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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa o juízo de admissibilidade da acusação no processo penal 

brasileiro com enfoque nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Para tanto, inicialmente foram estudados aspectos principiológicos a desenhar a base 

para a pesquisa desenvolvida. Destacado o caráter convencional das garantias apontadas 

e o procedimento como elemento indispensável ao conceito de processo penal, passou-

se ao estudo histórico da legislação embrionária, passando pelo Processo Criminal de 

Primeira Instância de 1832, Códigos de Processo Penal dos estados, até o atual Código 

de Processo Penal de 1941. Tal intento se deu para buscar as origens do instituto e 

relaciona-lo à antiga pronúncia inserida no seio de um procedimento penal bifásico. Por 

fim, buscou-se apontar o momento exato que se inicia o processo e que o sujeito tem 

seu status alterado perante o Estado, tornando-se assim acusado de um delito a ser 

verificado através de um processo penal justo. Confrontado o texto aprovado pela 

reforma de 2008, concluiu-se pela inconstitucionalidade do art. 396, do CPP e para 

solução desta problemática propõe-se a interpretação abrogativa do texto legal de modo 

a decotar a mesóclise “recebê-la-á”. Aponta-se que somente desta forma haverá um 

juízo de admissibilidade da acusação constitucionalmente desenvolvido, podendo a 

decisão de recebimento da acusação ser proferida única e exclusivamente após o 

ingresso das razões defensivas iniciais 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the judgment about the accusation’s admissibility in the brazilian´s 

criminal procedure with focus in the adversarial and full defense principles as 

constitutional guarantees. Therefore, it was initially studied principles to draw basis for 

the research developed. Highlighted the conventional nature of the guarantees indicated 

and the procedure as an indispensable element to the concept of criminal procedure the 

study passed on to a historical view of embryonic legislation passing through the 1832 

Criminal Procedure Code of First Instance, states Criminal Procedure Codes, until the 

current 1941 Criminal Procedure Code. Such an attempt was made to search the origins 

of the probable cause decision institute and relate it in a biphasic procedure. Finally, it 

was sought to point out the exact moment that the criminal procedure begins and that 

the subject has his status changed before the State thus being accused of an offense to be 

verified through a fair criminal procedure. Faced with the text approved by the 2008’ 

legal reform, it was concluded that CPP’s 396 article is unconstitutional and to solve 

this problem is proposed the abrogative interpretation of the legal text in a way to 

remove the expression “will receive it”. It is pointed out that only in this way will exists 

a judgment about the accusation’s admissibility constitutionally developed. Finally, the 

probable cause decision only could be pronounced after the initial defensive reasoning 

registration. 

 

 

 

Key-words: probable cause decision – accusation – adversarial principle – full defense 

principle – procedure 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Diante da limitada presença da defesa no desenvolvimento da investigação, momento 

em que a persecução penal lato sensu se inicia, imperioso reconhecer e discutir a importância 

do juízo de admissibilidade da acusação para o acusado, detentor de inafastáveis direitos 

fundamentais. A instauração de um processo penal em desfavor de um cidadão é, por si só, um 

gravame considerável, visto que a mera sujeição à persecução penal já significa pena autônoma, 

ligada a inúmeras consequências, perturbações e marcas que seguirão o indivíduo por toda a 

vida, mesmo que advinda absolvição ao cabo do procedimento judicial. 

 

Para tanto, a presente dissertação tem por escopo analisar o juízo de admissibilidade da 

acusação e questões sensíveis que permitem reforçar e, em última medida, propor um modelo 

constitucional de processo penal. Tendo por norte as garantias fundamentais do contraditório e 

da ampla defesa buscar-se-á elencar pontos imprescindíveis para um modelo de justo processo 

penal. 

 

Posição central deve ocupar o juízo de admissibilidade da acusação no processo penal 

brasileiro. É neste importante momento processual que o juiz há de verificar se legítima e 

suficiente a imputação acusatória, analisando os mínimos requisitos que a lastreiam. 

Configurado positivo tal juízo, concretizado está o direito de acusar e prosseguir-se-á à fase de 

julgamento e instrução. 

 

Aponta-se que a presente pesquisa depende da imprescindível análise acerca do exato 

momento em que se considera iniciado o processo penal, pois este é o responsável por alterar o 

status do indivíduo e, consequentemente, o acionamento de garantias específicas. Nesses 

moldes, serão confrontados dispositivos específicos do Código de Processo Penal com o 

disposto no art. 5º, caput, inc. LV, da Constituição da República justamente para verificar se há 

incompatibilidade. Se positivo, buscar-se-á proposta de solução para concretização de um 

processo penal justo. 

 

A motivação da presente pesquisa se dá principalmente pela reforma ocorrida em 2008 

com a promulgação da Lei nº 11.719, responsável por alterar os moldes do procedimento 
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comum ordinário inicialmente fixado pelo Código de Processo Penal de 1941, pré-Constituição 

da República de 1988. Com isso, mesmo que posterior à atual Constituição, há de se discutir se 

o art. 396, do CPP, seria inconstitucional por dar azo à múltipla interpretação e contendas acerca 

de múltiplos recebimentos da acusação ocorridos em momentos diversos no seio do 

procedimento comum ordinário. 

 

A legislação brasileira atual possibilita que o juiz restrinja sua visão à versão unilateral 

dos fatos, pois no momento automaticamente posterior ao oferecimento da acusação é possível 

a análise somente dos elementos coletados no inquérito policial a sustentar a imputação posta, 

sem que a defesa tenha apresentado sua reação defensiva inicial.  

