ES. Relator: Ministro Néri 

da Silveira. Julgamento em: 26 nov. 1991. Publicado em: 10 abr. 1992b. Disponível em: < 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2904579/recurso-extraordinario-re-139168-es>. Acesso 
em: 30 nov. 2015. 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2904579/recurso-extraordinario-re-139168-es
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em situação de monopólio jurídico, à instituição do Ministério Público. A 
nova ordem normativa instaurada no Brasil, formalmente plasmada na 

Constituição da República, outorgou ao “Parquet”, dentre as múltiplas e 

relevantes funções institucionais que lhe são inerentes, a de “promover, 
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (art. 129, I). 
[...] 

Essa cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, 
apenas acentuou - desta vez no plano constitucional - a condição de 

“dominus litis” do Ministério Público, por ele sempre ostentada no regime 

anterior, não obstante as exceções legais então existentes. 
Essa regra constitucional (CF, art. 129, I) - consoante adverte a doutrina 

(CELSO RIBEIRO BASTOS/IVES GANDRA MARTINS, “Comentários à 
Constituição do Brasil”, vol. 2/302, 2001, Saraiva; HUGO NIGRO 
MAZZILLI, “Introdução ao Ministério Público”, p. 124, item n. 24, 7ª ed., 

2008, Saraiva, v.g.) – provocou, em face da absoluta supremacia de que 
se revestem as normas da Constituição, a imediata derrogação de diplomas 

legislativos editados sob a égide do regime anterior (RTJ 134/369, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO), que deferiam a titularidade do poder de agir, 

mediante ação penal pública, dentre outros, a magistrados e a 

autoridades policiais.150 

 

 
O Código de Processo Penal brasileiro confere ao Ministério Público as 

funções de promover e fiscalizar a execução da lei (art. 257). Além disso, prevê 

hipóteses de impedimento e suspeição dos membros do MP (art. 258). Nesse 

contexto, conforme ensina Gustavo Henrique Badaró151 parece que o CPP confere 

ao Ministério Público a qualidade de órgão imparcial. 

O principal fundamento dessa posição doutrinária é a natureza do interesse 

do Ministério Público no processo penal, visto que o referido órgão não tem 

interesse unilateral contraposto ao do acusado, nem mesmo um interesse próprio. 

Enquanto órgão público, teria um  interesse coligado com a função institucional que 

representa, a qual não se reduz apenas à tutela do interesse de punir do Estado, 

mas principalmente à correta aplicação da lei ao caso concreto152153. 

                                                
150  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 106124/PR. Relator: Ministro Celso de 

Mello. Julgamento em: 22 nov. 2011. Publicado em: 10 set. 2013b. Disponível em: 
<http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24808255/habeas-corpus-hc-106124-pr-stf>. Acesso 
em: 4 jan. 2016. 

151  BADARÓ, op. cit., p. 284. 
152  Ibid., p. 284. 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24808255/habeas-corpus-hc-106124-pr-stf
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Para Danielle Souza de Andrade e Silva154 o órgão ministerial segue atuando 

como dominus litis (dono da lide), com plena independêcia para formar a opinio 

delicti (opinião sobre o crime), para isso contando com garantias sediadas na 

Constituição; deve cumprir esse poder-dever de acusar com imparcialidade para 

obter igualmente um resultado imparcial ao cabo do processo, contribuindo para o 

descobrimento da verdade que se busca no processo penal. 

Contudo, em um proceso penal verdadeiramente acusatório, é necessário 

rever a posição do Ministério Público como parte imparcial, visto que tal sistema 

processual exige que haja uma dualidade de partes, em igualdade de condições, e 

com interesses distintos155. 

Compreende-se que, vislubrando o interesse público, facilita-se o trabalho de 

síntese do juiz no processo dialético do litígio; visando à aplicação justa da norma 

penal, bem como para a defesa do próprio acusado, é recomendável que o MP 

assuma seu papel de parte acusadora, visto que a sociedade exige a eficácia da sua 
atuação na recomposição do equilíbrio social. 

Em resumo, conclui-se que o modelo acusatório consagrado no Brasil com o 

advento da Constituição de 1988 possibilitou ao Ministério Público ter a titularidade 

da ação penal pública e a função de defensor da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais. 
 
 
4.2.4 O Juiz 
 

 

O magistrado, no paradigma garantista, assim como os demais atores 

jurídicos, assume uma posição de tutelar não somente a formalidade, mas também 

(e principalmente) o conteúdo constitucional, fazendo a devida oxigenação do texto 

alicerçada na observância dos direitos e garantias fundamentais156. 

                                                                                                                                                   
153  Na doutrina Guilherme de Souza Nucci é o que mais ressalta a posição de parte imparcial do 

Ministério Público. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São 
Paulo: RT, 2013. p. 586. 

154  SILVA, op. cit., p. 60 
155  BADARÓ, op. cit., p. 285. 
156  ROSA, Alexandre. O Juiz (garantista) e a Execução Penal por uma racionalidade 

consequencialista (MacCormick). [20--?]. Disponível em: 
<http://www.bu.ufsc.br/garantista.html#_ftn1>. Acesso em: 7 jan. 2016. 

http://www.bu.ufsc.br/garantista.html#_ftn1
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De acordo com Luigi Ferrajoli157, a sujeição do juiz à lei já não é de fato, como 

no velho paradigma juspositivista, sujeição à letra da lei, qualquer que seja o seu 

significado, mas sim sujeição à lei somente enquanto válida; ou seja coerente com a 
Constituição.  

Compreende-se que a validade da norma não um é dogma ligado à mera 

existência formal da lei, mas uma qualidade relacionada à coerência, sendo 

submetida à valoração do juiz, o qual busca uma interpretação judicial de 

significados compatíveis com as normas constitucionais substanciais e com os 

direitos fundamentais por ela estabelecidos. 

No sistema garantista, diferente do modelo positivista, o juiz assume uma 

relevante função de garantidor dos direitos fundamentais consagrados, ou 

decorrentes da Constituição, não podendo ficar inerte diante das violações ou 

ameaças de lesão aos direitos do acusado158. 

Romper com o modelo legalista-positivista é uma necessidade que se impõe, 
devendo ser reconhecido que a função judicial não é automática ou de pura 

subsunção, senão reflexiva; não é fruto do mero voluntarismo, senão de resoluções 

constratadas pelos fatos, pelas normas (sujeição à lei) e em definitivo pela 

Constituição159. 

Para garantir efetivamente os direitos fundamentais, segundo Luigi Ferrajoli160 

o juiz deve reparar as injustiças sofridas para tutelar o indivíduo, mesmo quando a 
maioria e até a totalidade dos outros se coligam contra ele; para absolver no caso de 

falta de provas, mesmo quando a opinião pública exige a condenação; ou para 

condenar, havendo prova, quando a mesma opinião pública é favorável à 

absolvição. 

Nesse sentido, faz-se necessário que os juízes efetivamente exerçam o papel 

de gardião dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, pautando suas 

decisões nos postulados constitucionais e convencionais referentes aos direitos 

                                                
157  FERRAJOLI, Luigi. O Direito como sistema de garantias. In: OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades 

(Org.). O novo em Direito e Política. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 90-91. 
158  FRANCO, Alberto Silva. O juiz e o modelo garantista. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais, v. 56, Jul. 1997. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/boletim_artigos/76-56-Julho-
1997>. Acesso em: 29 nov. 2015. 

159  GOMES, Luiz Flávio. A dimensão da magistratura no estado constitucional e democrático 
de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. Disponível em 
<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:1997;000181537>. Acesso 
em: 7 jan. 2016.  

160  FERRAJOLI, op. cit., p.72 

http://www.ibccrim.org.br/boletim_artigos/76-56-Julho-
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:1997;000181537
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humanos, a fim de adquirir a consciência de que, além da jurisdição penal, exercem 

também a jurisdição das liberdades; é seu dever afastar do processo qualquer 

afronta à Constituição. 
A atuação do juiz, no modelo de processo penal garantista, tem por 

fundamento a tutela das liberdades do indivíduo diante das variadas formas de 

exercício arbitrário de poder. 

Paulo Rangel161 ao analisar a relação entre Poder Judiciário e sistema 

político, define a figura do juiz político, como aquele magistrado que possui uma alta 

autonomia política e uma alta criatividade judicial, sendo identificado como um ator 

político com a responsabilidade de fazer efetivar direitos e garantias individuais que, 

muitas vezes, são negados pelo Poder Executivo pelas mais diversas razões. Por 

consequência, provoca no cidadão uma descrença com a política, necessitando 

proteção à Constituição e à legislação ordinária dos ataques que maiorias 

conjunturais e passionais intentarem. 
Por sua vez, Celso Fernandes Campilongo162 leciona que o juiz político é um 

magistrado independente e criativo que decide e fundamenta sua decisão em 

conformidade com o direito vigente, mas também interpreta e constrói  o direito em 

face das influências do sistema político.  

Além disso, sem romper com a cláusula operativa do sistema (imparcialidade, 

legalismo e papel constitucional preciso), a magistratura e o sistema jurídico são 
cognitivamente abertos ao sistema político. Politização da magistratura, nesses 

precisos termos, é algo inevitável. 

Portanto, no Estado Constitucional Democrático de Direito, o processo penal 

é um instrumento de garantia, visto que dá ao indivíduo a segurança de que seus 

direitos fundamentais serão efetivados no curso do processo e que, se punição 

houver, é a consequência natural de um processo criminal banhado pela 

Constituição, pois o processo penal de um Estado é o termômetro do conteúdo 

autoritário ou democrático de sua organização social163. 

 

                                                
161  RANGEL, Paulo. O Processo Penal como instrumento de garantia: o juiz político. Revista da JC, 

edição 146, [2012]. Disponível em: <http://www.editorajc.com.br/2012/10/o-processo-penal-como-
instrumento-de-garantia-o-juiz-politico/>. Acesso em: 16 jan. 2016. 

162  CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política: Sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 61. 

163  RANGEL, [2012]. 

http://www.editorajc.com.br/2012/10/o-processo-penal-como-
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5  PERSPECTIVAS E NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO LEGISLATIVA PARA 
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ACORDO COM O MODELO 
ACUSATÓRIO 
 

 

O Direito Penal, dependendo da opção política do estado, trata o indivíduo 

como inimigo; por sua vez, o processo penal, em sendo democrático, deve tratá-lo 

como amigo; isto é, assegurar-lhe os direitos e garantias fundamentais durante o 

curso do processo para, uma vez comprovada sua culpa, condená-lo, se for o 

caso164. 

Assim a jurisdicionalização da pena é uma garantia da pessoa tida como 

infratora do tipo penal, pois, inadmitida sua imposição imediata, substitui-se o 
império da violência privada pelo regime do direito. 

Para Fábio Roque de Araújo165, as vinganças penais sequer podem ser 
consideradas manifestações do Direito Penal, senão como seu embrião, na medida 

em que coincidem tão-somente no que tange à utilização do poder de punir como 

forma de resposta aos comportamentos desviantes. No período caracterizado como 

hegemônico por parte das vinganças, o comportamento desviante não constituía 

afronta à ordem jurídica estatal, sendo considerado uma afronta à divindade ou à 

tribo.166  
O ideário iluminista e a humanização do Direito Penal possibitaram a previsão 

relativa da proporcionalidade entre os delitos praticados e as sanções penais a 

serem impostas; todavia não eliminou a crueldade das penas. Até o século XVIII, os 

países da Europa conviviam com execuções bárbaras, transformadas em 

tenebrosos espetáculos públicos167. 

Conforme Cesare Bonesana Beccaria168 leciona, é interesse de todos que 

não se cometam delitos, como também que estes sejam mais raros e proporcionais 

ao mal que causam à sociedade. Portanto mais fortes devem ser os obstáculos que 

                                                
164  RANGEL, [2012]. 
165  ARAÚJO, Fábio Roque. O princípio da proporcionalidade referido ao legislador penal. 

Salvador: Juspodivm, 2011. p. 8. 
166  A punição, no Código de Manu, possuía uma função de purificação para o condenado. Assim, 

uma vez cumprida a pena que lhe fora aplicada, o condenado estaria purificado, tal como os 
homens que praticavam apenas boas ações. 

167  FOUCAULT, op. cit., p. 26. 
168  BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Tradução de Lúcia Guidicini e 

Alessandro Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 37. 
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afastam os homens dos crimes, quando contrários ao bem público e na medida dos 

impulsos que os levam a delinquir. Deve haver, pois, proporção entre os delitos e as 

penas. 
Fábio Konder Comparato169 afirma que a legitimação e limitação do poder de 

punir do Estado, delineada pela Constituição de 1988 não pode perder de vista ao 

advento dos chamados direitos de defesa, que constitui a consagração de uma 

barreira intransponível para a persecução penal. 

As garantias constitucionais penais, enunciadas pelos princípios da 

Constituição, apresentam-se como limitações ao exercício do direito de punir, não só 

na aplicação da sanção penal, como também na forma mediante a qual se busca 

demonstrar a responsabilidade do agente170.  
 

 

5.1  MOVIMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL IMCOMPATÍVEIS COM O ESTADO 
CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

A política criminal é um conjunto sistemático de princípios e regras através 

dos quais o Estado promove a luta de prevenção e repressão das infrações penais 
171. Segundo Claus Roxin172, trata-se de uma questão pertinente a como devemos 
proceder quando há infringência das regras básicas de convivência social, causando 

danos ou pondo em perigo os indivíduos ou a sociedade. 

Para Jesús-Maria Silva Sánches173, a capacidade de um sistema 

sancionatório resolver os problemas que lhe são destinados depende muito das 

investigações empíricas sobre os instrumentos e a forma de utilizá-lo. Nesse sentido, 

a Criminologia, fundamentalmente, fornece base para as investigações acerca da 

melhor forma de resguardar a sociedade contra a violência, sendo, portanto, de 

                                                
169  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 165. 
170  SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 287. 
171  DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 

74. 
172  ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del Derecho Penal. Tradução de Francisco Muñoz 

Conde. Barcelona: Bosch, 1972. p. 9. 
173  SÁNCHES, Jesús-María Silva. Aproximación al Derecho Penal contemporâneo. Barcelona: 

Bosch, 1992. p. 48. 
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capital importância as suas conclusões acerca do fenômeno criminal e das formas 

de controle social. 

Hordienamente, diante das diversas manifestações de violência, observa-se 
uma crise de legitimação do Direito penal, o qual está sendo colocado à prova, 

principalmente o aspecto de sua autêntica utilidade social. 

No que tange a tal crise, Alice Bianchini174 esclarece que há dois movimentos 

que se repulsam, convivendo concomitantemente em um mesmo espaço social. O 

primeiro prima por uma legislação nitidamente simbólica,175 carregada de ceticismo 

em relação ao ideal ressocializador, fazendo da pena uma função em si mesma, o 

que reconduz à ideia de castigo, desprezando o fato de o Direito penal ser incapaz 

de exercer, por si só, o papel que se lhe atribiu (de diminuição da violência). Por sua 

vez,  há um segundo movimento em que, em ocasiões mais raras, vê-se a 

preocupação do legislador, quando na sua tarefa criadora, com direitos e garantias 

do cidadão. 
A partir da decáda de setenta, foram-se acentuando, no Brasil, as discussões 

sobre a mudança de rumos do Direito penal. Pode-se dizer, entretanto, que os anos 

oitenta foram marcados por encaminhamentos mais sólidos acerca da política 

criminal a ser adotada, bem como de embates sobre a feição dogmática que o 

Direito penal deveria assumir. 

São basicamente três, os principais movimento de política criminal, a saber: 
a) abolicionismo; b) minimalismo penal; c) punitivista. 

O abolicionismo, conforme leciona Luiji Ferrajoli176 não reconhece justificação 

ao direito penal e almeja a sua eliminação, quer porque contesta o seu fundamento 

ético-político na raiz, quer porque considera as suas vantagens inferiores aos custos 

da tríplice constrição que o mesmo produz. As doutrinas abolicionistas mais radicais 

afirmam não haver nenhuma legitimidade em qualquer tipo de constrição ou 

coerção, penal ou mesmo social. Outras correntes, ainda que advoguem a 

supressão de qualquer medida punitiva e mesmo a abolição do Direito Penal, não 

afastam outras formas de controle social. 

                                                
174  BIANCHINI, Alice. Política Criminal, Direito de punir do Estado e finalidades do Direito 

Penal. Campo Grande: Universidade Anhanguera-Uniderp/Rede LFG, [2009b?]. p. 15. 
175  Diz-se simbólica a função que apenas aparentemente intervém nos problemas para os quais foi 

chamado a atuar o Direito penal, possuindo, em verdade, um fim diverso daquele manifestado na 
norma. 

176  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: RT, 2002. p. 200. 
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Por outro lado, o minimalismo penal nasce a partir das propostas elaboradas, 

principalmente, por Luigi Ferrajoli, Alessandro Baratta e Eugênio Raul Zaffaroni. Tal 

movimento parte do pressuposto de que, não obstante a atuação do Direito Penal, 
tenha-se em vista a redução da violência que abala a comunidade, é preciso, 

igualmente, limitar a violência formal que advém da incidência de tão repressivo 

ramo do Direito. Embora legítima a atuação do Direito Penal, é necessário garantir 

que a sua atuação seja restrita a circunstâncias excepcionais. E mais: quando for 

indispensável a sua aplicação, será necessário reconhecer limites também na 

atuação punitiva177. 

Dentre as correntes punitivistas, foco desta abordagem, destaca-se o 

Movimento de Lei e Ordem, definido por Alberto Silva Franco178, como aquele que 

compreende o crime pelo lado patológico do convívio social, a criminalidade como 

doença infecciosa e o criminoso como um ser daninho. A sociedade era separada 

num traço simplificado entre pessoas sadias, incapazes da prática de atos desviados 
e pessoas doentes, prontas para a execução de atos trangressivos. Cada infrator 

tem qualidade negativa que o marca como um estigma, não merecendo escarmento, 

e não pode permanecer entre pessoas honestas. 

Os movimentos de lei e ordem têm origem nos movimentos de intolerância 

dos Estados Unidos da América, a partir da década de 70 do século passado, como 

proposta de recrudescimento criminal, com o objetivo de controlar a violência por 
meio de um “combate” à criminalidade, visualizando o fenômeno criminal como um 

mal que deve ser extirpado da sociedade de qualquer maneira. A delinquência, 

segundo esta corrente político-criminal, pode ser e será contida por uma repressão 

intensa, pois  acredita-se que o problema da delinquência se deve principalmente a 

falta de repressão criminal 179. 

De acordo com esta ideia, todas as vertentes repressivas de controle estatal, 

seja na execução, seja na elaboração de políticas públicas, estão voltadas para a 

repressão penal. Adota-se um modelo de Estado policialesco cuja função é controlar 

                                                
177  BIANCHINI, Alice. Os grandes movimentos de política criminal na atualidade: movimento de 

lei e ordem, minimalismo penal e abolicionismo. Campo Grande: Universidade Anhanguera-
Uniderp/Rede LFG, [2009a?]. p. 1. Material da 2ª aula da Disciplina Política Criminal, ministrada 
no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu TeleVirtual em Ciências Penais. 

178  FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 
82. 

179  OLIVEIRA, Fernando Antônio Sodré de. Breves apontamentos sobre as políticas criminais e sua 
influência nos mecanismos de controle social formal. Revista Criminologia e sistemas jurídico-
penais contemporâneos. Porto Alegre, p. 173, 2010.  
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as condutas desviantes e punir com rigor aqueles que não se “enquadram” no 

modelo de sociedade proposto, sendo a questão criminal reduzida a uma questão 

policial e prisional, precipuamente. 
Como decorrência desse modelo, o Estado passa a adotar políticas que 

visam à criminalização constante de condutas; ao agravamento das penas e dos 

seus regimes de cumprimento; a criar leis cada vez mais severas; a ampliar as 

hipóteses possíveis de prisões provisórias; a inibir ou extinguir a observância de 

direitos e garantias individuais, alegando que esses direitos impedem o Estado de 

“acabar” com a delinquência, haja vista não permitirem o exercício pleno do Estado 

no seu papel repressor. O delinquente é tido como um mal social que precisa ser 

extirpado da sociedade180 

Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes181 apresentam três exemplos desse 

movimento Lei e Ordem, a saber: o programa novayorquino, coordenado pelo Ex-

Prefeito Giuliani, denominado “tolerância zero” (que nada mais retrata que a 
criminalização da pobreza, ou seja, varrer de las calles la basura); [...] a fórmula 

californiana do “three strikyes and you are out” (pena de prisão perpétua para quem 

comete três crimes contra a propriedade) [...] e a reforma do Código penal espanhol 

de 2003, que castiga duramente a “habitualidade” do crime. 

Nesta última perspectiva, surge o que Jesús Maria Silva Sanches182 

denomina como sociedade da insegurança sentida (ou sociedade do medo), nas 
qual o item segurança passa a integrar as principais pautas de reivindicação social, 

supondo, equívoca e ingenuamente, que o Direito penal é instrumento hábil para dar 

cumprimento a tal querela. 

As determinações estatais na seara criminal precisam ser rediscutidas, bem 

como a atuação de seus órgãos de controle social, os quais necessitam ser 

fundamentados em forte base teórica, coerentes do ponto de vista político e jurídico, 

devendo o Estado perceber que a Lei Maior impõe uma forma de se enxergar o 

fenômeno criminal e, em consequência, sob este viés, deve ser adotada a política 

criminal estatal.  

A Constituição Federal de 1988, ao adotar uma posição humanitária e 

garantista, requer dos agentes públicos a formulação de políticas que visem à 
                                                
180  OLIVEIRA, op. cit., p. 173. 
181  BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. O Direito Penal na era da Globalização. São Paulo: 

RT, 2006. p. 18. 
182  SÁNCHES, op. cit., p. 52. 
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maximização das ações sociais e à minimalização da repressão penal. Os modelos 

intolerantes ou de exclusiva defesa social estão fora da proposta político-criminal da 

Constituição Brasileira, que prevê a solidariedade e a inclusão social como 
paradigmas de políticas públicas, opondo-se frontalmente a modelos de “lei e 

ordem” e/ou de (neo)defensivismo social. 

 

 

5.2 PROPOSTAS DE REFORMAS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL 

 

 

O Código de Processo Penal em vigor atribuiu a investigação prévia à Polícia 

Judiciária; subordinou as medidas cautelares à decisão judicial; encomendou a 

acusação formal ao Ministério Público e previu um procedimento público e 

contraditório183.  
Parcialmente recepcionado pela Constituição de 1988, o CPP tornou-se, pelo 

decurso do tempo, obsoleto, não atendendo às exigências de um processo penal 

moderno, garantista e democrático. 

De acordo com Walter Nunes Silva Júnior184, a ideia é reformar o Código de 

Processo Penal, a fim de adequá-lo à Constituição de 1988, especialmente em 

relação aos direitos fundamentais, e à Convenção Americana de Direitos Humanos, 
tendo como orientação, ainda, o modelo de Processo Penal para a Ibero-América e 

em consideração às peculiarides locais. 

Assim, em 7 de dezembro de 2010, o Plenário do Senado aprovou, por 

votação simbólica, o Projeto de Lei nº 156/09, que trata da reforma do Código de 

Processo Penal. O texto, se não sofrer alterações pela Câmara, poderá se tornar lei 

e substituir o código vigente. 

A partir da leitura do art. 1o do PL 156, verifica-se a ratificação de um sistema 

acusatório, o qual reclama a observância de princípios fundamentais, bem como o 

art. 4º do referido projeto de lei veda-se a iniciativa do juiz na fase de investigação e 

a substituição da prerrogativa probatória de órgão acusador. 

                                                
183  GRINOVER, Ada Pellegrini; FISCHER, Félix. Juizado de instrução, Vantagens e inconvenientes: 

Exame de alternativas ajustadas à realidade brasileira. In: SEMINÁRIO ASPECTOS PENAIS EM 
500 ANOS, 2000, Brasília. Anais... Brasília, DF: CJF, CEJ, 2001. p. 29. 

184  SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 37. 
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Nesse sentir, Danielle Souza de Andrade e Silva185 afirma que o projeto 

parece seguir os passos da reforma da legislação processual italiana, modelo por 

excelência da instituição do "juiz de garantias". 
Sobre o tema, Carlos Eduardo de Athayde Buono e Antônio Tomás 

Bentivoglio186 lecionam que até 1988 vigorava na Itália o Código de processo penal 

conhecido como "Código de mármore". Fora editado em 1930, em pleno fascismo, e 

acolhia um procedimento misto, com uma fase inquisitiva e outra contraditória. 
Naquela, conhecida como de indagini preliminare, concentravam-se os atos de 

natureza coercitiva e investigatória.  

Nesse modelo, o Juiz ou o Ministério Público colhia diretamente as provas, 

sem a participação do imputado, sob a justificativa de que assim se evitavam as 
diligências inúteis e protelatórias. Na fase seguinte, dita de giudizio, esses 

elementos probatórios eram submetidos ao debate das partes, perante outro juiz, em 

procedimento essencialmente público e oral187. 
A reforma legislativa italiana acabou com o Juizado de Instrução e retirou 

poderes do Ministério Público, impedindo-o de emitir ordem de prisão, ou mesmo de 

recolher as provas pessoalmente. O Promotor tornou-se parte do processo, para dar 

efetividade às inovações, das quais se destacam o interrogatório cruzado direto 
(cross-esamination), isto é, sem a mediação do juiz, o procedimento imediato e 

abreviado e o patteggiamento, que é o equivalente do bargaining inglês. 

Com a reforma do sistema processual italiano, surgiu um novo órgão, o "juiz 
das investigações preliminares" (giudice per le indagari preliminar), a quem foi 

confiado o controle das ações do órgão de acusação. É esta a figura que 

corresponde, em linhas gerais, ao juiz de garantias do PL 156/09. 

Conclui-se que o Código de Processo Penal brasileiro em vigor está 

desatualizado, visto que não se ajusta à concepção moderna do processo 

acusatório, cuja observância decorre de imperativo constitucional. Por sua vez, o PL 

156/09, aprovado no Senado em 7 de Dezembro de 2010, tem o escopo de se 

constituir no novo Código de Processo Penal e traz, entre as novidades, a figura do 

"juiz de garantias", com atuação na fase de investigação. 

                                                
185  SILVA, Danielle Souza de Andrade e. A investigação preliminar nos delitos de competência 

dos tribunais. 2009. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009; p. 248.  
186  BUONO, Carlos Eduardo de Athayde; BENTIVOGLIO, Antônio Tomás. A reforma processual 

penal italiana: reflexos no Brasil. São Paulo: RT, 1991. p. 58.  
187  BUONO; BENTIVOGLIO, op. cit., p. 58.  
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Nesse cenário, cabe ao Ministério Público assumir a direção das 

investigações, pois o magistrado, como garantidor dos direitos individuais dos 

suspeitos, deve ter uma atuação absolutamente passiva. Nessa concepção de 
processo, ao contrário do que prevê o projeto, o juiz não pode decretar medidas 

coativas de ofício, nem mesmo para atender a pedidos da polícia, se estes não 

tiverem o aval do Ministério Público. 

Em síntese, no sistema acusatório, não se pode olvidar que o Ministério 

Público, sendo o titular da ação penal e gestor da prova processual, possui poderes 

investigatórios. 

Mauro Fonseca Andrade analisa-o no direito comparado e leciona que: 

 

 
a) na Itália, desde 1989 abandonaram-se os juizados de instrução, cabendo 

ao Poder Judiciário apenas a supervisão da legalidade da investigação e de 

tomada de decisões jurisdicionais. O Ministério Público é considerado o 

verdadeiro responsável pela investigação, que delega para a polícia a 
realização dos atos; b) na Alemanha, o Ministério Público é o encarregado 

das investigações, sendo que seus poderes conferem a possibilidade de 

realização de buscas domiciliares e interceptações telefônicas (estas 
apenas em situações de urgência), necessitando de ulterior convalidação 

pelo Poder Judiciário no prazo de 3 dias; c) em Portugal, compete ao 

Ministério Público a direção do inquérito, sendo que à polícia se atribui as 
funções de coadjuvá-lo na atividade. Também a prática de atos de 

investigação pela polícia decorre de delegação do Ministério Público (artigo 

270 do CPP) 29; d) no Chile, há expressa disposição no art. 3º do CPP no 
sentido de que o Ministério Público dirigirá de forma exclusiva a 
investigação dos fatos constitutivos do delito, os que determinarem a 

participação punível e os que possam caracterizar a inocência do imputado, 
na forma prevista pela Constituição e pela lei; e) Na França, igualmente é o 

Ministério Público quem dirige (e diretamente) toda a investigação, inclusive 

no que se refere às prisões cautelares; f) Já nos Estados Unidos, embora 

com características diversas em três “escalonamentos”, o Ministério Público 
atua nas três fases em que se divide o processo penal: investigatória, 

judicialização e judicial propriamente dita.188 

 

 

                                                
188  ANDRADE, op. cit., p. 49. 
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Para Walter Nunes da Silva Júnior189, a necessidade de um novo código 

passou a ser inadiável após a promulgação da Constituição de 1988, diante do novo 

paradigma com ela instaurado. Todavia, observa-se que no método adotado de 
reformas tópicas é patente o risco de fragmentação do sistema, diante da falta de 

sistematização sólida e coerência, na medida em que não foi elaborado um novo 

código. 

Constata-se que mesmo reconhecendo a mudança e o avanço processual 

das Leis nos 10.792/2003, 11.689, 11.690 e 11.719, todas de 2008, e 12.403, de 

2011 o risco de as novas regras, embasadas na ideia democrática e do sistema 

acusatório, terem de conviver com aquelas impregnadas de forte conteúdo 

inquisitivo compromete a sistematização da legislação processual brasileira, 

tornando-a ainda mais desarticulada190.  

O Código de Processo Penal brasileiro é oriundo de uma realidade jurídica 

inquisitória e ditatorial nos moldes do sistema fascista italiano e, mesmo após as 
reformas setorias, ainda há princípios dentro do referido diploma legal que estão 

atrasados com relação à nova ótica constitucional. 

A constitucionalização do processo criminal propicia ao cidadão que, no curso 

do processo, as garantias fundamentais serão devidamente protegidas, incluindo a 

dignidade da pessoa humana como requisito básico do sistema acusatório.  

Assim, os obstáculos hoje vivenciados entre o Código de Processo Penal e a 
Constituição Federal estão interligados, uma vez que a constitucionalização do 

processo possibilitou a adesão de um sistema penal único, e a modificação ou até 

mesmo a extinção de leis ultrapassadas solucionaria de forma objetiva e eficiente 

esses problemas formais do processo.  

 

 

5.3  REDIMENSIONAMENTO DO PAPEL DO JULGADOR NA PRODUÇÃO 

PROBATÓRIA PENAL 

 

 

No processo penal tradicional, a iniciativa probatória do juiz era justificada 

pela busca da verdade real que, diziam, era o fim último do processo. Com esse 

                                                
189  SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 37. 
190  Ibid., p. 37-38. 
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argumento – explica Adauto Suannes191 que muitos abusos foram cometidos pelo 

Poder Judiciário que, saindo de seu papel de garantidor dos direitos constitucionais, 
passou a ocupar o lugar do Estado-autor, agindo ex officio a dano da liberdade do 

acusado, pese embora o término da chamada santa inquisição há tanto tempo. 

O projeto de reforma do CPP, defendido por meio do PL 156/09, valoriza a 

moderna doutrina do processo acusatório, no qual o juiz definitivamente deixa de ser 

o responsável pelo resultado da persecução criminal, delimitando o encargo ao 

Ministério Público. Se o juiz tiver de ser acionado durante a investigação, terá em 

mira, especialmente, os direitos e garantias individuais dos acusados, desafiados 
pelas medidas cautelares que lhe forem requeridas pelo dominus litis (titular do 

direito de ação).  

Nesse cenário, surge o Juiz de Garantias, fruto da superação do juizado de 

instrução (próprio dos sistemas mistos) e da necessidade de se garantirem direitos 

fundamentais dos suspeitos na fase da investigação criminal. Consequentemente, 
possibilita-se um aprimoramento do sistema acusatório, para fiscalizar, sempre com 

vista aos direitos fundamentais dos suspeitos, a ação do Ministério Público e da 

Polícia Judiciária na fase pré-processual. 

A missão investigadora do juiz no exame das provas assemelha-se à do 

historiador. Para revelar a verdade e assim poder decidir corretamente, utiliza-se dos 

rastros, vestígios ou sinais deixados pelo fato ou fatos que precisam ser apurados e 
examinados192. 

Observa-se que, conforme a nova redação do art. 156 do CPP,193 a temática 

referente aos poderes instrutórios do juiz deve ser analisada em dois momentos 

distindos: antes de iniciada a ação penal e no curso do processo. 

Para Walter Nunes da Silva Júnior194 não se mostra razoável estabeler-se 

que, antes de iniciado o processo, o juiz possa, de ofício, determinar a produção 

antecipada de provas. Nessa fase, em que não há ainda processo, somente deveria 

ser permitida a intervenção judicial mediante requerimento de quem tem a 

                                                
191  SUANNES, Adauto, Os fundamentos éticos do devido processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 

2004. 159-160. 
192  SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 181. 
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diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).  

194  SILVA JÚNIOR, op.cit., p. 184. 
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legitimidade para ajuizar a ação penal. Até porque pode ser que isso não seja do 

interesse do autor da ação.  