 

Visa-se desenvolver um estudo histórico para diagnosticar as alterações que sofreram o 

procedimento comum ordinário com as alterações constitucionais e infraconstitucionais. 

Descobrir a origem do juízo de admissibilidade da acusação auxiliará na discussão do modelo 

que se tem atualmente. Além disso, o sopesamento de lições de ordenamentos jurídicos 

estrangeiros, nacionais e supranacionais, fornecerá opções para diagnosticar a qual maneira os 

procedimentos se desenvolvem no processo penal mundial, para fins de confrontamento com o 

modelo brasileiro. 

 

Sob o aspecto prático, tem forte influência na decisão para realização desta pesquisa a 

quantidade considerável de habeas corpus impetrados nos Tribunais nacionais para o 

“trancamento de ações penais”. Por consequência, tal situação repercute diretamente na 

formação da jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores.  

 

Com isso, partindo da concepção de processo como procedimento em contraditório, será 

estudado o juízo de admissibilidade da acusação com enfoque principal no procedimento 

comum ordinário, mas devidamente confrontando com procedimentos penais especiais já 

estabelecidos pela legislação brasileira, elencados como principais os dotados de reação 

defensiva inicial anterior ao recebimento da acusação. 

 

Por conseguinte, imperioso analisar criticamente, à luz das garantias constitucionais, o 

juízo de admissibilidade da acusação.  
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1. PRESSUPOSTOS À ANÁLISE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA 

ACUSAÇÃO 

 

 

O presente capítulo tem por escopo delimitar conceitos, a fim de deixar claras as 

premissas e o local de partida que o presente trabalho se impulsiona, tendo em vista a extrema 

importância de tal intento.  

 

De início, destaca-se a enorme quantidade de definições pela doutrina, desde os 

clássicos até os modernos, do conceito de processo, em especial do processo penal. Não se pode 

olvidar que as definições estão imersas no contexto temporal e ideológico no qual os autores se 

encontram, motivo pelo qual são tão ricas e diversas, a despeito de tratarem do mesmo objeto. 

Conclui-se que central é a influência do local de fala dos autores. 

 

Desse modo, imperioso observar que o processo emerge justamente como disciplina do 

poder jurisdicional, correspondendo aos anseios de garantia do cidadão frente ao exercício da 

jurisdição pelo poder estatal. Assim, modernamente, o processo consiste em uma projeção do 

modelo legal-racional de Direito aplicado ao exercício jurisdicional1. 

 

Destaca-se que de suma importância estar atento às conceituações dos autores, vezes 

que apesar a aparente sinonímia, estão a tratar de aspectos diversos do processo penal. Nesse 

aspecto, FREDERICO MARQUES (1965)2,  buscando referir-se ao direito processual penal, define 

o processo penal como “o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional 

do direito penal, bem como as atividades persecutórias da Polícia Judiciária, e a estruturação 

                                                                 
1 DE SALLES, Carlos Alberto. Processo: procedimento dotado de normatividade – uma proposta de unificação 

conceitual in: ZUFELATO, Camilo e YARSHELL, Flávio Luiz. (Org.). 40 Anos da Teoria Geral do Processo 

no Brasil: passado, presente e futuro. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 203. Nota-se uma semelhança de 

posicionamento nas lições de ROGÉRIO LAURIA TUCCI, quem também centraliza a jurisdição: “Em suma, é o 

processo – complexo de atos, sucessivos e coordenados, ‘tendentes ao exercício da função jurisdicional’, ou, mais 

simplesmente, da jurisdição -, como já frisado, o instrumento, técnico, público, político, e ético de realização do 

Direito, pelos agentes do Poder Judiciário, quais sejam os juízes e tribunais. Mais simplesmente, ainda, é o 

instrumento do exercício da jurisdição”. TUCCI. Rogério Lauria. Teoria do Direito Processual Penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 161 
2 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, vol II, p. 

32. Também conceituando o direito processual penal, ressaltando também à estruturação do Estado é verificado 

em MAIER, para quem o direito processual penal é “la rama del orden jurídico interno de un Estado, cuyas normas 

instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los 

actos que integram el procedimiento necesario para imponer y actuar uma sanción o medida de seguridad penal, 

regulando así el comportamiento de quienes intervienen en él.” MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. 

Tomo I: Fundamentos. 3. ed. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2004, p. 75. 
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dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares”. Perceba que tal construção 

demonstra claramente qual a concepção e enfoque de seu autor, tendo em vista apontar o direito 

processual penal como instrumento acessório ao direito material penal e regulador da atividade 

policial, deslocando o cidadão para fora de sua análise. 

 

SILVA JARDIM (2016)3, calcado em uma visão do instituto processo como procedimento, 

de forma a abranger o processo de conhecimento, cautelar e de execução, o define como o 

“conjunto orgânico e teleológico de atos jurídicos necessário ao julgamento ou atendimento 

prático da pretensão do autor, ou mesmo de sua admissibilidade pelo Juiz”. Logo, este será 

penal a depender da pretensão deduzida em juízo, pois se a decisão inicial, de admissibilidade, 

ou final, que põe termo ao processo, tiver por pano de fundo a aplicação de normas penais ou 

processuais penais, tratar-se-á de processo penal. 

 

Já FERRAJOLI (1998)4, destacando o objeto, o sujeito, a forma, o conteúdo, os sujeitos 

parciais e a finalidade, define efetivamente o processo penal como: 

 

“la serie delle attività compiute da giudici indipendenti nelle forme previste 

dalla legge e dirette alla formulazione, in pubblico contraddittorio tra accusa 

e difesa, di un giudizio consistente nella verificazione o falsificazione 

empirica di un’ipotesi accusatoria e nella conseguente condanna o assoluzione 

di un imputato”. 