Observa-se uma incoerência sistêmica na reforma do ordenamento 
processual penal, visto que essa previsão normativa supõe que o juiz, tal como é 

hoje, terá contato e controlará a conclusão do inquérito policial quando, conforme o 

Projeto de Lei no 4.209/2001, os autos de investigação criminal tramitarão 

diretamente entre os órgãos da polícia e do Ministério Público195. 

Não se deve permitir, nessa fase preliminar, uma atuação de ofício, devendo 

a mesma ocorrer mediante prévia provocação das partes, visto que, no sistema 

acusatório, caracterizado pela separação das funções de acusar, defender e julgar 

não se admite a concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, além de 

violar a imparcialidade e o devido processo legal, colorários do Estado 

Constitucional Democrático de Direito. 

Por outro lado, no curso do processo, admite-se que o juiz possa determinar a 
produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, a fim de esclarecer 

pontos controvertidos, bem como motivar seu livre convencimento. 

Na temática pertinente ao assunto, Antônio Scarance Fernandes196 leciona 

que não se deve mesmo retirar do juiz o poder probatório, pois não há por que 

impedi-lo de, para seu convencimento, esclarecer alguns aspectos da prova 

produzida pelas partes, ou a respeito de algum dado probatório vindo aos autos. 
Ada Pelegrini Grinover197 defende a atuação do juiz na fase instrutória, visto 

que o  resultado da prova é, na grande maioria dos casos, fator decisivo para a 

conclusão última do processo. Por isso deve o juiz assumir posição ativa na fase 

instrutória, não se limitando a analisar os elementos fornecidos pelas partes, mas 

determinando sua produção sempre que necessário. 

Conclui-se que a imparcialidade do juiz não exclui seu poder-dever de buscar 

a verdade, sobretudo porque imparcialidade não se confude com inércia, nem está 

limitada ao sabor de uma contrariedade ativa das partes, mas das garantias 

processuais de defesa198. 

                                                
195  Ibid., p. 184. 
196  FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002b. p. 17. 
197  GRINOVER, Ada Pellegrini. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 7, n. 27, p. 73, 

jul./set. 1999.  
198  BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. p. 83. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 
A violação explícita da legalidade, associada à arbitrariedade e violação dos 

Direitos Fundamentais, faz com que o exercício de poder punitivo do sistema penal 

vigente se apresente como um genocídio em marcha. Assim sendo, a resposta a 

esta deslegitimação do sistema penal significa a busca de uma forma de contenção 

da violência do mesmo, através da sua urgente limitação. 

A evolução histórica dos sistemas de processo penal revelou que esse 

processo, genuinamente acusatório, é consubstanciado pela completa equidistância 

e imparcialidade do julgador diante de um processo essencialmente das partes, com 

respeito ao contraditório; pela ampla defesa, publicidade e oralidade, em razão de 

observância inicial da fragilidade da iniciativa privada e do fortalecimento da ideia de 

Estado como ente representativo dos anseios sociais. 
O estágio da acusação privada, que durou até os fins da Idade Média, 

revelado pela adoção de regras do sistema inquisitivo, e sob a égide do Direito 

Canônico, vedava a aplicação dos direitos e garantias fundamentais do ser humano, 

retirando a imparcialidade do julgador e visualizando o réu como objeto de 

investigação para satisfação da ira divina.  

Na Era Moderna, com a Revolução Francesa, começou a ser observada a 
preponderância do sistema misto, com uma fase preliminar inquisitória, um processo 

e julgamento com base em princípios acusatórios, fazendo-se utilizado tal sistema 

até hoje, em muitos países da Europa, e até mesmo da América Latina (Venezuela).  

O Brasil acompanhou essa evolução dos sistemas processuais, para 

encontrar, a partir da Nova República, uma forte tendência de adoção dos princípios 

acusatórios, restando acolhidos pela Carta Magna de 1988, regras e princípios 

condizentes com o sistema acusatório, apesar de mitigados pela legislação 

ordinária, ainda em vias de adequação ao novo parâmetro processual traçado pela 

nova Constituição Federal. 

É notório fazer uma redefinição das feições dos agentes estatais da 

persecução criminal, que são: juiz, membro do Ministério Público, autoridade policial 

e defensor, destacando-se a atuação desses agentes em um processo penal com 
feições acusatórias. Necessita-se da convergência das práticas jurídicas dos seus 

agentes aos regramentos constitucionais relativos aos direitos fundamentais, 
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estabelecendo-se um sistema de garantias com o objetivo de sua preservação e 

realização.  

A repartição de funções no processo penal acusatório, conferida pela 
Constituição e pelo Código de Processo Penal, evidenciou a iniciativa da ação penal 

pública ao Ministério Público e da ação penal privada ao ofendido, ou a quem tiver 

legitimidade para representá-lo (art. 129, I da CF e art. 30 do CPP); garantiu ao réu o 

devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o direito de ser processado 

perante autoridade competente (art. 5º, LIII, LIV e LV da CF), restando bem definida 

a legitimidade de acusação, de defesa e de julgamento da ação penal.  

A violação de algumas normas infraconstitucionais, a indispensável 

preservação da imparcialidade do julgador, sobretudo na fase probatória, não se 

mostram razoáveis, visto que, antes de iniciado o processo, o juiz pode, de ofício, 

determinar a produção antecipada de provas, devendo, nessa fase, somente ser 

permitida a intervenção judicial mediante requerimento de quem tem a legitimidade 
para ajuizar a ação penal.  

Essa possibilidade revela imperfeições de um sistema processual com 

aparência acusatória, o qual está em franco amadurecimento cultural e requer uma 

mudança de mentalidade dos seus operadores, que possibilite ceder aos anseios 

democráticos do verdadeiro e efetivo sistema acusatório que já se faz apregoado em 

todos os sentidos pelo espírito constitucional que, aos poucos, vai envolvendo toda a 

sistemática processual moderna. 

O presente trabalho sugeriu como possível forma de limitação do poder 

punitivo a aplicação ao processo penal do Garantismo idealizado Ferrajoli, uma vez 

que propõe a recuperação das garantias jurídicas fundamentais e o respeito aos 

Direitos Humanos. Assim, a implementação dos princípios garantistas levaria a uma 

intervenção punitiva limitada e racional, com a consequente contenção da sua 

violência. 

Nessa perspectiva, o processo criminal não deve ser compreendido pelo 

operador do Direito como um instrumento de punição por parte do Estado, mas 

como instrumento de garantia ao processado de que terá um processo no qual 

poderá defender-se amplamente das acusações que pesam contra si. 

Constatou-se que o papel do Estado no processo penal moderno tem como 
escopo maior da função jurisdicional a segurança do cidadão que, uma vez acusado 

da prática de um crime, ser-lhe-ão assegurados todos os mecanismos de proteção 
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contra atos arbitrários por parte do próprio Estado, visto que este é comprometido 

com a efetivação das garantias constitucionais. 

A teoria do garantismo, aplicando ao processo penal as garantias 
constitucionais do Estado de Direito, revela-se instrumento apto para limitar o poder 

punitivo e para defesa dos Direitos Fundamentais dos cidadãos processados. Essas 

garantias já se encontram previstas na Constituição Federal de 1988, cabendo ao 

aplicador do Direito realizar a devida interpretação constitucional do Código de 

Processo Penal, que é de 1941. 

Esse diploma, como já se viu, sofreu modificações impostas por uma reforma 

contida em três leis que entraram em vigor no ano de 2008, a qual inseriu alguns 

dispositivos afinados com a teoria garantista, como os que determinam o fim da 

obrigatoriedade da prisão para apelar, a vedação expressa às provas ilícitas, a 

identidade física do juiz (o juiz que sentencia é aquele que presidiu à colheita das 

provas), o incremento da oralidade, o papel predominante das partes na produção 
das suas provas, a necessidade de aditamento no caso de mutatio libelli, a vedação 

a que o juiz forme sua convicção apenas com os elementos trazidos pelo inquérito, o 

direito do réu de não comparecer ao julgamento pelo júri, sem necessidade de adiar 

a sessão.  

Nessa nova configuração, o processo se destina essencialmente à proteção 

de direitos fundamentais e inaugura um ambiente abrangente onde convivem 
harmonicamente a perspectiva coletiva de reprovação ao delito, entendido como 

lesão a direito fundamental (teoria constitucional do bem jurídico), e a perspectiva 

coletiva e individual de proteção ao acusado. 

Definitivamente, não são a segurança e a liberdade individual os únicos 

direitos fundamentais que reclamam tutela no processo penal. O direito à igualdade, 

à intimidade, à privacidade, à imagem, à honra, ao sigilo telefônico, ao sigilo de 

correspondência, à integridade física e moral, dentro tantos outros, também se 

inserem na realidade processual penal ao lado da segurança e da liberdade e 

reclamam idêntica tutela. 

Pode-se afirmar, portanto, que, por exigência do Estado Constitucional 

Democrático de Direito, o processo penal moderno inaugura uma nova relação de 

reciprocidade e de complementariedade entre os chamados direitos fundamentais 
individualizados e os direitos fundamentais potencias e que essa relação se resolve 

no campo da hermenêutica constitucional, não gerando oposição de direitos. A 
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aplicação concreta dessas novas regras é que dirá se o processo penal brasileiro 

está se deixando, afinal, impregnar por aqueles valores, princípios e normas 

proclamados pela Constituição. 
Não resta nenhuma dúvida de que a promulgação da Constituição Federal de 

1988 representou para sociedade brasileira um marco, que se deu com o 

rompimento dos paradigmas fascistas, bem como com a necessidade de mutação 

das formas de interpretação, integração e aplicação das normas processuais penais 

à realidade constitucionalmente imposta. 

O processo penal atual não mais se funda no princípio da presunção de 

culpabilidade, mas no princípio da presunção de inocência, conforme visto ao 

analisarmos a mutação ocorrida após a promulgação do atual texto constitucional. 

Isso representou um grande avanço no direito processual penal pátrio, pois agora o 

acusado é tido como inocente, até que se prove o contrário, significando que só 

após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória é que o réu pode ser 
considerado definitivamente culpado. Caso surjam novas provas no sentido da 

inocência do culpado, ainda é possível utilizar-se da revisão criminal para reavaliar a 

condenação. 

A Constituição Federal de 1988 instituiu garantias que são características do 

sistema processual penal acusatório ou contraditório. Todavia, para que se possa 

falar em processo penal constitucional, é preciso que haja adequação interpretativa, 
integrativa e aplicativa das normas processuais penais ao atual modelo 

constitucional. Assim, o sistema acusatório será uma realidade constitucionalmente 

assegurada e vivenciada no cotidiano jurídico brasileiro. 

A conformação constitucional do processo penal é necessária para a 

consolidação do Estado Democrático de Direito. Há um paradigma inevitável na 

moderna ciência penal: a sua constitucionalização. A elaboração de uma dogmática 

processual-penal baseada nessa premissa autoriza que se elabore um novo modelo 

de processo, em sintonia com a perspectiva democrática de tutela de direitos 

fundamentais. 

Todavia, pensa-se, não basta apenas afirmar que o processo penal tem que 

ser constitucionalmente orientado. A conformidade constitucional deve ser 

temperada pela hermenêutica, aplicada à ordem jurídico-penal, viabilizando a 
proteção de vários direitos fundamentais. 
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Nesse sentido, diante dos principais entraves à concretização do modelo 

acusatório brasileiro, e como forma de contribuir para o debate, serão apresentados 

como sugestão para o aperfeiçoamento do sistema os seguintes aspectos: 
a) mudança nos dispositivos que permitem ao julgador, ainda na fase de 

investigação preliminar, a produção de provas ex officio, devendo a mesma ocorrer 

mediante prévia provocação das partes; 

b) não-intervenção do juiz no controle da realização das investigações para o 

início do processo, ou da análise da suficiência dos elementos necessários para 

propositura da ação penal, sendo esse papel exclusivo do representante do 

Ministério Público, visto que tal participação do magistrado caracteriza, portanto, 

uma afronta às regras referentes à distribuição de funções no processo; 

c) fomento do aparato técnico e operacional das polícias investigativas, que 

possibilite simplificar e desburocratizar o inquérito policial, dando celeridade e 

credibilidade a essa fase probatória penal; 
d) fomento do aparato técnico e operacional do Ministério Público que 

possibilite realizar diretamente as investigações, bem como fiscalizar de forma eficaz 

o controle da atividade policial; 

e) ampliação e estruturação das defensorias públicas, que possibilitem com 

paridade de armas a real defesa e aplicação dos direitos e garantias fundamentais 

do acusado no processo; 
f) mudanças legislativas que permitam extinguir recursos e medidas 

cautelares ex officio pelo magistrado, dos quais implique restrição de direitos, a 

saber: as prisões cautelares, por representarem a substituição do juiz pelo autor da 

ação, que é o agente ministerial. 

Portanto conclui-se que a teoria constitucional do processual penal é uma 

ordenação limitadora do poder do Estado em favor do indivíduo acusado, visto que 

estabelece direitos e garantias individuais ao cidadão. O Estado, ao proteger o 

indivíduo, protege-se a si próprio contra a hipertrofia do poder e dos abusos no seu 

exercício. Ou seja, com o respeito às regras do sistema acusatório, serão 

beneficiados, não apenas o réu, bem como as demais partes, o órgão acusador e o 

magistrado, pois ao delimitar as funções, garante-se a imparcialidade do julgador e 

evita-se a concentração de amplos poderes. 
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CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS 

 
(Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, 

San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969) 
 

PREÂMBULO 
  
             Os Estados americanos signatários da presente Convenção, 
  
            Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro 
das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, 
fundado no respeito dos direitos essenciais do homem; 
  
            Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de 
ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os 
atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de 
natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno 
dos Estados americanos; 
  
            Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da 
Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem e que foram 
reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito 
mundial como regional; 
  
            Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da 
miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos; e 
  
            Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária 
(Buenos Aires, 1967) aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de 
normas mais amplas sobre direitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que 
uma convenção interamericana sobre direitos humanos determinasse a estrutura, 
competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria, 
  
            Convieram no seguinte: 
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PARTE I 
DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS 

 
CAPÍTULO I 

ENUMERAÇÃO DE DEVERES 
 
 

Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 
  
            1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 
e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 
que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 
nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
  
            2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 
 
 

Artigo 2.  Dever de adotar disposições de direito interno 
  
 
            Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não 
estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes 
comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 
disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem 
necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.  
  

 
CAPÍTULO II 

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 
 

Artigo 3.  Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica 
 
  
            Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. 
  
 
 

Artigo 4.  Direito à vida 
 
  
            1Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.  Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.  Ninguém pode ser 
privado da vida arbitrariamente. 
  
            2.Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser 
imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal 
competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de 
haver o delito sido cometido.  Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos 
quais não se aplique atualmente. 
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            3.Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido. 
  
            4.Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, 
nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. 
  
            5.Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da 
perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a 
mulher em estado de gravidez. 
  

6.Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou 
comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos.  Não se pode 
executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a 
autoridade competente. 
  
 
 

Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 
  
 
          1.Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e 
moral. 
  

2.Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes.  Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com 
o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 
  
           3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 
  

4.Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em 
circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição 
de pessoas não condenadas. 
  
         5.Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos 
adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu 
tratamento. 
  
            6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma 
e a readaptação social dos condenados. 
  
 
 

Artigo 6.  Proibição da escravidão e da servidão 
  
 
 
           1.Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, e tanto estas como 
o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. 
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2.Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório.  
Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade 
acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no 
sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal 
competente.  O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física 
e intelectual do recluso. 
  
            3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste 
artigo: 
  

a.  os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em 
cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade 
judiciária competente.  Tais trabalhos ou serviços devem ser executados 
sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os 
executarem não devem ser postos à disposição de particulares, 
companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado; 

  
b. o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de 

consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele; 
  
c.  o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a 

existência ou o bem-estar da comunidade; e 
  
d. o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. 
 

  
 

Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal 
 
  
            1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 
  
            2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas 
condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados Partes ou 
pelas leis de acordo com elas promulgadas. 
  
            3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 
  
            4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua 
detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela. 
  
            5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem 
direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem 
prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser condicionada a garantias 
que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
  
            6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal 
competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão 
ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais.  Nos 
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Estados Partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser 
privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim 
de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser 
restringido nem abolido.  O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por 
outra pessoa. 
  
            7. Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados 
de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 
obrigação alimentar. 
  
 

Artigo 8.  Garantias judiciais 
  
 
            1.  Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada 
contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
  
            2.Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência 
enquanto não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa 
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
  

a. direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, 
se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal; 

  
b. comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
  
c. concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação 

de sua defesa; 
  

d.  direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 
defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com 
seu defensor; 

  
e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo 

Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado 
não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo 
estabelecido pela lei; 

  
  f.  direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o 

comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que 
possam lançar luz sobre os fatos; 

  
g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se 

culpada; e 
  
            h. direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 
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            3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma 
natureza. 