 

Assim, de grande importância conceituar o processo penal, pois este conduzirá e 

iluminará todo o trabalho dos atores5 do sistema penal, tanto a prática forense diária quanto a 

produção científica. Além disso, há que se ter em mente que a finalidade do processo penal há 

de ser vista como a legitimação do poder de punir estatal, mediante um meio, qual seja o 

processo enquanto instrumento epistêmico para correta reconstrução histórica dos fatos6. 

 

                                                                 
3 JARDIM, Afrânio Silva. Reflexão teórica sobre o processo penal. in Direito Processual Penal: Estudos e 

Pareceres, Salvador, Jus Podivm, 14 ed. rev. ampl. e atual. 2016, p. 101. 
4 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. 5. ed., Editori Laterza, 1998, p.761. 
5  SALO DE CARVALHO os define como “os atores que diariamente presentificam as agências de punição e tornam 

concreta a atuação desta abstração denominada sistema penal.” CARVALHO. Salo de. O papel dos atores do 

sistema penal na era do punitivismo, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. p. 59. 
6 Lições expostas sobre o conceito de processo penal pelo Professor Gustavo Henrique Badaró em aulas proferidas 

nos dias 20 de maio de 2016 na disciplina Teoria Crítica da Prova Penal e 19 de agosto de 2016 na disciplina 

Estudo Crítico dos Meios de Prova e dos Meios de Obtenção da Prova no Processo Penal, ambos do programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
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A punição será legítima na medida em que houver aplicação escorreita do devido 

processo legal. Contudo, não bastará seguir o procedimento para que o resultado seja legítimo7. 

A atuação há de ser pautada pelo valor verdade8, como métrica da análise jurídico processual, 

sendo este o padrão para se alcançar o resultado justo. Por conseguinte, há que se ter o processo 

penal enquanto instrumento de legitimação do poder punitivo estatal, enquanto meio 

equilibrado e observador das garantias constitucionais condensadas sob o espectro do devido 

processo legal. 

 

Salutar é observar que o processo penal não consiste apenas em instrumento de cunho 

tecnicista, refletindo valores políticos e ideológicos da nação a qual faz parte, mas também 

evidencia as linhas mestras do sistema político posto em determinado contexto histórico do 

Estado. Assim, adentrar-se-á em específico na análise quanto ao objeto do processo penal. 

 

1.1. Objeto do processo penal 

 

 

Importante realizar uma breve análise acerca do objeto do processo penal, uma vez que 

a temática essencial do presente trabalho, o juízo de admissibilidade da acusação, tem por 

enfoque justamente o ato primevo promovido pela acusação, pública ou privada, com todos 

seus requisitos. 

                                                                 
7 Observação feita em aula da disciplina Teoria Crítica da Prova Penal no dia 17 de junho de 2016 pelo Professor 

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ. Apontou-se que necessário impor e atuar o processo penal como uma ferramenta 

epistêmica, de modo a verificar a verdade dos pontos discutidos em seu cerne. Nesta ocasião discutia-se 

brevemente a teoria de NIKLAS LUHMAN acerca da legitimação pelo procedimento, quem aponta em sua obra: “a 

complexidade das sociedades modernas só pode ser tida em conta pela generalização do reconhecimento de 

decisões. Depende muito menos de convicções motivadas do que duma aceitação sem motivo, independente da 

aceitação (nisso é idêntica à verdade) do caráter próprio de personalidades individuais, que se pode prever 

tipicamente sem demasiada informação concreta.” LUHMAN, Niklas. Legitimação pelo procedimento, Trad. 

Maria da Conceição Corte Real, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 33. 
8 BADARÓ desta que a “verdade processual traduz-se em um valor que legitima a atividade jurisdicional, não se 

podendo considerar justa uma sentença que não tenha sido precedida de um processo estruturado segundo regras 

que possibilitem uma correta verificação dos fatos. Justiça e verdade são, portanto, noções complementares ao 

exercício do poder. Se assim não fosse, seria melhor que o processo fosse decidido pela sorte, jogando-se dados 

(...) De qualquer forma, mesmo aceitando-se a impossibilidade de se atingir um conhecimento absoluto ou uma 

verdade incontestável dos fatos, não é possível abrir mão da busca da verdade, que é o único critério aceitável 

como premissa para uma decisão justa.” BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., 

Editora Thomson Reuters Brasil, São Paulo, 2018, p. 386. Verifica-se, portanto, que o autor adota o conceito de 

verdade como correspondência, em sequência trabalhando com as lições de FERRER BELTRÁN, Jordí. Prova e 

verità nel diritto, Trad. Valentina Carnevale, Bologna, Il Mulino, 2004. Tratando especificamente desta temática 

ver: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 24-53 e BADARÓ, Gustavo. Edital dossiê “Prova penal: fundamentos epistemológicos e 

jurídicos” in Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 43-80, jan./abr. 2018. 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i1.138 
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Destaca-se de pronto que mesmo diante da riqueza do presente tema, a análise se dará 

de forma direta e com enfoque principal nas correntes de maior expressão para o processo penal.  

 

1.1.1. Breves considerações acerca da lide penal 

 

 

Sem a menor intenção em esgotar o tema posto, abordar-se-á questões pontuais acerca 

da lide, visto tal instituto com as lentes do direito processual penal. Com isso, de pronto, afirma-

se que, a despeito de sua importância para o processo civil, é impróprio conceber a lide como 

objeto do processo penal. 

 

Ao tratar-se do conceito de lide rememora-se a obra de CARNELUTTI, de modo que o 

desenvolvimento dos seus estudos9 tem grande representação para o direito processual, já que 

o autor italiano altera seu posicionamento gradualmente e traz redefinições de conceitos 

centrais, após suas lições serem objeto de estudo e críticas advindas de outros processualistas 

de sua época. 

 

Posta inicialmente como o conflito de interesses qualificado pela pretensão de um 

interessado e resistência de outro, verifica-se que tal conceito é altamente relacionado à esfera 

privada do direito. Dessa forma se discute a posição do Ministério Público no processo penal, 

enquanto parte artificial e fabricada não detentora do ius puniendi, mesmo que representante do 

Estado10. Com isso, entre o réu e a acusação pública haveria controvérsia e não lide. 

 

Ressalta-se que firmar a existência ou inexistência da lide depende em grande parte da 

própria concepção acerca da função do magistrado e do Ministério Público, não pelo fato de se 

aceitar que o processo penal seja concebido para apuração da verdade real, mas pela 

                                                                 
9 BADARÓ resume as alterações de posicionamento do autor quanto a sua concepção acerca da natureza do processo 

penal, aspecto intrinsecamente ligado ao estudo da lide: “o pensamento carneluttiano evoluiu de um processo 

tipicamente contencioso, em que estava presente a lide penal, para um processo voluntário, em que não há lide, 

mas um mero negócio. Houve ainda, uma fase de transição, quando se reconheceu ao processo penal uma natureza 

intermediária entre o processo contencioso e o voluntário.” BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6. ed., 

rev., atual, e ampl. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 594. 
10 Ao apontar que Calamandrei confunde conceitos ao apontar a inexistência da lide no processo de execução e no 

processo penal, CARNELUTTI afirma que o: “pubblico ministero, in cui io ho chiaramente additato non um soggetto 

della lite, ma um soggetto della’azione; bensì col derubato, di cui há contrastato la pretesa ledendone l’interesse.” 

CARNELUTTI, Francesco. Lite e funzione processuale. in Rivista di Diritto Processuale Civile, Milano, Giuffre, 

1928, p. 31. 
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indisponibilidade do bem mais destacado e posto em frequente ameaça na seara penal: a 

liberdade. 

 

Nesses moldes, indispensável a oposição interpartes para existência da lide, mesmo que 

esta não exista em determinado momento, como por exemplo, confesso o réu, este deseje ser 

punido, anuindo assim com o pedido de aplicação de pena da acusação, em nada importam tais 

questões para a exigência do regular desenvolvimento do processo penal, atento a todas 

garantias constitucionais. Sempre deverá haver ampla resistência pela defesa técnica do 

acusado, configurada no contraditório substancial em todas suas manifestações. 

 

Desse modo, o impeditivo em se adaptar o conceito de lide ao processo penal, a despeito 

da revolução da construção carneluttiana, consiste em reconhecer que a liberdade, enquanto 

direito em discussão por excelência na seara penal, é de ordem pública e indisponível11, motivo 

pelo qual não pode receber o mesmo tratamento dado pelo seara civil, onde se discutem, em 

grande maioria, questões patrimoniais. 

 

Assim, CALAMANDREI (1928) 12
 afiança a irrelevância de tal instituto para o direito 

processual penal, chegando a afirmar que o processo penal estaria inserido na categoria de 

processo sem lide, não sendo a controvérsia entre as partes seu aspecto central. 

 

                                                                 
11 Não se ignora a possibilidade de discussão acerca da suposta existência da lide como objeto nos processos penais 

consensuais, contudo, sob pena de extrapolar os limites da presente pesquisa, não serão analisadas tais questões. 
12 CALAMANDREI, Piero. Il concetto di “lite” nel pensiero di Francisco Carnelutti in Rivista di Diritto 

Processuale Civile, Milano, Giuffre, 1928, p. 14. O processualista afirma que: “che in questi processi, dunque, 

che una lite esista o non esista tra le parti, é giuridicamente indifferente; lite e sentenza non sono qui concetti 

correlativi e coincidenti; anzi si potrebbe perfino dire che in questi processi non può esservi mai, in nessun caso, 

una vera e propria lite nel senso voluto dal Carnelutti, perchè, mentre nella vera e propria lite la necessità per 

l’attore di ricorrere al giudice è una conseguenza del contegno della contro-parte che, invece di aderire alla richiesta 

dell’attore ‘contrasta la pretesa o, pur non contrastandola, no vi sodisfa.” Idem, p. 13. Do mesmo modo, COUTINHO 

aponta que a “a lide não serve para designar o conteúdo do processo penal, seja lá da forma como for apresentada.”  

Jacinto Miranda Coutinho aponta o objeto do processo penal como o caso penal. COUTINHO, Jacinto Nelson 

Miranda. A lide e o conteúdo do processo penal, Curitiba, Juruá, 1989, p. 136.Tendo em vista a 

imprescindibilidade do processo penal para inflição de pena, máxima consubstanciada no brocardo nulla poena 

sine judicio, interessante observar os apontamentos de BADARÓ ao atentar que o posicionamento de Leone quanto 

à lide imanente como objeto do processo, resultante do contraste entre o ius puniendi estatal e o ius libertatis do 

imputado, desnaturaria o conceito carneluttiano de lide, pois o amplia e mantém inalteradas as premissas. Além 

disso, o autor traz a indagação acerca da utilidade prática para a construção de um novo conceito de lide para o 

direito processual penal. BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, 

Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 590-591. 
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Assim, a despeito de toda a discussão acerca da inexistência da lide penal13, tal instituto 

é útil ao presente trabalho no que toca a sua concepção como ferramenta metajurídica e 

extraprocessual permite-se visualizar que o substrato material, enquanto afirmação do direito 

material está contido no objeto do processo. Nessa linha, LIEBMAN (1999)14 afirma que o pedido 

traz o conflito para o interior do processo, delimitando seu objeto, em medida formal e o conflito 

de interesses corresponderia ao elemento material. Assim, abandona-se uma visão esterilizada 

do direito processual e seus institutos, tendo grande valia o aspecto fático. 