4.O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser 
submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 
  
            5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para 
preservar os interesses da justiça. 
  
 

Artigo 9.  Princípio da legalidade e da retroatividade 
 
  
            Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em 
que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável.  
Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da 
perpetração do delito.  Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição 
de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. 
 
  

Artigo 10.  Direito a indenização 
 
  
            Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver 
sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário. 
 
  

Artigo 11.  Proteção da honra e da dignidade 
  
 

1.Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 
dignidade. 
  

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida 
privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de 
ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 
  

3.Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais 
ofensas. 
 
  

Artigo 12.  Liberdade de consciência e de religião 
 
  
            1.Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião.  Esse direito 
implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião 
ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas 
crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 
  



 113

2.Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua 
liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de 
crenças. 

3.A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita 
unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a 
segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das 
demais pessoas. 
  

4.Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou 
pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias 
convicções. 
  
 

Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 
 
  

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse 
direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de 
toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 
forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
  

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a 
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 
fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 
  

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
 

b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 
moral públicas. 

  
3.Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais 

como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 
freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 
informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de idéias e opiniões. 
  

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo 
exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da 
adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 
  

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia 
ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência. 
  
 

Artigo 14.  Direito de retificação ou resposta 
  
 
            1.Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu 
prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público 
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em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou 
resposta, nas condições que estabeleça a lei. 
  

2.Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras 
responsabilidades legais em que se houver incorrido. 
  

3.Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa 
jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável 
que não seja protegida por imunidades nem goze de foro especial. 
  
 

Artigo 15.  Direito de reunião 
  
 
            É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas.  O exercício de tal 
direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, 
numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da 
ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e 
liberdades das demais pessoas. 
  
 

Artigo 16.  Liberdade de associação 
  
 

1.Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins 
ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, 
desportivos ou de qualquer outra natureza. 
  

2.O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei 
que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança 
nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral 
públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 
  

3.O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais, e mesmo 
a privação do exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e 
da polícia. 
  
 

Artigo 17.  Proteção da família 
  
 

1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado. 
 

2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de 
fundarem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis 
internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não-discriminação 
estabelecido nesta Convenção. 
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3.O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos 
contraentes. 
  

4. Os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de 
assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos 
cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do 
mesmo.  Em caso de dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a 
proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interesse e conveniência dos 
mesmos. 
  

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do 
casamento como aos nascidos dentro do casamento. 
  
 

Artigo 18.  Direito ao nome 
 
  
            Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um 
destes.  A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes 
fictícios, se for necessário. 
  
 

Artigo 19.  Direitos da criança 
  
 
            Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor 
requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. 
  
 

Artigo 20.  Direito à nacionalidade 
 
 

1.Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
  
 2.Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver 
nascido, se não tiver direito a outra. 
  
 3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade nem do direito 
de mudá-la. 
 
  

Artigo 21.  Direito à propriedade privada 
 
  

1.Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens.  A lei pode subordinar 
esse uso e gozo ao interesse social. 
  

2.Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o 
pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social 
e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. 
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3.Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo 

homem devem ser reprimidas pela lei. 
  
 

Artigo 22.  Direito de circulação e de residência 
  
 

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito 
de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. 
  

2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do 
próprio. 
  

3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido senão 
em virtude de lei, na medida indispensável, numa sociedade democrática, para 
prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a 
ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais 
pessoas. 
  

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser 
restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivo de interesse público. 
  

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem 
ser privado do direito de nele entrar. 
  

6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado Parte nesta 
Convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de 
acordo com a lei. 
  

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, 
em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos 
e de acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais. 
  

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, 
seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco 
de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas 
opiniões políticas. 
  

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 
  
 

Artigo 23.  Direitos políticos 
  
 

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 
  

a. de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 
representantes livremente eleitos; 
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b. de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por 
sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade 
dos eleitores; e 

  
c. de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu 

país. 
  

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o 
inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, 
instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em 
processo penal. 
  
 

Artigo 24.  Igualdade perante a lei 
  
 
            Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por conseguinte, têm direito, sem 
discriminação, a igual proteção da lei. 
  
 

Artigo 25.  Proteção judicial 
  
 

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos 
que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela 
presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que 
estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 
  

2. Os Estados Partes comprometem-se: 
  

a. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do 
Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 
  
   b. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
  
   c. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão 

em que se tenha considerado procedente o recurso.  
 

  
CAPÍTULO III 

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 
 

Artigo 26.  Desenvolvimento progressivo 
 
  
            Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito 
interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, 
a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das 
normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta 
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da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, 
na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 
apropriados.  
  
 

CAPÍTULO IV 
SUSPENSÃO DE GARANTIAS, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 

 
Artigo 27.  Suspensão de garantias 

  
 

1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a 
independência ou segurança do Estado Parte, este poderá adotar disposições que, na 
medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as 
obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não 
sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e 
não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, 
religião ou origem social. 
  

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados 
seguintes artigos:  3 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica); 4 (Direito à 
vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6 (Proibição da escravidão e servidão); 9 
(Princípio da legalidade e da retroatividade); 12 (Liberdade de consciência e de 
religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 
(Direito à nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das garantias indispensáveis 
para a proteção de tais direitos. 
 

3.Todo Estado Parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar 
imediatamente os outros Estados Partes na presente Convenção, por intermédio do 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja 
aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e da data em 
que haja dado por terminada tal suspensão. 
  
 

Artigo 28.  Cláusula federal 
  
 

1. Quando se tratar de um Estado Parte constituído como Estado federal, o 
governo nacional do aludido Estado Parte cumprirá todas as disposições da presente 
Convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência 
legislativa e judicial. 
  

2.No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à 
competência das entidades componentes da federação, o governo nacional deve 
tomar imediatamente as medidas pertinente, em conformidade com sua constituição e 
suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam 
adotar as disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção. 
  

3. Quando dois ou mais Estados Partes decidirem constituir entre eles uma 
federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no sentido de que o pacto 
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comunitário respectivo contenha as disposições necessárias para que continuem 
sendo efetivas no novo Estado assim organizado as normas da presente Convenção. 

 
 

Artigo 29.  Normas de interpretação 
 
  

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: 
  

a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e 
exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior 
medida do que a nela prevista; 

  
b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 

reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com 
outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados; 

  
c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que 

decorrem da forma democrática representativa de governo; e 
  
d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 
  

 
Artigo 30.  Alcance das restrições 

 
  
            As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício 
dos direitos e liberdades nela reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo 
com leis que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para 
o qual houverem sido estabelecidas. 
  
 

Artigo 31.  Reconhecimento de outros direitos 
  
 
            Poderão ser incluídos no regime de proteção desta Convenção outros direitos e 
liberdades que forem reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos nos 
artigos 76 e 77.  
  
 

CAPÍTULO V 
DEVERES DAS PESSOAS 

 
Artigo 32.  Correlação entre deveres e direitos 

 
  

1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. 
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2.Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela 
segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade 
democrática. 
 
 

PARTE II 
MEIOS DA PROTEÇÃO 

 
CAPÍTULO VI 

ÓRGÃOS COMPETENTES 
 

Artigo 33 
  
            São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o 
cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados Partes nesta Convenção: 
  

a. a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a 
Comissão; e 

  
b. a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a 

Corte.  
  
 

CAPÍTULO VII 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 
Seção 1 — Organização 

 
Artigo 34 

  
 
            A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete 
membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber 
em matéria de direitos humanos. 
  

Artigo 35 
  
            A Comissão representa todos os membros da Organização dos Estados 
Americanos. 
  

Artigo 36 
  
 

1. Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembléia 
Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos 
Estados membros. 
  

2. Cada um dos referidos governos pode propor até três candidatos, nacionais 
do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado membro da Organização dos 
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Estados Americanos.  Quando for proposta uma lista de três candidatos, pelo menos 
um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. 
  
 

 
 

Artigo 37 
  
 

1. Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser 
reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira 
eleição expirará ao cabo de dois anos.  Logo depois da referida eleição, serão 
determinados por sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desses três membros. 
  
            2. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo 
Estado. 
  
 

Artigo 38 
  
 
            As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal 
do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de 
acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. 
  
 

Artigo 39 
  
 
            A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembleia 
Geral e expedirá seu próprio regulamento. 
  
 

Artigo 40 
  
 
            Os serviços de secretaria da Comissão devem ser desempenhados pela 
unidade funcional especializada que faz parte da Secretaria-Geral da Organização e 
devem dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem 
confiadas pela Comissão. 
  
 

Seção 2 — Funções 
 

Artigo 41 
  
 
            A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos 
direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e 
atribuições: 
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a. estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 
  
b. formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o 

considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos 
direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem 
como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos; 
 

c. preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o 
desempenho de suas funções; 

  
d. solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem 

informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos; 
  
e. atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos 

Estados Americanos, lhe formularem os Estados membros sobre questões 
relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o 
assessoramento que eles lhe solicitarem; 

  
f. atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua 

autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e 
  
g. apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos 

Estados Americanos. 
  
 

Artigo 42 
  
 
            Os Estados Partes devem remeter à Comissão cópia dos relatórios e estudos 
que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às Comissões Executivas 
do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano de 
Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele por que se promovam os 
direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e 
cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo 
Protocolo de Buenos Aires. 
  

Artigo 43 
  
            Os Estados Partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações que 
esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação 
efetiva de quaisquer disposições desta Convenção. 
  
 

Seção 3 — Competência 
 

Artigo 44 
  
            Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental 
legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode 
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apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação 
desta Convenção por um Estado Parte. 
  

 
Artigo 45 

  
1.Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de 

ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 
declarar que reconhece a competência da Comissão para receber e examinar as 
comunicações em que um Estado Parte alegue haver outro Estado Parte incorrido em 
violações dos direitos humanos estabelecidos nesta Convenção. 
  

2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e 
examinadas se forem apresentadas por um Estado Parte que haja feito uma 
declaração pela qual reconheça a referida competência da Comissão.  A Comissão 
não admitirá nenhuma comunicação contra um Estado Parte que não haja feito tal 
declaração. 
  

3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para 
que esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para casos 
específicos. 
  

4. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas aos Estados membros da 
referida Organização. 
 
  

Artigo 46 
  
 

1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os 
artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: 
  

a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de 
acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; 

  
b. que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que 

o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 
  
c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro 

processo de solução internacional; e 
 

d. que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a 
profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal 
da entidade que submeter a petição. 
  

2. As disposições das alíneas a e b do inciso 1 deste artigo não se aplicarão 
quando: 
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a. não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido 
processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido 
violados; 

  
b. não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso 

aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 
 

c. houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 
  
 

Artigo 47 
  
 
            A Comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada 
de acordo com os artigos 44 ou 45 quando: 

a. não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46; 
  

b. não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta 
Convenção; 
 

c.  pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for manifestamente 
infundada a petição ou comunicação ou for evidente sua total improcedência; ou 
 

d. for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já 
examinada pela Comissão ou por outro organismo internacional.  
  
 

Seção 4 — Processo 
 

Artigo 48 
  
 

1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue 
violação de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção, procederá da 
seguinte maneira: 
  

a. se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará 
informações ao Governo do Estado ao qual pertença a autoridade apontada como 
responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes da petição ou 
comunicação.  As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo 
razoável, fixado pela Comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso; 

  
b. recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas 

recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação.  
No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente; 

  
c. poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição 

ou comunicação, com base em informação ou prova supervenientes; 
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d. se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os 
fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das partes, a um exame do assunto 
exposto na petição ou comunicação.  Se for necessário e conveniente, a Comissão 
procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os Estados 
interessados lhes proporcionarão todas as facilidades necessárias; 

  
e. poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação pertinente e 

receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou escritas que 
apresentarem os interessados; e 

  
f. pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma solução 

amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta 
Convenção. 
  

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma 
investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo território se alegue 
haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou 
comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. 
  
 

Artigo 49 
  
 
            Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as disposições 
do inciso 1, f, do artigo 48, a Comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao 
peticionário e aos Estados Partes nesta Convenção e, posteriormente, transmitido, 
para sua publicação, ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos.  O 
referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada.  Se 
qualquer das partes no caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla 
informação possível. 
  
 

Artigo 50 
  
 

1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo 
Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas 
conclusões.  Se o relatório não representar, no todo ou em parte, o acordo unânime 
dos membros da Comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu 
voto em separado.  Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou 
escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 1, e, do 
artigo 48. 
  

2. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos quais não será 
facultado publicá-lo. 
  

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e 
recomendações que julgar adequadas. 
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Artigo 51 
  
 

1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do 
relatório da Comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão 
da Corte pela Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a 
Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião 
e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 
  

2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do 
qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação 
examinada. 
  
3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos 
seus membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não 
seu relatório.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 
Seção 1 — Organização 

 
Artigo 52 

  
 

1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados membros da 
Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de 
reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições 
requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei 
do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. 
  

2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. 
  
 

Artigo 53 
  
 

1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria 
absoluta dos Estados Partes na Convenção, na Assembléia Geral da Organização, de 
uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados. 
  

2. Cada um dos Estados Partes pode propor até três candidatos, nacionais do 
Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado membro da Organização dos 
Estados Americanos.  Quando se propuser uma lista de três candidatos, pelo menos 
um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. 
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Artigo 54 
  
 

1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e só poderão 
ser reeleitos uma vez.  O mandato de três dos juízes designados na primeira eleição 
expirará ao cabo de três anos.  Imediatamente depois da referida eleição, determinar-
se-ão por sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desses três juízes. 
  

2. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja expirado, completará 
o período deste. 
 

3. Os juízes permanecerão em funções até o término dos seus mandatos.  
Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado 
conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e, para tais efeitos, não serão 
substituídos pelos novos juízes eleitos. 
  

Artigo 55 
 

1. O juiz que for nacional de algum dos Estados Partes no caso submetido à 
Corte, conservará o seu direito de conhecer do mesmo.  
  

2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um 
dos Estados Partes, outro Estado Parte no caso poderá designar uma pessoa de sua 
escolha para fazer parte da Corte na qualidade de juiz ad hoc. 
  
  3. Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, nenhum for da 
nacionalidade dos Estados Partes, cada um destes poderá designar um juiz ad hoc. 
  

4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. 
  

5. Se vários Estados Partes na Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, 
serão considerados como uma só Parte, para os fins das disposições anteriores.  Em 
caso de dúvida, a Corte decidirá. 
  
 

Artigo 56 
  
 
            O quorum para as deliberações da Corte é constituído por cinco juízes. 
  
 

Artigo 57 
  
 
            A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte. 
  
 

Artigo 58 
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1. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembléia Geral da 
Organização, pelos Estados Partes na Convenção, mas poderá realizar reuniões no 
território de qualquer Estado membro da Organização dos Estados Americanos em 
que o considerar conveniente pela maioria dos seus membros e mediante prévia 
aquiescência do Estado respectivo.  Os Estados Partes na Convenção podem, na 
Assembléia Geral, por dois terços dos seus votos, mudar a sede da Corte. 
  
            2. A Corte designará seu Secretário. 
  

3.O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela 
realizar fora da mesma. 
  
 

Artigo 59 
  
 
            A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção do 
Secretário da Corte, de acordo com as normas administrativas da Secretaria-Geral da 
Organização em tudo o que não for incompatível com a independência da Corte.  Seus 
funcionários serão nomeados pelo Secretário-Geral da Organização, em consulta com 
o Secretário da Corte. 
  
 

Artigo 60 
  
 
            A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia 
Geral e expedirá seu regimento. 
 
 

Seção 2 — Competência e funções 
 

Artigo 61 
  
 

1. Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à 
decisão da Corte. 
  

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam 
esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50. 
  
 

Artigo 62 
  
 

1. Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de 
ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 
declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a 
competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta 
Convenção. 
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2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de 

reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos.  Deverá ser 
apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que encaminhará cópias da mesma 
aos outros Estados membros da Organização e ao Secretário da Corte. 
  

3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à 
interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido, 
desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida 
competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja 
por convenção especial. 
  
 

Artigo 63 
  
 

1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos 
nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu 
direito ou liberdade violados.  Determinará também, se isso for procedente, que sejam 
reparadas as conseqüências da medida ou situação que haja configurado a violação 
desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 
  

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário 
evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver 
conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes.  Se se 
tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá 
atuar a pedido da Comissão. 
  
 

Artigo 64 
  
 

1. Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a 
interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos 
direitos humanos nos Estados americanos.  Também poderão consultá-la, no que lhes 
compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

 
2. A Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, poderá emitir 

pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os 
mencionados instrumentos internacionais. 
  