 

Em adição, a lide, enquanto representação conceitual do conflito entre as partes no 

processo, é conceito de extrema valia ao processo penal, pois sobrevaloriza o contraditório, 

colocando em destaque o locus do Ministério Público, bem como acentuando quão 

indispensável é tratar isonomicamente os sujeitos processuais parciais. 

 

Por conseguinte, apesar de no primeiro olhar parecer uma discussão sem maiores 

utilidades, o estudo em torno da lide serve justamente para nos lembrarmos da centralidade 

ocupada pelo contraditório, paridade de armas e ampla defesa em todos os momentos do 

processo penal, bem como para erigir o aspecto fático como elemento central na análise do 

objeto do processo, conforme se verá adiante. 

 

1.1.2. Pretensão processual penal e o teor da imputação penal 

 

 

Na delimitação do objeto do processo penal é sabida a existência das mais variadas 

teorias15. Contudo, na presente pesquisa trabalhar-se-á apenas com parte destas, em especial 

teorias que muito se assemelham, mas guardam algumas especificidades, as quais não devem 

                                                                 
13 SILVA JARDIM aponta que “(...) a lide não é essencial, podendo o processo ser concebido sem uma efetiva 

oposição do réu à pretensão do autor (...) O processo visa compor lides, mas o que lhe é indispensável é a pretensão 

deduzida em juízo. Presente esta, haverá processo criando relação jurídica entre os seus sujeitos (autor, juiz, réu).” 

JARDIM, Afrânio Silva. Estudos sobre a pretensão processual, in Direito Processual Penal: estudos e pareceres, 

Salvador, Jus Podivm, 2016, p.267-269. 
14 LIEBMAN, O despacho saneador e o julgamento do mérito in Revista de Processo, vol. 767, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, set. 1999, p. 747. 
15 LOPES JR. aponta que GUASP, ARAGONESES ALONSO, GOMEZ ORBANEJA, FENECH, FAIREN GUILLEN, ASCENCIO 

MELLADO, JAMES GOLDSCHIMDT, AFRÂNIO SILVA JARDIM e MANZINI concebem o objeto como a pretensão 

processual; BELLING aponta o objeto como fato da vida; OLIVA SANTOS como fato criminoso, GOMEZ COLOMER 

como direito de ação, ALMAGRO NOSETE e TOME PAULE como thema decidendi. LOPES JR., Aury. Direito 

Processual Penal, 11. ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2014, p.135. Já COUTINHO aponta o objeto do processo 

penal como o caso penal. COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda. A lide e o conteúdo do processo penal, Curitiba, 

Juruá, 1989 p. 138. 
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ser omitidas, principalmente para indicar o avanço de tais visões no direito processual penal 

nacional. 

 

Os breves apontamentos acerca da lide têm grande utilidade justamente por trazer à luz 

o conceito de pretensão. Então, cabe apontar um crucial ponto de inflexão: apesar de 

CARNELUTTI trabalhar com o conceito de pretensão de forma genérica, há que se distinguir a 

pretensão material da pretensão processual. Na construção teórica do processualista italiano16, 

identifica-se que a pretensão a que se refere trata da relação entre as partes em conflito, 

correspondendo assim à pretensão material, pois, trata do direito de impor a outrem a realização 

ou abstenção de um ato.  

 

Por conseguinte, no campo processual penal a pretensão material-punitiva, penal para 

CARNELUTTI, emerge do cometimento de um delito e tem por sujeito o Estado e não a vítima. 

Logo, esta já nasce insatisfeita e irrealizável senão por meio de um processo legal17.  

 

A partir da construção teórica da relação jurídica processual, teoria cunhada pelo alemão 

OSKAR VON BÜLOW, momento que o processo ganha autonomia científica, nota-se que a relação 

processual é tríplice, não mais dúplice. Conforme será enfrentado em sequência na presente 

pesquisa, concebe-se um triângulo entre as partes e o Estado, representado na figura do juiz. 

 

Assim, apesar de umbilicalmente relacionada à pretensão material, a verificação da 

pretensão processual se dará no processo, tendo em vista que este depende diretamente daquela 

para existir. É justamente por meio do exercício do direito de ação, no campo penal 

                                                                 
16 CARNELUTTI leciona que: “La pretesa penale è la specie di un concetto, il quale fu elaborato dapprima dalla 

scienza del processo civile e da questa è passato alla teoria generale. Sul principio questa elaborazione è stata 

ritardata dal difetto di scissione tra la statica e la dinamica del diritto; per lungo tempo la pretesa e è concepita 

come qualcosa di analogo al potere; più tardi ci si è accorti che essa è invece un atto, mediante il quale appunto si 

manifesta la esigenza della subordinazione di un interesse a un altro interesse superiore; la pretesa penale è, in 

particolare, esigenza dell’assoggettamento di alcuno alla pena.” CARNELUTTI, Francesco. Lezioni sul processo 

penale, Roma, Ateneo, v.1, 1946, p.129-130. 
17 SILVA JARDIM concebe a pretensão processual como pretensão punitiva: “Em sendo abstrato o direito de ação, 

urge que não vinculemos o direito (poder-dever) de punir do Estado com a pretensão punitiva. São categoria 

autônomas e distintas. O poder-dever de punir pode existir sem que a pretensão punitiva tenha sido deduzida em 

juízo. Por outro lado, casos há em que o autor deduz determinada pretensão punitiva sem que efetivamente tenha 

o alegado direito de punir, sendo o pedido condenatório julgado improcedente. ” JARDIM, Afrânio Silva. Estudos 

sobre a pretensão processual in Direito Processual Penal: Estudos e Pareceres, Salvador, Jus Podivm, 14 ed. 

rev. ampl. e atual. 2016, p. 270. Contudo, na presente pesquisa adota-se a orientação de que a pretensão material 

seria a pretensão de punir, questão diversa da pretensão processual, nos moldes defendidos por BADARÓ. Ver as 

obras do autor Correlação entre acusação e sentença, 3. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 64-98 e Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2018, 

p. 596-604 
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consubstanciado pela denúncia (ação penal de iniciativa pública) e queixa-crime (ação penal de 

iniciativa privada), enquanto materializações da imputação, que se veicula a pretensão 

processual penal. 

 

Neste espeque, esta diferenciação tem total importância para a delimitação do objeto do 

processo penal, negando assim, conforme já exposto, que este seria a lide ou a pretensão 

punitiva (material). O cerne da questão reside na análise da pretensão processual penal e sua 

relação com a imputação. 

 

LOPES JR. (2014) 18  aponta que o objeto do processo penal é uma pretensão processual 

acusatóriaenquanto declaração petitória que aponta a existência do direito potestativo de acusar 

a viabilizar a aplicação do poder punitivo estatal. Seria uma consequência jurídica perante a 

uma lesão a determinado bem jurídico e direito potestativo de atuar em desfavor de sujeito 

definido perante à existência do fumus comissi delicti19. 

 

Em detido estudo, SCARANCE FERNANDES (2002)20 aponta que parte da doutrina 

identifica pretensão processual com a causa de pedir e esta com a imputação, responsável por 

trazer o fato ao processo. Por conseguinte, no mesmo nível estão os posicionamentos dos 

defensores da pretensão processual e do fato trazido pela imputação. Entretanto, o autor critica 

tal posicionamento sob a justificativa que se focaliza de sobremaneira no fato imputado.  

 

Dessa forma, a melhor saída seria considerar a pretensão processual como o objeto do 

processo penal, sem a restrição posta pela visão de que este seria a imputação ou o fato trazido 

por esta. Assim, o âmbito da pretensão seria maior que a mera descrição fática e sua qualificação 

jurídica, pois quem acusa pretende a imposição de uma pena adequada, resultante das 

circunstâncias relacionadas ao fato e agente, definidoras da pena in concreto.  

 

                                                                 
18 O autor aponta claramente que o teor da pretensão é acusatória e não punitiva, já que o estado-juiz que detém o 

direito potestativo de punir e não o órgão estatal acusador. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal, 11. ed., 

São Paulo, Editora Saraiva, 2014, p. 141-143. Além disso, indica que a pretensão processual acusatória é composta 

por três elementos: subjetivo – enquanto sujeitos participantes, acusação – pública ou privada; órgão jurisdicional; 

e sendo determinante a pessoa do acusado, contra quem é formulada a pretensão; objetivo – definido como fumus 

commissi delicti, enquanto conduta verossímil à tipicidade, ilicitude e culpabilidade; e por fim, modificador de 

realidade definido como o conteúdo petitório que requer a realização da pretensão. Ibidem., p. 135-141. 
19 Ibidem, p.135. 
20 FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p.41-42. Ver também itens 4.2 e 4.3. Idem, p. 150-154. 
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Nesse ponto em específico emerge a saída encontrada por FAZZALARI (1989)21, no 

momento em que, de modo a conciliar as diferenças oriundas da teoria da individuação e da 

substanciação, propõe o objeto do processo como a situação substancial. O processualista 

italiano aponta que para o estudo do objeto do processo não se pode dispensar a análise da causa 

de pedir, já que central ao próprio desenvolvimento do processo. Com isso, os fatos trazidos ao 

processo devem necessariamente se enquadrar na moldura normativa, apontando-se assim os 

fatos que lastreiam o direito alegado pelo sujeito ativo. Logo, a fattispecie concreta ligado ao 

direito trazido à juízo. 

 

A importância da construção teórica do processualista italiano é ressaltada ao apontar 

que o direito subjetivo trazido sofre uma gradual transformação ao logo do desenrolar 

processual. Nesse espeque, de início apontado in status assertionis, torna-se questão da 

discussão ou controvérsia processual, para ao cabo corresponder a uma realidade afirmada. 

 

Conforme FAZZALARI (1989) 22 aponta, a situação jurídica substancial, seja ela da seara 

cível, administrativa, penal ou constitucional é composta por um dever e seu inadimplemento, 

visto por ele como um ilícito. Assim, os próprios atos processuais dependem também da própria 

situação anterior ao nascimento do processo.  

 

Por conseguinte, em específico quanto às ações penais seu pressuposto seria o delito 

supostamente cometido, tido, portanto, como a violação do dever de não fazer, nos casos dos 

crimes comissivos, ou de fazer, quanto aos crimes omissivos. O ponto alto da referida teoria é 

colocar em destaque a ligação entre o processo e a situação fática neste imbuída, apontada por 

este como a situação substancial trazida e delimitada pela petição inicial penal, seja em forma 

de denúncia ou queixa-crime. 

 

Tratando sobre as múltiplas possibilidades das situações jurídicas se manifestarem nos 

casos concretos, FAZZALARI (1989)23 acentua que: “qualquiasi posizione giuridica è, sempre, 

una congettura, bisognosa o, comunque, assoggettabile a verifica”.  