 

Artigo 65 
  
 
            A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral da Organização, em 
cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior.  
De maneira especial, e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que 
um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças.  
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Seção 3 — Procedimento 
 

Artigo 66 
  
 

1. A sentença da Corte deve ser fundamentada. 
  

2. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos 
juízes, qualquer deles terá direito a que se agregue à sentença o seu voto dissidente 
ou individual. 
  
 

Artigo 67 
  
            A sentença da Corte será definitiva e inapelável.  Em caso de divergência sobre 
o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das 
partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data 
da notificação da sentença. 
  
 

Artigo 68 
  
 

1. Os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da 
Corte em todo caso em que forem partes. 
  

2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser 
executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de 
sentenças contra o Estado. 
  
 

Artigo 69 
  
 
            A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos 
Estados Partes na Convenção.  
  
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES COMUNS 

 
Artigo 70 

  
 

1. Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde o momento de 
sua eleição e enquanto durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos 
agentes diplomáticos pelo Direito Internacional.  Durante o exercício dos seus cargos 
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gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de 
suas funções. 
  

2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da Corte, 
nem dos membros da Comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas 
funções. 
  
 

Artigo 71 
  
 
            Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são incompatíveis com 
outras atividades que possam afetar sua independência ou imparcialidade conforme o 
que for determinado nos respectivos estatutos. 
  
 

Artigo 72 
  
 
            Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão honorários e 
despesas de viagem na forma e nas condições que determinarem os seus estatutos, 
levando em conta a importância e independência de suas funções.  Tais honorários e 
despesas de viagem serão fixados no orçamento-programa da Organização dos 
Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da Corte e 
da sua Secretaria.  Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de 
orçamento e submetê-lo-á  à aprovação da Assembléia Geral, por intermédio da 
Secretaria-Geral.  Esta última não poderá nele introduzir modificações. 
  
 

Artigo 73 
  
 
            Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe à 
Assembléia Geral da Organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos membros 
da Comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos previstos nos 
respectivos estatutos.  Para expedir uma resolução, será necessária maioria de dois 
terços dos votos dos Estados Membros da Organização, no caso dos membros da 
Comissão; e, além disso, de dois terços dos votos dos Estados Partes na Convenção, 
se se tratar dos juízes da Corte.  
  
 

PARTE III 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
CAPÍTULO X 

ASSINATURA, RATIFICAÇÃO, RESERVA, EMENDA, 
PROTOCOLO E DENÚNCIA 

 
Artigo 74 
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1. Esta Convenção fica aberta à assinatura e à ratificação ou adesão de todos 

os Estados membros da Organização dos Estados Americanos. 
  

2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante 
depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos.  Esta Convenção entrará em vigor logo que 
onze Estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou 
de adesão.  Com referência a qualquer outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir 
ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento 
de ratificação ou de adesão. 
  

3. O Secretário-Geral informará todos os Estados membros da Organização 
sobre a entrada em vigor da Convenção. 
  

Artigo 75 
  
 
            Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as 
disposições da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, assinada em 23 de 
maio de 1969. 
  
 

Artigo 76 
  
 

1. Qualquer Estado Parte, diretamente, e a Comissão ou a Corte, por intermédio 
do Secretário-Geral, podem submeter à Assembléia Geral, para o que julgarem 
conveniente, proposta de emenda a esta Convenção. 
  

2. As emendas entrarão em vigor para os Estados que ratificarem as mesmas 
na data em que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação que 
corresponda ao número de dois terços dos Estados Partes nesta Convenção.  Quanto 
aos outros Estados Partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles os 
seus respectivos instrumentos de ratificação. 
  

 
Artigo 77 

  
 

1. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado Parte 
e a Comissão podem submeter à consideração dos Estados Partes reunidos por 
ocasião da Assembléia Geral, projetos de protocolos adicionais a esta Convenção, 
com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros 
direitos e liberdades. 
  

2. Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e 
será aplicado somente entre os Estados Partes no mesmo. 
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Artigo 78 
  
 

1. Os Estados Partes poderão denunciar esta Convenção depois de expirado 
um prazo de cinco anos, a partir da data da entrada em vigor da mesma e mediante 
aviso prévio de um ano, notificando o Secretário-Geral da Organização, o qual deve 
informar as outras Partes. 
  

2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado Parte interessado das 
obrigações contidas nesta Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, 
podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele 
anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito. 

 
 
                                            CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Seção 1 — Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
 

Artigo 79 
  
 
            Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral pedirá por escrito a 
cada Estado membro da Organização que apresente, dentro de um prazo de noventa 
dias, seus candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  O 
Secretário-Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos 
apresentados e a encaminhará aos Estados membros da Organização pelo menos 
trinta dias antes da Assembleia Geral seguinte. 
  
 

Artigo 80 
  
 
            A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem 
na lista a que se refere o artigo 79, por votação secreta da Assembléia Geral, e serão 
declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria 
absoluta dos votos dos representantes dos Estados membros.  Se, para eleger todos 
os membros da Comissão, for necessário realizar várias votações, serão eliminados 
sucessivamente, na forma que for determinada pela Assembleia Geral, os candidatos 
que receberem menor número de votos.  
  
 

Seção 2 — Corte Interamericana de Direitos Humanos 
 

Artigo 81 
  
 
            Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral solicitará por escrito a 
cada Estado Parte que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus 
candidatos a juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  O Secretário-Geral 
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preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a 
encaminhará aos Estados Partes pelo menos trinta dias antes da Assembleia Geral 
seguinte. 
  
 

 
 
 

Artigo 82 
  
 
            A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista 
a que se refere o artigo 81, por votação secreta dos Estados Partes, na Assembléia 
Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos 
e a maioria absoluta dos votos dos representantes do Estados Partes.  Se, para eleger 
todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados 
sucessivamente, na forma que for determinada pelos Estados Partes, os candidatos 
que receberem menor número de votos. 
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COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ESTUDO  
DA REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  

  

PARECER Nº 1.636, DE 2010  

(EXCERTOS)  

 

 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 156, de 2009.  

  

  

A Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de Processo Penal 
apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma 
o Código de Processo Penal.  

  

Sala de Reuniões da Comissão, em 7 de dezembro de 2010.  
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ANEXO AO PARECER Nº 1.636, DE 2010. 

  

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 156, de 2009.  

Código de Processo Penal.  

  

O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

  

LIVRO I  

DA PERSECUÇÃO PENAL  

  

TÍTULO I  

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  

  
Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território nacional, por este Código, 
bem como pelos princípios fundamentais constitucionais e pelas normas previstas 
em tratados e convenções internacionais dos quais seja parte a República 
Federativa do Brasil.  
Art. 2º As garantias processuais previstas neste Código serão observadas em 
relação a todas as formas de intervenção penal, incluindo as medidas de segurança, 
com estrita obediência ao devido processo legal constitucional.  
Art. 3º Todo processo penal realizar-se-á sob o contraditório e a ampla defesa, 
garantida a efetiva manifestação do defensor técnico em todas as fases 
procedimentais.  
Art. 4º O processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos neste 
Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da 
atuação probatória do órgão de acusação.  
Art. 5º A interpretação das leis processuais penais orientar-se-á pela proibição de 
excesso, privilegiando a dignidade da pessoa humana e a máxima proteção dos 
direitos fundamentais, considerada, ainda, a efetividade da tutela penal.  
Art. 6º A lei processual penal admitirá a analogia e a interpretação extensiva, 
vedada, porém, a ampliação do sentido de normas restritivas de direitos e garantias 
fundamentais.  
Art. 7º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ressalvada a validade dos atos 
realizados sob a vigência da lei anterior.  
§ 1º As disposições de leis e de regras de organização judiciária que inovarem sobre 
procedimentos e ritos, bem como as que importarem modificação de competência, 
não se aplicam aos processos cuja instrução tenha sido iniciada.  
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§ 2º Aos recursos aplicar-se-ão as normas processuais vigentes na data da 
publicação da decisão impugnada.  

  

TÍTULO II 

DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art. 8º A investigação criminal tem por objetivo a identificação das fontes de prova e 
será iniciada sempre que houver fundamento razoável a respeito da prática de uma 
infração penal.  
Art. 9º Para todos os efeitos legais, caracteriza-se a condição jurídica de 
“investigado” a partir do momento em que é realizado o primeiro ato ou 
procedimento investigativo em relação à pessoa sobre a qual pesam indicações de 
autoria ou participação na prática de uma infração penal, independentemente de 
qualificação formal atribuída pela autoridade responsável pela investigação.  
Art. 10. Toda investigação criminal deve assegurar o sigilo necessário à elucidação 
do fato e à preservação da intimidade e vida privada da vítima, das testemunhas, do 
investigado e de outras pessoas indiretamente envolvidas.  
Parágrafo único. A autoridade diligenciará para que as pessoas referidas no caput 
deste artigo não sejam submetidas à exposição dos meios de comunicação.  
Art. 11. É garantido ao investigado e ao seu defensor acesso a todo material já 
produzido na investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às 
diligências em andamento.  
Parágrafo único. O acesso a que faz referência o caput deste artigo compreende 
consulta ampla, apontamentos e reprodução por fotocópia ou outros meios técnicos 
compatíveis com a natureza do material.  
Art. 12. É direito do investigado ser ouvido pela autoridade competente antes que a 
investigação criminal seja concluída.  
Parágrafo único. A autoridade tomará as medidas necessárias para que seja 
facultado ao investigado o exercício do direito previsto no caput deste artigo, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
Art. 13. É facultado ao investigado, por meio de seu advogado, de defensor público 
ou de outros mandatários com poderes expressos, tomar a iniciativa de identificar 
fontes de prova em favor de sua defesa, podendo inclusive entrevistar pessoas.  
§ 1º As entrevistas realizadas na forma do caput deste artigo deverão ser precedidas 
de esclarecimentos sobre seus objetivos e do consentimento formal das pessoas 
ouvidas.  
§ 2º A vítima não poderá ser interpelada para os fins de investigação defensiva, 
salvo se houver autorização do juiz das garantias, sempre resguardado o seu 
consentimento.  
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz das garantias poderá, se for o caso, fixar 
condições para a realização da entrevista.  
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§ 4º Os pedidos de entrevista deverão ser feitos com discrição e reserva 
necessárias, em dias úteis e com observância do horário comercial.  
§ 5º O material produzido poderá ser juntado aos autos do inquérito, a critério da 
autoridade policial.  
§ 6º As pessoas mencionadas no caput deste artigo responderão civil, criminal e 
disciplinarmente pelos excessos cometidos.  

 

CAPÍTULO II 

DO JUIZ DAS GARANTIAS 

  
Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da 
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha 
sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe 
especialmente:  
I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do art. 
5º da Constituição da República Federativa do Brasil;  

II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do disposto no art. 555;  
III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que 

este seja conduzido a sua presença;  
IV – ser informado sobre a abertura de qualquer investigação criminal;  
V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra medida cautelar;  
VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como 

substituí-las ou revogá-las;  
VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada de provas 

consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa;  

VIII – prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado 
preso, em vista das razões apresentadas pelo delegado de polícia e observado o 
disposto no parágrafo único deste artigo;  

IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver 
fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento;  

X – requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia 
sobre o andamento da investigação;  

XI – decidir sobre os pedidos de:  
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de 

informática e  
telemática ou de outras formas de comunicação;  

b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico;  
c) busca e apreensão domiciliar;  
d) acesso a informações sigilosas;  
e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do  
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investigado.  
XII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da 

denúncia;  
XIII – determinar a realização de exame médico de sanidade mental, nos 
termos do art. 452, § 1º;  

XIV – arquivar o inquérito policial;  
XV – assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito 

de que tratam os arts. 11 e 37;  
XVI – deferir pedido de admissão de assistente técnico para 

acompanhar a produção da perícia;  
XVII – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput 

deste artigo.  
Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz das garantias poderá, mediante 
representação do delegado de polícia e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma 
única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda 
assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.  
 
Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, 
exceto as de menor potencial ofensivo e cessa com a propositura da ação penal.  
§ 1º Proposta a ação penal, as questões pendentes serão decididas pelo juiz do 
processo.  
§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz do processo, 
que, após o oferecimento da denúncia, poderá reexaminar a necessidade das 
medidas cautelares em curso.  
§ 3º Os autos que compõem as matérias submetidas à apreciação do juiz das 
garantias serão apensados aos autos do processo.  
Art. 16. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas 
competências do art. 14 ficará impedido de funcionar no processo, observado o 
disposto no art. 748.  
Art. 17. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização 
judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

  
CAPÍTULO III 

DO INQUÉRITO POLICIAL 
 

Seção I 
Disposições preliminares 

 
Art. 18. A polícia judiciária será exercida pelos delegados de polícia no território de 
suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da 
sua autoria.  
§ 1º Nos casos das polícias civis dos Estados e do Distrito Federal, o delegado de 
polícia poderá, no curso da investigação, ordenar a realização de diligências em 
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outra circunscrição policial, independentemente de requisição ou precatória, 
comunicando-as previamente à autoridade local.  
§ 2º A atribuição definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, 
a quem por lei seja cometida a mesma função.  
Art. 19. O inquérito policial será presidido por delegado de polícia de carreira, que 
conduzirá a investigação com isenção e independência.  
Parágrafo único. Aplicam-se ao delegado de polícia, no que couber, as disposições 
dos arts. 53 e 55.  
  

 

                        Seção II 

                                       Da abertura 

 

Art. 20. O inquérito policial será iniciado:  

I – de ofício;  
II – mediante requisição do Ministério Público;  
III – a requerimento, verbal ou escrito, da vítima ou de seu representante legal.  

§ 1º Nas hipóteses dos incisos I e III do caput deste artigo, a abertura do inquérito 
será comunicada imediatamente ao Ministério Público.  
§ 2º A vítima ou seu representante legal também poderão solicitar ao Ministério 
Público a requisição de abertura do inquérito policial.  
§ 3º Da decisão que indeferir o requerimento formulado nos termos do inciso III do 
caput deste artigo, ou se não houver manifestação do delegado de polícia em 30 
(trinta) dias, a vítima ou seu representante legal poderão recorrer, no prazo de 5 
(cinco) dias, à autoridade policial hierarquicamente superior, ou representar ao 
Ministério Público, na forma do § 2º deste artigo.  
Art. 21. Independentemente das disposições do art. 20, qualquer pessoa do povo 
que tiver conhecimento da prática de infração penal poderá comunicá-la ao 
delegado de polícia ou ao Ministério Público, verbalmente ou por escrito, para que 
sejam adotadas as providências cabíveis, caso haja fundamento razoável para o 
início da investigação.  
Art. 22. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, 
não poderá sem ela ser iniciado, sem prejuízo da possibilidade de prisão em 
flagrante delito.  
Parágrafo único. No caso de prisão em flagrante delito, não havendo representação 
da vítima no prazo de 5 (cinco) dias, o preso será imediatamente colocado em 
liberdade.  
Art. 23. Havendo indícios de que a infração penal foi praticada por policial, ou com a 
sua participação, o delegado de polícia comunicará imediatamente a ocorrência à 
respectiva corregedoria de polícia, para as providências disciplinares cabíveis, e ao 
Ministério Público, que designará um de seus membros para acompanhar o feito.  
  

Seção III 
Das diligências investigativas 
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Art. 24. Salvo em relação às infrações de menor potencial ofensivo, quando será 
observado o procedimento previsto nos arts. 285 e seguintes, o delegado de polícia, 
ao tomar conhecimento da prática da infração penal, e desde que haja fundamento 
razoável, instaurará imediatamente o inquérito, devendo:  

I – registrar a notícia do crime em livro próprio;  
II – providenciar para que não se alterem o estado e a conservação das 

coisas até a chegada de perito criminal, de modo a preservar o local do crime pelo 
tempo necessário à realização dos exames periciais, podendo, inclusive, restringir o 
acesso de pessoas em caso de estrita necessidade;  

III – apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados 
pelos peritos criminais;  

IV – colher todas as informações que servirem para o esclarecimento do 
fato e suas circunstâncias;  

V – ouvir a vítima e testemunhas;  
VI – ouvir o investigado, respeitadas as garantias constitucionais e legais, 

observando o procedimento previsto nos arts. 64 a 72;  
VII – proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações, 

quando necessário;  
VIII – requisitar ao órgão oficial de perícia criminal a realização de exame 

de corpo de delito e de quaisquer outras perícias;  
IX – providenciar, quando necessária, a reprodução simulada dos fatos, 

desde que não contrarie a ordem pública ou as garantias individuais constitucionais;  
X – ordenar a identificação datiloscópica e fotográfica do investigado, nas 

hipóteses previstas no Capítulo IV deste Título.  
Parágrafo único. As diligências previstas nos incisos VII e IX do caput deste artigo 
deverão ser realizadas com prévia ciência do Ministério Público.  