 

                                                                 
21 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p. 255-256. 
22 Ibidem, p. 259. 
23 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p. 261. 
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Desta forma, a narrativa exposta pela acusação há que, impreterivelmente, ser vista 

como construída, o que põe em relevo a importância do juízo de admissibilidade de acusação, 

não devendo este ser mera formalidade, esvaziada de análise efetiva, bem como da efetiva 

reação defensiva, no sentido de permitir ao imputado desconstruir a roupagem jurídica e fática 

posta pela acusação. 

 

O desenvolvimento do processo penal se dará justamente para verificar se os fatos 

deduzidos ocorreram da forma como fora delineada, realizando-se assim o acertamento do fato, 

e consequentemente acionando a norma cabível para então liberar o ius puniendi estatal, se 

adequado. Tal análise comprova o avanço do pensamento do autor, já que deixa claro o 

dinamismo do objeto do processo, enquanto situação substancial, e dá grande valor aos fatos 

que lastreiam a tese jurídica exposta na inicial processual. 

 

Destaca-se que o referido posicionamento é de enorme utilidade para o presente estudo, 

já que salutar delimitar a forma como o juízo de admissibilidade da acusação deve se 

desenvolver, atento às possibilidades de a análise realizar-se em status assertionis ou em status 

probationis. Desde já se aponta que com a valorização dos elementos fáticos-jurídicos se 

permite centralizar a análise do juízo de admissibilidade da acusação na verificação da justa 

causa24 enquanto análise jurídica do arcabouço fático delimitado na fase preliminar processual. 

 

Nos moldes apontados, há que se deixar claro na acusação, enquanto veículo do objeto 

do processo, quais fatos se encaixam na moldura normativa típica pertinente, quais sejam: os 

fatos que indicam os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito apontado. 

                                                                 
24 O presente estudo não ignora a grande discussão em torno da classificação da justa causa, contudo tal ponto será 

abordado no momento adequado, desde já destacado que não de forma exaustiva. Não obstante, a presente pesquisa 

relaciona a justa causa com a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e tipicidade in concreto do fato 

narrado, não cabendo apenas ao juiz uma atividade heurística, mas também hermenêutica quanto aos fatos narrados 

na acusação. Toma-se por base as lições de BADARÓ, quem aponta que a noção de justa causa evoluiu de um 

conceito abstrato para uma concepção concreta, exigindo-se a existência de elementos de convicção aptos a 

viabilizar a ação penal. Assim, significaria a existência de suportes probatórios mínimos, não necessariamente 

coincidentes, relativos à materialidade e autoria do crime. Para materialidade impõe-se a certeza da ocorrência do 

crime, enquanto que para a autoria impõe-se probabilidade elevada de que o acusado seja o autor do delito. Em 

sequência o autor afirma: “Inegavelmente, a justa causa se conecta ao fato criminoso e a sua autoria, não bastando 

a mera tipicidade aparente do fato ou a indicação da autoria do crime.” BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo 

Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., Thomson Reuters Brasil, São Paulo, 2018, p. 176. No mesmo sentido são as lições 

de ZILLI ao indicar além da justa causa dever ser o ponto inicial da análise das condições da ação, “sua compreensão 

passa pelo exame da imputação. Esta, por sua vez, envolve a imputação fática (narração) e imputação jurídica 

(classificação jurídico-penal).” ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no 

Processo Penal: Estudos em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, 

p.250. Para o autor, a justa causa seria “um selo de plausibilidade frente à narrativa fática e de viabilidade da 

imputação jurídica.” Ibidem, p. 250. 



25 
 

Nesse intento, SCARANCE FERNANDES (2002)25 demonstra sua preocupação em não 

restringir de sobremaneira os aspectos fáticos com a moldura fática posta na exordial acusatória, 

dotada de um aspecto engessante. Diante disso, ao defender uma noção ampliativa do objeto do 

processo, assinala que este seria a pretensão processual fundada na situação substancial de 

modo amplo, abarcando os elementos do fato típico, sua classificação e todas as circunstâncias 

de ordem material relativas ao fato e agente que permitam a discussão quanto à individualização 

da pena. 

 

Todavia, em nosso sentir, a posição que melhor define o objeto do processo, que de 

forma alguma é oposta aos posicionamentos aqui trazidos, estão contidos nos ensinamentos de 

BADARÓ, para quem o objeto do processo penal é o objeto da imputação, enquanto fato típico, 

antijurídico e culpável atribuído a determinado sujeito26. 

 

No momento de concretização da acusação pela imputação, há que se identificar 

obrigatoriamente três aspectos: fato atribuído a alguém; determinado tipo penal e a afirmação 

da subsunção entre o fato e o tipo identificado27. 

 

Pensamos que o detalhe que diferencia os posicionamentos de BADARÓ e SCARANCE 

FERNANDES reside no fato de que, com o correto intento de valorizar e exigir uma postura que 

efetive o contraditório e a ampla defesa, SCARANCE FERNANDES afirma que o objeto do processo 

penal se relaciona à totalidade daquilo que se coloca ao juiz para ser resolvido a título de decisão 

acerca do fato, autoria e pena28. 