Art. 25. Incumbirá ainda ao delegado de polícia:  
I – informar a vítima de seus direitos e encaminhá-la, caso seja necessário, aos 

serviços de saúde e programas assistenciais disponíveis;  
II – comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa ao juiz das 

garantias, enviando-lhe o auto de prisão em flagrante em até 24 horas;  
III – fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à 

instrução e ao julgamento das matérias em apreciação;  
IV – realizar as diligências investigativas requisitadas pelo Ministério 

Público, que sempre indicará os fundamentos da requisição;  
V – cumprir os mandados de prisão e os de busca e apreensão 

expedidos pelas  
autoridades judiciárias;  

VI – representar acerca da prisão preventiva ou temporária e de outras 
medidas cautelares, bem como sobre os meios de obtenção de prova que exijam 
pronunciamento judicial;  
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VII – conduzir os procedimentos de interceptação das comunicações 
telefônicas;  

VIII – prestar o apoio necessário à execução dos programas de proteção a 
vítimas e a testemunhas ameaçadas;  

IX – auxiliar nas buscas de pessoas desaparecidas.  
Art. 26. A vítima, ou seu representante legal, e o investigado poderão requerer ao 
delegado de polícia a realização de qualquer diligência, que será efetuada, quando 
reconhecida a sua necessidade.  
§ 1º Se indeferido o requerimento de que trata o caput deste artigo, o interessado 
poderá representar à autoridade policial superior ou ao Ministério Público.  
§ 2º A vítima poderá solicitar à autoridade policial que seja comunicada dos atos 
relativos à prisão ou soltura do investigado e à conclusão do inquérito, devendo, 
nesse caso, manter atualizado seu endereço ou outros dados que permitam a sua 
localização.  
Art. 27. As intimações dirigidas a testemunhas e ao investigado explicitarão, de 
maneira clara e compreensível, a finalidade do ato, devendo conter informações que 
facilitem o seu atendimento.  
Art. 28. Os instrumentos e objetos apreendidos pelo delegado de polícia, quando 
demandarem a realização de exame pericial, ficarão sob a guarda do órgão 
responsável pela perícia pelo tempo necessário à confecção do respectivo laudo, 
ressalvadas as hipóteses legais de restituição, quando será observado o disposto 
nos arts. 445 e seguintes.  
Art. 29. No inquérito, as diligências serão realizadas de forma objetiva e no menor 
prazo possível, sendo que as informações poderão ser colhidas em qualquer local, 
cabendo ao delegado de polícia resumi-las nos autos com fidedignidade, se obtidas 
de modo informal.  
§ 1º O registro do interrogatório do investigado, das declarações da vítima e dos 
depoimentos das testemunhas poderá ser feito por escrito ou mediante gravação de 
áudio ou filmagem, com o fim de obter maior fidelidade das informações prestadas.  
§ 2º Se o registro se der por gravação de áudio ou filmagem, fica assegurada a sua 
transcrição e fornecimento de cópia a pedido do investigado, de seu defensor ou do 
Ministério Público.  
§ 3º A testemunha ouvida na fase de investigação será informada de seu dever de 
comunicar à autoridade policial qualquer mudança de endereço.  
  

Seção IV 
Do indiciamento 

 
Art. 30. Reunidos elementos suficientes que apontem para a autoria da infração 
penal, o delegado de polícia cientificará o investigado, atribuindo-lhe, 
fundamentadamente, a condição jurídica de “indiciado”, respeitadas todas as 
garantias constitucionais e legais.  
§ 1º A condição de indiciado poderá ser atribuída já no auto de prisão em flagrante 
ou até o relatório final do delegado de polícia.  
§ 2º O delegado de polícia deverá colher informações sobre os antecedentes, a 
conduta social e a condição econômica do indiciado, assim como acerca das 
consequências do crime.  
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§ 3º O indiciado será advertido sobre a necessidade de fornecer corretamente o seu 
endereço, para fins de citação e intimações futuras, e sobre o dever de comunicar a 
eventual mudança do local onde possa ser encontrado.  
§ 4º Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, o delegado de polícia 
não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito 
contra os requerentes ou seu indiciamento, salvo no caso de existir condenação 
anterior.  
  

Seção V 
Dos prazos de conclusão 

 
Art. 31. O inquérito policial deve ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, 
estando o investigado solto.  
§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem que a investigação tenha 
sido concluída, o delegado de polícia comunicará as razões ao Ministério Público 
com o detalhamento das diligências faltantes, permanecendo os autos principais ou 
complementares na polícia judiciária para continuidade da investigação, salvo se 
houver requisição do órgão ministerial.  
§ 2º A comunicação de que trata o § 1º deste artigo será renovada a cada 30 (trinta) 
dias, podendo o Ministério Público requisitar os autos a qualquer tempo.  
§ 3º Se o investigado estiver preso, o inquérito policial deve ser concluído no prazo 
de 15 (quinze) dias.  
§ 4º Caso a investigação não seja encerrada no prazo previsto no § 3º deste artigo, 
a prisão será revogada, exceto na hipótese de prorrogação autorizada pelo juiz das 
garantias, a quem serão encaminhados os autos do inquérito e as razões do 
delegado de polícia, para os fins do disposto no parágrafo único do art. 14.  
§ 5º Em caso de concurso de pessoas, os autos do inquérito policial poderão ser 
desmembrados em relação ao investigado que estiver preso, tendo em vista o 
disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo.  
Art. 32. Não obstante o disposto no art. 31, caput e §§ 1º e 2º, o inquérito policial não 
excederá ao prazo de 720 (setecentos e vinte) dias.  
§ 1º Esgotado o prazo previsto no caput deste artigo, os autos do inquérito policial 
serão encaminhados ao juiz das garantias para arquivamento.  
§ 2º Em face da complexidade da investigação, constatado o empenho da 
autoridade policial e ouvido o Ministério Público, o juiz das garantias poderá 
prorrogar o inquérito pelo período necessário à conclusão das diligências faltantes.  
  

Seção VI 
Do relatório e da remessa dos autos ao Ministério Público 

 
Art. 33. Os elementos informativos do inquérito policial devem ser colhidos no 
sentido de elucidar os fatos e servirão para a formação do convencimento do 
Ministério Público sobre a viabilidade da acusação, bem como para a efetivação de 
medidas cautelares, pessoais ou reais, a serem decretadas pelo juiz das garantias.  
Art. 34. Concluídas as investigações, em relatório sumário e fundamentado, com as 
observações que entender pertinentes, o delegado de polícia remeterá os autos do 
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inquérito ao Ministério Público, adotando, ainda, as providências necessárias ao 
registro de estatística criminal.  

Art. 35. Ao receber os autos do inquérito, o Ministério Público poderá:  
I – oferecer a denúncia;  
II – requisitar, fundamentadamente, a realização de diligências 

complementares, consideradas indispensáveis ao oferecimento da denúncia;  
III – determinar o encaminhamento dos autos a outro órgão do Ministério 

Público, por falta de atribuição para a causa;  
IV – requerer o arquivamento da investigação.  

Art. 36. Os autos do inquérito instruirão a denúncia, sempre que lhe servirem 
de base.  

Art. 37. A remessa dos autos do inquérito policial ao Ministério Público não 
restringirá em nenhuma hipótese o direito de ampla consulta de que trata o art. 11.  
  

Seção VII 
Do arquivamento 

 
Art. 38. O órgão do Ministério Público poderá requerer o arquivamento do inquérito 
policial ou de quaisquer peças de informação, seja por insuficiência de elementos de 
convicção, seja por outras razões de direito.  
Parágrafo único. O juiz das garantias, no caso de considerar improcedentes as 
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-
geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para 
oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz 
obrigado a atender.  
Art. 39. Arquivado o inquérito policial, o juiz das garantias comunicará a sua decisão 
à vítima, ao investigado e ao delegado de polícia.  
Art. 40. Arquivados os autos do inquérito por falta de base para a denúncia, e 
surgindo posteriormente notícia de outros elementos informativos, o delegado de 
polícia deverá proceder a novas diligências, de ofício ou mediante requisição do 
Ministério Público.  

  
(...) 

TÍTULO III 

DA AÇÃO PENAL 

  
Art. 45. A ação penal é pública, de iniciativa do Ministério Público, podendo a lei, 
porém, condicioná-la à representação da vítima ou de quem tiver qualidade para 
representá-la, segundo dispuser a legislação civil, no prazo decadencial de 6 (seis) 
meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.  
Parágrafo único. No caso de morte da vítima, o direito de representação passará ao 
cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, observado o prazo 
decadencial previsto no caput deste artigo.  
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Art. 46. Será pública, condicionada à representação, a ação penal nos crimes contra 
o patrimônio previstos no Título II da Parte Especial do Código Penal, quando 
atingirem exclusivamente bens do particular e desde que praticados sem violência 
ou grave ameaça à pessoa.  
§ 1º A representação é a autorização para o início da persecução penal, 
dispensando quaisquer formalidades, podendo dela se retratar a vítima até o 
oferecimento da denúncia.  
§ 2º Nos crimes de que trata o caput deste artigo, em que a lesão causada seja de 
menor expressão econômica, ainda que já proposta a ação, a conciliação entre o 
autor do fato e a vítima implicará a extinção da punibilidade.  
Art. 47. Qualquer pessoa do povo poderá apresentar ao Ministério Público 
elementos informativos para o ajuizamento de ação penal pública, não se exigindo a 
investigação criminal preliminar para o seu exercício.  
Art. 48. Se o Ministério Público não intentar a ação penal no prazo previsto em lei, 
poderá a vítima, ou, no caso de sua menoridade civil ou incapacidade, o seu 
representante legal, no prazo de 6 (seis) meses, contado da data em que se esgotar 
o prazo do órgão ministerial, ingressar com ação penal subsidiária.  
§ 1º Oferecida a queixa, poderá o Ministério Público promover o seu aditamento, 
com ampliação da responsabilização penal, ou oferecer denúncia substitutiva, sem 
restringir, contudo, a imputação constante da inicial acusatória.  
§ 2º O Ministério Público intervirá em todos os termos do processo e retomará a 
acusação em caso de negligência do querelante.  
§ 3º A queixa será subscrita por advogado, aplicando-se a ela todos os requisitos e 
procedimentos relativos à denúncia. Se a vítima não tiver condições para a 
constituição de advogado, o juiz lhe nomeará um para promover a ação penal.  

Art. 49. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.  
Art. 50. O prazo para oferecimento da denúncia será de 5 (cinco) dias, se o 
investigado estiver preso, ou de 15 (quinze) dias, se estiver solto, contado da data 
em que o órgão do Ministério Público receber os autos da investigação. No último 
caso, se houver devolução do inquérito ao delegado de polícia, contar-se-á o prazo 
da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os referidos autos.  
Parágrafo único. Quando o Ministério Público dispensar a investigação preliminar, o 
prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as 
peças de informação ou a representação.  
Art. 51. Se, a qualquer tempo, o juiz reconhecer extinta a punibilidade, deverá 
declarálo de ofício ou por provocação. Quando já proposta a ação, o processo será 
extinto, na forma do disposto no art. 268, II.  
Parágrafo único. Se a alegação de extinção da punibilidade depender de prova, o 
juiz ouvirá a parte contrária, concederá prazo para a instrução do pedido e decidirá 
no prazo de 5 (cinco) dias.  

  

TÍTULO IV 

DOS SUJEITOS DO PROCESSO 

 

CAPÍTULO I 
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DO JUIZ 

  
Art. 52. Ao juiz incumbirá zelar pela legalidade do processo e manter a ordem no 
curso dos respectivos atos.  

Art. 53. O juiz estará impedido de exercer jurisdição no processo em que:  
I – tiver funcionado seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou 
advogado, órgão do Ministério Público, delegado de polícia, auxiliar da justiça ou 
perito;  

II – ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou 
servido como testemunha;  

III – tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de 
fato ou de direito, sobre a questão;  

IV – ele próprio ou seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo 
ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou 
diretamente interessado no feito.  
Art. 54. Nos juízos colegiados, estarão impedidos de atuar no mesmo processo os 
juízes que forem entre si cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou 
afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive.  

Art. 55. Em caso de suspeição, o juiz poderá ser recusado pelas partes.  
§ 1º Reputa-se fundada a suspeição quando o juiz manifestar parcialidade na 
condução do processo ou no julgamento da causa e, ainda, nas seguintes hipóteses:  

I – se mantiver relação de amizade ou de inimizade com qualquer das 
partes;  

II – se ele, seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou 
irmão estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter 
criminoso haja controvérsia;  

III – se ele, seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, 
até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que 
tenha de ser julgado por qualquer das partes;  

IV – se tiver aconselhado qualquer das partes;  
V – se mantiver relação jurídica de natureza econômica ou moral com 

qualquer das partes, da qual se possa inferir risco à imparcialidade;  
VI – se tiver interesse no julgamento da causa em favor de uma das 

partes.  
§ 2º O juiz, a qualquer tempo, poderá se declarar suspeito, inclusive por razões de 
foro íntimo.  
Art. 56. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte de 
propósito der motivo para criá-la.  

  

CAPÍTULO II 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Art. 57. O Ministério Público é o titular da ação penal, incumbindo-lhe zelar, em 
qualquer instância e em todas as fases da persecução penal, pela defesa da ordem 
jurídica e pela correta aplicação da lei.  
Art. 58. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o 
juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo 
ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se 
estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos 
impedimentos dos juízes.  

  

CAPÍTULO III 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 

  
Art. 59. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados.  
§ 1º Com o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo 
penal, caberá à Defensoria Pública o patrocínio da defesa do acusado que, por 
qualquer motivo, não tenha constituído advogado, independentemente de sua 
situação econômica, ressalvado o direito de, a todo tempo, nomear outro de sua 
confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.  
§ 2º O acusado que possuir condição econômica e não constituir advogado arcará 
com os honorários decorrentes da defesa técnica, cujos valores serão revertidos à 
Defensoria Pública, nos termos da lei.  
 

CAPÍTULO IV 

DO ACUSADO E SEU DEFENSOR 

 
Seção I 

Disposições gerais 
 
Art. 60. Todo acusado terá direito à defesa técnica em todos os atos do processo 
penal, exigindo-se manifestação fundamentada por ocasião das alegações finais e 
em todas as demais oportunidades em que seja necessária ao efetivo exercício da 
ampla defesa e do contraditório.  
§ 1º Se o acusado não tiver advogado constituído, e no foro onde não houver 
Defensoria Pública, ser-lhe-á nomeado defensor para o processo ou para o ato, 
ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si 
mesmo defender-se, caso tenha habilitação. O acusado arcará com as despesas do 
defensor designado pelo juiz, salvo quando não puder fazê-lo por impossibilidade 
material.  
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§ 2º Com vistas ao pleno atendimento do disposto no caput deste artigo, o defensor 
deverá ouvir pessoalmente o acusado, salvo em caso de manifesta impossibilidade, 
quando será feito o registro dessa situação excepcional.  
Art. 61. O defensor poderá ingressar no processo ou atuar na fase de investigação 
ainda que sem instrumento de mandato, caso em que atuará sob a responsabilidade 
de seu grau.  
Parágrafo único. Ao peticionar, o defensor deverá informar o seu endereço 
profissional para efeito de intimação, devendo mantê-lo atualizado.  
Art. 62. O não comparecimento do defensor não determinará o adiamento de ato 
algum do processo, devendo o juiz nomear outro em substituição, para o adequado 
exercício da defesa.  
§ 1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo devidamente justificado até a sua 
abertura, o defensor não puder comparecer.  
§ 2º Tratando-se de instrução relativa a matéria de maior complexidade probatória, a 
exigir aprofundado conhecimento da causa, o juiz poderá adiar a realização do ato, 
com a designação de defensor, para assegurar o pleno exercício do direito de 
defesa.  
Art. 63. A ausência de comprovação da identidade civil do acusado não impedirá a 
ação penal, quando certa a identificação de suas características pessoais por outros 
meios. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da 
sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação por termo nos 
autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.  
  
 

Seção II 
Do interrogatório 

 
Subseção I 

Disposições gerais 
 
Art. 64. O interrogatório constitui meio de defesa do investigado ou acusado e será 
realizado na presença de seu defensor.  
§ 1º No caso de flagrante delito, se, por qualquer motivo, não se puder contar com a 
assistência de advogado ou defensor público no local, o auto de prisão em flagrante 
será lavrado e encaminhado ao juiz das garantias sem o interrogatório do conduzido, 
aguardando o delegado de polícia o momento mais adequado para realizá-lo, salvo 
se o interrogando manifestar livremente a vontade de ser ouvido naquela 
oportunidade.  
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, não se realizando o interrogatório, o delegado 
de polícia limitar-se-á a qualificar o investigado.  
§ 3º A ressalva constante da parte final do § 1º deste artigo também se aplica ao 
interrogatório realizado no curso do inquérito.  
Art. 65. Será respeitada em sua plenitude a capacidade de compreensão e 
discernimento do interrogando, não se admitindo o emprego de métodos ou técnicas 
ilícitas e de quaisquer formas de coação, intimidação ou ameaça contra a liberdade 
de declarar, sendo irrelevante, nesse caso, o consentimento da pessoa interrogada.  
§ 1º A autoridade responsável pelo interrogatório não poderá prometer vantagens 
sem expresso amparo legal.  
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§ 2º O interrogatório não se prolongará por tempo excessivo, impondo-se o respeito 
à integridade física e mental do interrogando. O tempo de duração do interrogatório 
será expressamente consignado no termo de declarações.  

Art. 66. Antes do interrogatório, o investigado ou acusado será informado:  
I – do inteiro teor dos fatos que lhe são imputados ou, estando ainda na fase de 

investigação, dos elementos informativos então existentes;  
II – de que poderá entrevistar-se, em local reservado e por tempo 

razoável, com o seu defensor;  
III – de que as suas declarações poderão eventualmente ser utilizadas em 

desfavor de sua defesa;  
IV – do direito de permanecer em silêncio, não estando obrigado a 

responder a uma ou mais perguntas em particular, ou todas que lhe forem 
formuladas;  

V – de que o silêncio não importará confissão, nem poderá ser 
interpretado em prejuízo de sua defesa.  
Parágrafo único. Em relação à parte final do inciso I do caput deste artigo, a 
autoridade não está obrigada a revelar as fontes de prova já identificadas ou a linha 
de investigação adotada.  
Art. 67. O interrogatório será constituído de duas partes: a primeira, sobre a pessoa 
do interrogando, e a segunda, sobre os fatos.  
§ 1º Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre o seu nome, 
naturalidade, estado civil, idade, filiação, residência, meios de vida ou profissão, 
lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou 
processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve 
suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta e se a cumpriu.  
§ 2º Na segunda parte, será perguntado sobre os fatos que lhe são imputados, ou 
que estejam sob investigação e todas as suas circunstâncias.  
§ 3º Ao final, a autoridade indagará se o interrogando tem algo mais a alegar em sua 
defesa.  
Art. 68. As declarações prestadas serão reduzidas a termo, lidas e assinadas pelo 
interrogando e seu defensor, assim como pela autoridade responsável pelo ato.  
Parágrafo único. Se o interrogatório tiver sido gravado ou filmado, na forma do § 1º 
do art. 29, o interrogando ou seu defensor poderão solicitar a transcrição do áudio e 
obter, imediatamente, cópia do material produzido.  
Art. 69. Assegura-se ao interrogando, na fase de investigação ou de instrução 
processual, o direito de ser assistido gratuitamente por um intérprete, caso não 
compreenda bem ou não fale a língua portuguesa.  
§ 1º Se necessário, o intérprete também intermediará as conversas entre o 
interrogando e seu defensor, ficando obrigado a guardar absoluto sigilo.  
§ 2º A repartição consular competente será comunicada, com antecedência, da 
realização do interrogatório de seu nacional.  
Art. 70. No interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será assegurado o 
direito à assistência por pessoa habilitada a entendê-los ou que domine a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras).  
Parágrafo único. Não sendo possível a realização do procedimento nos termos do 
caput deste artigo, o interrogatório será feito da forma seguinte:  

I – ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele 
responderá oralmente;  
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II – ao mudo serão feitas oralmente as perguntas, que ele responderá por 
escrito;  

III – ao surdo-mudo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele 
responderá do mesmo modo.  

Art. 71. No interrogatório do índio, o juiz, se necessário, solicitará a colaboração de 
antropólogo com conhecimento da cultura da comunidade a que pertence o 
interrogando ou de representante do órgão indigenista federal, para servir de 
intérprete e prestar esclarecimentos que possam melhor contextualizar e facilitar a 
compreensão das respostas.  
Art. 72. Quando o interrogando quiser confessar a autoria da infração penal, a 
autoridade indagará se o faz de livre e espontânea vontade.  
Parágrafo único. É nulo o interrogatório que não observar as regras previstas nesta 
Seção.  
  
 

Subseção II 
Disposições especiais relativas ao interrogatório em juízo 

 
Art. 73. No interrogatório realizado em juízo, caberá à autoridade judicial, depois de 
informar o acusado dos direitos previstos no art. 66, proceder à sua qualificação.  
Parágrafo único. Na primeira parte do interrogatório, o juiz indagará ainda sobre as 
condições e oportunidades de desenvolvimento pessoal do acusado e outras 
informações que permitam avaliar a sua conduta social.  
Art. 74. As perguntas relacionadas aos fatos serão formuladas diretamente pelas 
partes, concedida a palavra primeiro ao Ministério Público, depois à defesa.  
§ 1º O defensor do corréu também poderá fazer perguntas ao interrogando, após o 
Ministério Público.  
§ 2º O juiz não admitirá perguntas ofensivas ou que puderem induzir a resposta, não 
tiverem relação com a causa ou importarem repetição de outra já respondida.  
Art. 75. Ao término das indagações formuladas pelas partes, o juiz poderá 
complementar o interrogatório sobre pontos não esclarecidos, observando, ainda, o 
disposto no § 3º do art. 67.  
  

Subseção III 
Do interrogatório do réu preso 

 
Art. 76. O interrogatório do réu preso, como regra, será realizado na sede do juízo, 
devendo ser ele requisitado para tal finalidade.  
§ 1º O interrogatório do acusado preso também poderá ser feito no estabelecimento 
prisional em que se encontrar, em sala própria, desde que esteja garantida a 
segurança do juiz e das demais pessoas presentes, bem como a publicidade do ato.  
§ 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:  
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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;  

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. 183.  
§ 3o Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, 
as partes serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência do respectivo ato.  
§ 4o Antes do interrogatório por videoconferência, o preso acompanhará, pelo 
mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de 
instrução e julgamento de que trata o art. 276, § 1º.  
§ 5o Se o interrogatório for realizado por videoconferência, fica garantido, além do 
direito à entrevista do acusado e seu defensor, o acesso a canais telefônicos 
reservados para comunicação entre os advogados, presentes no presídio e na sala 
de audiência do Fórum, e entre este e o preso.  
§ 6o A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos 
processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e 
pelo juiz criminal, como também pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e 
pela Ordem dos Advogados do Brasil.  
§ 7o Aplica-se o disposto nos §§ 1o a 5º deste artigo, no que couber, à realização de 
outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, 
como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha 
ou tomada de declarações da vítima.  
§ 8o Na hipótese do § 5o deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato 
processual pelo acusado e seu defensor.  
§ 9º Cabe ao diretor do estabelecimento penal garantir a segurança para a 
realização dos atos processuais previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.  

  

TÍTULO V 

DOS DIREITOS DA VÍTIMA 

  
Art. 90. Considera-se “vítima” a pessoa que suporta os efeitos da ação criminosa, 
consumada ou tentada, dolosa ou culposa, vindo a sofrer, conforme a natureza e as 
circunstâncias do crime, ameaças ou danos físicos, psicológicos, morais ou 
patrimoniais, ou quaisquer outras violações de seus direitos fundamentais.  

Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros:  
I – ser tratada com dignidade e respeito condizentes com a sua situação;  
II – receber imediato atendimento médico e atenção psicossocial;  
III – ser encaminhada para exame de corpo de delito quando tiver sofrido 

lesões corporais;  
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IV – reaver, no caso de crimes contra o patrimônio, os objetos e pertences 
pessoais que lhe foram subtraídos, ressalvados os casos em que a restituição 
não possa ser efetuada imediatamente em razão da necessidade de exame 
pericial; V – ser comunicada:  
a) da prisão ou soltura do suposto autor do crime;  
b) da conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia;  
c) do eventual arquivamento da investigação, nos termos do art. 39;  
d) da condenação ou absolvição do acusado;  
VI – obter cópias de peças do inquérito policial e do processo penal, salvo 

quando, justificadamente, devam permanecer em estrito sigilo;  
VII – ser orientada quanto ao exercício oportuno do direito de 

representação, de ação penal subsidiária da pública, de ação civil por danos 
materiais e morais, da adesão civil à ação penal e da composição dos danos civis 
para efeito de extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei;  

VIII – prestar declarações em dia diverso do estipulado para a oitiva do 
suposto autor do crime ou aguardar em local separado até que o procedimento se 
inicie;  

IX – ser ouvida antes de outras testemunhas, respeitada a ordem prevista 
no caput do art. 276;  

X – peticionar às autoridades públicas para se informar a respeito do 
andamento e deslinde da investigação ou do processo, bem como manifestar as 
suas opiniões;  

XI – obter do autor do crime a reparação dos danos causados, 
assegurada a assistência de defensor público para essa finalidade;  

XII – intervir no processo penal como assistente do Ministério Público ou 
como parte civil para o pleito indenizatório;  

XIII – receber especial proteção do Estado quando, em razão de sua 
colaboração com a investigação ou processo penal, sofrer coação ou ameaça à sua 
integridade física, psicológica ou patrimonial, estendendo-se as medidas de proteção 
ao cônjuge ou companheiro, filhos, familiares e afins, se necessário for;  

XIV – receber assistência financeira do Poder Público, nas hipóteses e 
condições específicas fixadas em lei;  

XV – ser encaminhada a casas de abrigo ou programas de proteção da 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, quando for o caso;  

XVI – obter, por meio de procedimentos simplificados, o valor do prêmio do 
seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores.  
§ 1º É dever de todos o respeito aos direitos previstos neste Título, especialmente 
dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, das autoridades judiciárias, 
dos órgãos governamentais competentes e dos serviços sociais e de saúde.  
§ 2º As comunicações de que trata o inciso V do caput deste artigo serão feitas por 
via postal ou endereço eletrônico cadastrado e ficarão a cargo da autoridade 
responsável pelo ato.  
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§ 3º As autoridades terão sempre o cuidado de preservar o endereço e outros dados 
pessoais da vítima.  
Art. 92. Os direitos previstos neste Título estendem-se, no que couber, aos 
familiares próximos e ao representante legal, quando a vítima não puder exercê-los 
diretamente, respeitadas, quanto à capacidade processual e legitimação ativa, as 
regras atinentes à assistência e à parte civil.  

  
 
 
 

(...) 

CAPÍTULO IV 

GRAVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

  
Art. 119. Em caso de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 
de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte e de 
preservar a competência material da Justiça Federal, poderá suscitar, perante o 
Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase da investigação preliminar ou do 
processo em tramitação na jurisdição estadual, incidente de deslocamento de 
competência.  
Art. 120. A petição inicial conterá a exposição do fato ou da situação que constitua 
grave violação de direitos humanos, a indicação do tratado internacional cujas 
obrigações se pretenda assegurar e as razões que justifiquem o reconhecimento da 
competência da Justiça Federal, extensiva, inclusive, à matéria cível.  
Parágrafo único. Suscitado o incidente de deslocamento de competência, sua 
desistência não será admitida.  
Art. 121. A petição inicial inepta, não fundamentada ou manifestamente 
improcedente será liminarmente indeferida pelo relator.  
Parágrafo único. Da decisão caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, ao órgão 
competente para o julgamento do incidente.  
Art. 122. Admitido o incidente, o relator requisitará informações por escrito ao 
Tribunal de Justiça, à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Governo do Estado onde 
ocorreu a grave violação dos direitos humanos.  

§ 1º As informações de que trata o caput serão prestadas no prazo de 30 
(trinta) dias.  

§ 2º Enquanto não for julgado o incidente, a investigação preliminar ou o processo 
terão prosseguimento regular perante as autoridades estaduais.  
§ 3º O relator, considerando a representatividade dos postulantes, poderá admitir, 
por decisão irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades, mesmo 
quando não tenham interesse estritamente jurídico na questão, dentro do prazo 
previsto para a apresentação das informações de que trata o § 1º deste artigo.  
Art. 123. Findo o prazo para apresentação de informações, ainda que estas não 
tenham sido prestadas, os autos serão conclusos ao relator que, no prazo de 15 
(quinze) dias, pedirá dia para julgamento.  
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Art. 124. Julgado procedente o pedido, o Superior Tribunal de Justiça determinará o 
imediato envio da investigação ou do processo à Justiça Federal, para fins do 
disposto no art. 5º, LIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.  

  
(...) 

TÍTULO VIII 

DA PROVA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 165. As provas serão propostas pelas partes.  
Parágrafo único. Será facultado ao juiz, antes de proferir a sentença, determinar 
diligências para esclarecer dúvida sobre a prova produzida por qualquer das partes.  
Art. 166. O juiz decidirá sobre a admissão das provas, indeferindo as vedadas pela 
lei e as manifestamente impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.  
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as 
restrições à prova estabelecidas na lei civil.  
Art. 167. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos e as delas derivadas.  
Parágrafo único. A prova declarada inadmissível será desentranhada dos autos e 
arquivada sigilosamente em cartório.  
Art. 168. O juiz formará livremente o seu convencimento com base nas provas 
submetidas ao contraditório judicial, indicando na fundamentação todos os 
elementos utilizados e os critérios adotados, resguardadas as provas cautelares, as 
não repetíveis e as antecipadas.  
§ 1º A existência de um fato não pode ser inferida de indícios, salvo quando forem 
graves, precisos e concordantes.  
§ 2º As declarações do coautor ou partícipe na mesma infração penal só terão valor 
se confirmadas por outros elementos de prova colhidos em juízo que atestem sua 
credibilidade.  
Art. 169. Admite-se a prova emprestada quando produzida em processo judicial ou 
administrativo em que tenha participado do contraditório aquele contra o qual será 
utilizada.  
§ 1º Deferido o requerimento, o juiz solicitará à autoridade responsável pelo 
processo em que a prova foi produzida o traslado do material ou a remessa de cópia 
autenticada.  
§ 2º Após a juntada, a parte contrária será intimada a se manifestar no prazo de 3 
(três) dias, sendo admitida a produção de prova complementar.  

 

(...) 
Seção II 

Do acesso a informações sigilosas 
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Art. 241. O acesso a informações sigilosas, para utilização como prova no processo 
penal, dependerá de ordem judicial, devendo ser o pedido formulado pelo delegado 
de polícia ou pelo Ministério Público, na fase de investigação, ou por qualquer das 
partes, no curso do processo judicial, indicando:  

I – a existência de indícios razoáveis da prática de infração penal que admita a 
providência;  

II – a necessidade da medida, diante da impossibilidade de obtenção da 
prova por outros meios;  

III – a pertinência e a relevância das informações pretendidas para o 
esclarecimento dos fatos.  
Art. 242. Autuado o pedido em autos apartados e sob segredo de justiça, o juiz das 
garantias, na fase de investigação, ou o juiz da causa, no curso do processo penal, 
decidirá fundamentadamente em 48 (quarenta e oito) horas e determinará, se for o 
caso, que o responsável pela preservação do sigilo apresente os documentos em 
seu poder, fixando prazo razoável, sob pena de apreensão.  
Art. 243. Os documentos que contiverem informações sigilosas serão autuados em 
apartado, sob segredo de justiça, sendo acessíveis somente ao juiz, às partes e a 
seus procuradores, que deles não poderão fazer outro uso senão o estritamente 
necessário para a discussão da causa.  
Art. 244. A violação do dever de sigilo previsto nesta Seção sujeitará o infrator às 
penas previstas na legislação pertinente.  
 

 

(...)  

 

CAPÍTULO I  

DA PRISÃO PROVISÓRIA  

  
Seção I  

Disposições preliminares  
 

Art. 535. Antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão 
ficará limitada às seguintes modalidades:  

I – prisão em flagrante;  
II – prisão preventiva;  
III – prisão temporária.  

Art. 536. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, 
respeitadas as garantias relativas à inviolabilidade do domicílio, nos termos do inciso 
XI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.  
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Art. 537. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de 
resistência ou de tentativa de fuga do preso.  
§ 1º Do mesmo modo, o emprego de algemas constitui medida excepcional, 
justificando-se apenas em situações de resistência à prisão, fundado receio de fuga 
ou para preservar a integridade física do executor, do preso ou de terceiros.  

§ 2º É expressamente vedado o emprego de algemas:  
I – como forma de castigo ou sanção disciplinar;  
II – por tempo excessivo;  
III – quando o investigado ou acusado se apresentar, espontaneamente, 

ao juiz ou ao delegado de polícia.  
§ 3º Se, para execução da prisão, for necessário o emprego de força ou de algemas, 
a autoridade fará registro do fato, com indicação de testemunhas.  

Art. 538. A autoridade judicial que ordenar a prisão fará expedir o respectivo 
mandado.  
§ 1º O mandado de prisão:  
I – será assinado pelo juiz;  
II – designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou 

sinais  
característicos;  

III – mencionará a infração penal que motivar a prisão;  
IV – será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução;  
V – trará informações sobre os direitos do preso.  

§ 2º O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em 
banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade.  
§ 3º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de 
prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência 
territorial do juiz que o expediu.  
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, a prisão será imediatamente comunicada ao 
juiz do local de cumprimento da medida, que providenciará a certidão extraída do 
registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou, sem 
prejuízo das providências previstas no art. 540.  
§ 5º A omissão do registro de que trata o § 2º deste artigo não impedirá o 
cumprimento do mandado.  
Art. 539. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, 
fazendo-se conhecer do preso, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo, 
sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 538.  
Art. 540. O mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, 
logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da 
diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, 
não souber ou não puder escrever, o fato será registrado pelo agente público 
responsável, com indicação de testemunhas, se houver.  
Parágrafo único. Acompanhará o mandado cópia integral da decisão que decretou a 
prisão, para que seja entregue ao preso.  
Art. 541. Salvo na situação de flagrante delito, ninguém será recolhido à prisão sem 
que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será 
entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela 
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autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com 
declaração de dia e hora.  
Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se 
este for o documento exibido.  
Art. 542. Se, no ato da entrega, o conduzido apresentar lesões corporais ou estado 
de saúde debilitado, a autoridade responsável por sua custódia deverá encaminhá-lo 
prontamente para a realização de exame de corpo de delito.  
Art. 543. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz 
processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro 
teor do mandado, bem como cópia integral da decisão judicial.  
§ 1º Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de 
comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão.  
§ 2º A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias 
para averiguar a autenticidade da comunicação.  
Art. 544. Se a pessoa perseguida passar ao território de outro Município ou comarca, 
o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde a alcançar, apresentando-a 
imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de 
flagrante, providenciará para a remoção do preso.  

§ 1º Entender-se-á que o executor vai em perseguição, quando:  
I – tendo avistado a pessoa, for perseguindo-a sem interrupção, embora depois 

a tenha perdido de vista;  
II – sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que a pessoa tenha 

passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que a procure, for 
no seu encalço.  
§ 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da 
legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, 
poderão colocar o detido em custódia, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, até que fique esclarecida a dúvida.  
Art. 545. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.  
§ 1º A comunicação prevista no caput deste artigo também será feita, de imediato, à 
Defensoria Pública, a não ser que o preso indique advogado.  
§ 2º Em se tratando de estrangeiro, a prisão também será comunicada à repartição 
consular do país de origem.  

Art. 546. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de:  
I – permanecer em silêncio;  
II – saber a identificação dos responsáveis por sua prisão;  
III – receber um exemplar do mandado judicial, salvo em flagrante delito;  
IV – fazer contato telefônico com familiar ou outra pessoa indicada, tão 

logo seja apresentado à autoridade policial;  
V – ser assistido por um advogado de sua livre escolha ou defensor 

público;  
VI – ser recolhido em local separado dos presos com condenação 

definitiva.  
Parágrafo único. As informações relativas aos direitos previstos nos incisos I e V do 
caput deste artigo constarão, por escrito, de todos os atos de investigação e de 
instrução criminal que requeiram a participação do investigado ou acusado, sob 
pena de nulidade.  
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Art. 547. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem 
definitivamente condenadas.  
§ 1º Quando, pelas circunstâncias de fato ou pelas condições pessoais do agente, 
se constatar o risco à integridade física do aprisionado, será ele recolhido em 
quartéis ou em outro local distinto do estabelecimento prisional.  
§ 2º Observadas as mesmas condições, o preso não será transportado juntamente 
com outros.  
Art. 548. Sobrevindo condenação recorrível, o tempo de prisão provisória será 
utilizado para cálculo e gozo imediato dos benefícios previstos na Lei de Execução 
Penal, como a progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, 
indulto e comutação de penas, observado o disposto no art. 488.  

  
Seção II  

Da prisão em flagrante  
Art. 549. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes 
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.  

Art. 550. Considera-se em flagrante delito quem:  
I – está cometendo a infração penal;  
II – acaba de cometê-la;  
III – é perseguido ou encontrado, logo após, pela autoridade, pela vítima 

ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração;  
Parágrafo único. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante 
delito enquanto não cessar a permanência.  
Art. 551. É nulo o flagrante preparado, com ou sem a colaboração de terceiros, caso 
seja razoável supor que a ação, impossível de ser consumada, só tenha ocorrido em 
virtude daquela provocação.  
Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo não se aplicam a casos em 
que seja necessário o retardamento da ação policial, para fins de obtenção de mais 
elementos informativos acerca da atividade criminosa.  
Art. 552. Excetuada a hipótese de infração de menor potencial ofensivo, quando 
será observado o procedimento previsto nos arts. 285 e seguintes, apresentado o 
preso ao delegado de polícia, este ouvirá o condutor e colherá, desde logo, sua 
assinatura, entregando-lhe cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em 
seguida, o delegado de polícia procederá à oitiva das testemunhas que 
acompanharem o condutor e ao interrogatório do preso sobre a imputação que lhe é 
feita, colhendo, após cada inquirição, suas respectivas assinaturas, e lavrando, 
afinal, o auto.  

§ 1º É terminantemente vedada a incomunicabilidade do preso.  
§ 2º O interrogatório será realizado na forma dos arts. 64 e seguintes.  

§ 3º Resultando dos indícios colhidos fundada a suspeita contra o conduzido, a 
autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de ser prestada fiança ou de 
cometimento de infração de menor potencial ofensivo, e prosseguirá nos atos do 
inquérito, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade 
que o seja.  
§ 4º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; 
mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 (duas) pessoas 
que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.  
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§ 5º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o 
auto de prisão em flagrante será assinado por 2 (duas) testemunhas que, na sua 
presença, tenham ouvido a leitura da peça.  
§ 6º O delegado de polícia, vislumbrando a presença de qualquer causa excludente 
da ilicitude, poderá, fundamentadamente, deixar de efetuar a prisão, sem prejuízo da 
adoção das diligências investigatórias cabíveis.  
Art. 553. Observado o disposto no art. 545, em até 24 (vinte e quatro) horas depois 
da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante 
acompanhado de todas as oitivas colhidas.  
§ 1º Cópia integral do auto de prisão em flagrante será encaminhada à Defensoria 
Pública no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo se o advogado ou 
defensor público que acompanhou o interrogatório já a tiver recebido.  
§ 2º Também no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, será entregue ao preso, 
mediante recibo, a nota de culpa, assinada pelo delegado de polícia, com o motivo 
da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas.  
Art. 554. Na ausência de autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o 
preso será logo apresentado à da comarca mais próxima.  
Art. 555. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, deverá:  

I – relaxar a prisão ilegal; ou  
II – converter, fundamentadamente, a prisão em flagrante em preventiva, 

quando presentes os seus pressupostos legais; ou  
III – arbitrar fiança ou aplicar outras medidas cautelares mais adequadas 

às circunstâncias do caso; ou  
IV – conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a 

todos os atos do processo, sob pena de revogação.  
Parágrafo único. A concessão de liberdade provisória na forma do inciso IV do caput 
deste artigo somente será admitida se o preso for pobre e não tiver condição de 
efetuar o pagamento da fiança.  

  
Seção III  

Da prisão preventiva  
  

Subseção I  
Hipóteses de cabimento  

Art. 556. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a 
prisão preventiva poderá ser decretada:  

I – como garantia da ordem pública ou da ordem econômica;  
II – por conveniência da instrução criminal;  
III – para assegurar a aplicação da lei penal;  
IV – em face da extrema gravidade do fato;  
V – diante da prática reiterada de crimes pelo mesmo autor.  
§ 1º A prisão preventiva jamais será utilizada como forma de antecipação da 
pena.  
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§ 2º O clamor público não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva.  
§ 3º A prisão preventiva somente será imposta se outras medidas cautelares 
pessoais revelarem-se inadequadas ou insuficientes, ainda que aplicadas 
cumulativamente.  

Art. 557. Não cabe prisão preventiva:  
I – nos crimes culposos;  
II – nos crimes dolosos cujo limite máximo da pena privativa de liberdade 

cominada seja igual ou inferior a 3 (três) anos, exceto se cometidos mediante 
violência ou grave ameaça à pessoa;  

III – se o agente estiver acometido de doença gravíssima, de tal modo 
que o seu estado de saúde seja incompatível com a prisão preventiva ou exija 
tratamento permanente em local diverso.  
§ 1º O juiz poderá autorizar o cumprimento da prisão preventiva em domicílio 
quando, mediante apresentação de prova idônea, o custodiado for:  

I – maior de 75 (setenta e cinco) anos;  
II – gestante a partir do sétimo mês de gestação ou quando esta for de 

alto risco;  
III – imprescindível aos cuidados especiais devidos a criança menor de 6 

(seis) anos de idade ou com deficiência.  
§ 2º Não incidem as vedações previstas nos incisos I e II do caput deste artigo na 
hipótese:  

I – de descumprimento injustificado de outras medidas cautelares pessoais, 
sem prejuízo da verificação dos demais pressupostos autorizadores da prisão 
preventiva;  

II – em que a prisão preventiva é imposta como garantia da aplicação 
penal, nos termos do caput do art. 150.  

 
Subseção II 

Prazos máximos de duração 
 
Art. 558. Quanto ao período máximo de duração da prisão preventiva, observar-se-
ão, obrigatoriamente, os seguintes prazos:  

I – 180 (cento e oitenta) dias, se decretada no curso da investigação ou antes 
da sentença condenatória recorrível, observado o disposto nos arts. 14, VIII e 
parágrafo único, e 31, §§ 3º e 4º;  

II – 360 (trezentos e sessenta) dias, se decretada ou prorrogada por 
ocasião da sentença condenatória recorrível, não se computando, no caso de 
prorrogação, o período anterior cumprido na forma do inciso I do caput deste artigo.  
§ 1º Não sendo decretada a prisão preventiva no momento da sentença 
condenatória recorrível de primeira instância, o tribunal poderá fazê-lo no exercício 
de sua competência recursal, hipótese em que deverá ser observado o prazo 
previsto no inciso II do caput deste artigo.  
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§ 2º Acrescentam-se 180 (cento e oitenta) dias ao prazo previsto no inciso II do 
caput deste artigo, incluindo a hipótese do § 1º, se houver interposição, pela defesa, 
dos recursos especial e/ou extraordinário.  
§ 3º Acrescentam-se, ainda, 60 (sessenta) dias aos prazos previstos nos incisos I e 
II do caput deste artigo, bem como nos §§ 1º e 2º, no caso de investigação ou 
processo de crimes cujo limite máximo da pena privativa de liberdade cominada seja 
igual ou superior a 12 (doze) anos.  
§ 4º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o prazo a que se refere o 
inciso I do caput deste artigo terá como termo final a decisão de pronúncia, 
contando-se, a partir daí, mais 180 (cento e oitenta) dias até a sentença 
condenatória recorrível proferida pelo juiz presidente.  
§ 5º Os prazos previstos neste artigo também se aplicam à investigação, processo e 
julgamento de crimes de competência originária dos tribunais.  
Art. 559. Os prazos máximos de duração da prisão preventiva serão contados do 
início da execução da medida.  
§ 1º Se, após o início da execução, o custodiado fugir, os prazos interrompem-se e, 
após a recaptura, serão contados em dobro.  
§ 2º Não obstante o disposto no § 1º deste artigo, em nenhuma hipótese a prisão 
preventiva ultrapassará o limite de 4 (quatro) anos, ainda que a contagem seja feita 
de forma descontínua.  
Art. 560. Ao decretar ou prorrogar a prisão preventiva, o juiz indicará o prazo de 
duração da medida, findo o qual o preso será imediatamente posto em liberdade, 
observado o disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo.  
§ 1º Exaurido o prazo legal previsto no inciso I do caput do art. 558, posto o réu em 
liberdade, somente será admitida nova prisão preventiva nas hipóteses de:  

I – decretação no momento da sentença condenatória recorrível 
de primeira instância ou em fase recursal, nos termos do inciso II do 
caput e § 1º do art. 558;  

II – fuga, comprovada por reiterado não atendimento de 
intimações judiciais; III – comportamento gravemente censurável do réu 
após a sua liberação.  

§ 2º No caso dos incisos II e III do § 1º deste artigo, a nova medida terá prazo 
máximo de duração equivalente a 360 (trezentos e sessenta) dias.  
§ 3º Exauridos os prazos legais previstos no inciso II do caput do art. 558 e seus 
respectivos parágrafos, somente será admitida a decretação de nova prisão 
preventiva com fundamento nos incisos II e III do § 1º deste artigo.  
§ 4º Verificado excesso no prazo de duração da prisão preventiva, o juiz, 
concomitantemente à soltura do preso, poderá aplicar medida cautelar pessoal de 
outra natureza, desde que preenchidos todos os requisitos legais.  
Art. 561. O juiz, quando recomendável, poderá decretar a prisão preventiva com 
prazo certo de duração, observados, em todo caso, os limites máximos previstos no 
art. 558.  
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, ressalva-se a possibilidade de 
nova decretação da prisão preventiva, cujo limite máximo de duração, todavia, será 
calculado pelo saldo remanescente em função de cada uma das hipóteses do art. 
558.  
  

Subseção III 
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Reexame obrigatório 
 
Art. 562. Qualquer que seja o seu fundamento legal, a prisão preventiva que exceder 
a 90 (noventa) dias será obrigatoriamente reexaminada pelo juiz ou tribunal 
competente, para avaliar se persistem, ou não, os motivos determinantes da sua 
aplicação, podendo substituí-la, se for o caso, por outra medida cautelar.  
§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo é contado do início da execução da 
prisão ou da data do último reexame.  
§ 2º Se, por qualquer motivo, o reexame não for realizado no prazo devido, a prisão 
será considerada ilegal.  
Seção IV  
Prisão temporária  
Art. 563. Fora das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, o juiz, no curso da 
investigação, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do 
delegado de polícia, poderá decretar prisão temporária, quando não houver outro 
meio para garantir a realização de ato essencial à apuração do crime, tendo em vista 
indícios precisos e objetivos de que o investigado obstruirá o andamento da 
investigação dos seguintes crimes: I – homicídio doloso (art. 121, caput e § 2°, do 
Código Penal);  

II – sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput e §§ 1° e 2°, do Código 
Penal);  

III – roubo (art. 157, caput e §§ 1°, 2° e 3°, do Código Penal);  
IV – extorsão (art. 158, caput e §§ 1° e 2°, do do Código Penal);  
V – extorsão mediante sequestro (art. 159, caput e §§ 1°, 2° e 3°, do 

Código Penal);  
VI – estupro e estupro de vulnerável (arts. 213 e 217-A do Código Penal);  
VII – epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°, do Código 

Penal);  
VIII – envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou 

medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285, do 
Código Penal);  

IX – quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal);  
X – genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 

1956), em qualquer de suas formas típicas;  
XI – tráfico de drogas e condutas correlatas (arts. 33, caput e § 1º, 34, 35, 

36 e 37 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006);  
XII – crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de 

junho de 1986).  
§ 1º Aplica-se à prisão temporária o disposto nos arts. 556, §§ 1º, 2º e 3º, e 
557.  

§ 2º A medida cautelar prevista neste artigo não poderá ser utilizada com o único 
objetivo de interrogar investigado.  
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Art. 564. Ressalvadas as disposições da legislação especial, a prisão temporária 
não excederá a 5 (cinco) dias, admitindo-se uma única prorrogação por igual 
período, em caso de extrema e comprovada necessidade.  
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o juiz poderá condicionar a 
duração da prisão temporária ao tempo estritamente necessário para a realização do 
ato investigativo.  
§ 2º Findo o prazo de duração da prisão temporária, o juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, poderá 
convertê-la em prisão preventiva, desde que presentes todos os pressupostos legais 
da nova medida cautelar.  
Art. 565. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz, antes de 
decidir, ouvirá o Ministério Público.  
§ 1° A decisão que decretar a prisão temporária deverá ser prolatada no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado a partir do recebimento da representação ou do 
requerimento.  
§ 2° O juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e da defesa, 
determinar que o preso lhe seja apresentado, submetê-lo a exame de corpo de 
delito, bem como solicitar informações e esclarecimentos ao delegado de polícia.  
§ 3° Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, em 2 (duas) 
vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.  
§ 4° Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias de custódia, o preso deverá ser posto 
imediatamente em liberdade, salvo em caso de prorrogação da prisão temporária ou 
de conversão em prisão preventiva.  
Art. 566. O período de cumprimento da prisão temporária será computado para 
efeito dos prazos máximos de duração da prisão preventiva.  

 