                                                                 
25 FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 46. 
26 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., Thomson Reuters Brasil, São Paulo, 

2018, p. 601. Nestes moldes defendem SANSÒ, ALTAVILLA, LEONE, NUVOLONE, CARNELUTTI, BATTAGLINI e 

MEZA FIGEROA. BADARÓ, Gustavo Henrique, Correlação entre acusação e sentença, 3. ed  rev., atual. e ampl, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 75. Destaca-se mais uma vez a divergência no pensamento de 

SCARANCE FERNANDES ao dispor que: “a imputação em si não é o ato pelo qual se manifesta, mas o juízo que esse 

ato revela” ou seja: “a imputação, em sua essência, é o juízo de atribuição, não o ato de atribuir. Imputar é atribuir 

e, para isso, há necessidade de um juízo pelo qual se vincule alguém a prática delituosa, como o seu provável autor. 

Revela-se geralmente a imputação por ato processual, mas não é o próprio ato.” FERNANDES, op. cit., p. 101-

102. 
27 Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 

necessário, o rol das testemunhas. 
28 Partindo da composição etimológica do termo objeto, DINAMARCO apregoa que: “Assim é o objeto do processo, 

que se coloca diante do juiz, à espera do provimento que ele proferirá a final. Por objeto do processo designa-se o 

conteúdo deste, posto dia do juiz através do ato de iniciativa. Ele é, afinal, a res in judicium deducta, da linguagem 

tradicional. (...) De tudo quanto se disse, fica fácil interferir também que o objeto do processo é, em outras palavras, 

o mérito da causa (meritum causae). Confrontando-se a linguagem tradicional, que fala no mérito, com a dos 

processualistas que investigam acerca do objeto do processo, ver-se-á que o problema é um só e a busca do objeto 
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Em nossa visão, destaca-se respeitosamente que com este posicionamento permitem-se 

alegações que vulnerabilizam a posição do acusado com alargamento ou mesmo alteração do 

objeto do processo, sob a justificativa que novas roupagens ou novos fatos a todo momento 

estavam contidos no contexto dos autos, apenas não tinham sido anteriormente abordados, o 

que não raro ocorre com os institutos da emendatio e mutatio libelli, quando malversados. 

 

Desta forma, ganha relevo a tese de que o objeto do processo é o objeto da imputação, 

devendo este permanecer inalterado até o cabo do processo penal. Justamente com este 

posicionamento obrigam-se às partes a se manterem fiéis ao que foi previamente delimitado na 

acusação inicial e tudo que fuja a isto, representará violação ao ditame da correlação entre 

acusação e sentença. 

 

Logo, qualquer ponto tratado deve ser obrigatoriamente objeto de contraditório 

substancial e efetivo, anterior a qualquer posicionamento judicial, valorizando-se assim a teoria 

construída por SCARANCE, o que não significa em nosso ver, que a pretensão processual seria, 

em detrimento do teor da imputação, o objeto do processo penal, conforme entendemos com 

apoio em BADARÓ. 

  

Desta forma, bem delimitado o objeto do processo penal, enquanto restrito à narrativa 

da acusação com enfoque na imputação, ao invés de vulnerada a posição do acusado, impedem-

se surpresas indesejáveis no desenvolvimento do iter processual. Ao cabo, tal posicionamento 

não desmerece ou é conflitante com o imprescindível sopesamento da situação substancial, já 

que os fatos narrados e a subsunção da norma eleita por adequada tem por fundamento aspectos 

exteriores. 

 

 

                                                                 
do processo outra coisa não é, senão a busca do conceito do mérito.”  DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito 

de mérito em processo civil in Fundamentos do processo civil moderno. Tomo I, 3. ed., ver. e atual. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2000, p. 238 Em sequência o autor afirma: “fica, portanto, a certeza de que é a pretensão que 

consubstancia o mérito, de modo que prover sobre este significa estabelecer um preceito concreto em relação à 

situação trazida de fora do processo.” Ibidem, p.255. Interessante observar que o autor também indica o objeto de 

conhecimento do juiz, distinguindo este do objeto do processo: “enquanto o objeto do processo é colocado 

estritamente pela demanda inicial e relevância alguma tem a maneira como se comporte o demandado depois, 

constitui objeto do conhecimento do juiz toda a massa de questões que no processo surgirem, venham de onde 

vierem. O réu suscita questões ao responder, o autor na réplica ou depois, ambos a todo momento no contraditório 

do processo, dúvidas são levantadas – de ofício pelo juiz – e de todas essas questões o juiz conhece e sobre elas se 

pronuncia, no momento procedimental adequado (...) Questões de mérito não se confundem com o próprio mérito: 

são questões relativas a ele, da mesma forma como as dúvidas sobre a regularidade do processo se definem como 

questões processuais, mas não se confundem com o processo em si mesmo.” Ibidem, p. 256-259. 
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1.2.  Finalidade do processo penal 

 

 

No sistema jurídico brasileiro identificar a finalidade do processo penal se mostra tarefa 

de grande valia em diversos aspectos, principalmente diante do fato de termos um Código de 

Processo Penal promulgado em 1941 e alterado de forma descontínua através da promulgação 

de leis pontuais após a Constituição da República de 1988. 

 

Com isso, a despeito das garantias expostas na Constituição brasileira vigente, não raro 

se verifica seu total desrespeito na prática cotidiana, em grande parte fruto da aplicação de 

dispositivos do Código de Processo Penal sem a realização da necessária filtragem 

constitucional. Até mesmo com a promulgação de leis posteriores a 1988, há dispositivos legais 

que não se coadunam com a sistemática posta. Exemplo é a concretização do próprio objeto do 

presente trabalho, qual seja o juízo de admissibilidade da acusação. 

 

Conforme já apontado por ROXIN (2003)29, o processo penal seria o sismógrafo da 

Constituição de um Estado. Nestes termos, percebe-se uma polarização dos locais de fala, 

pendendo entre a proteção dos direitos do imputado e a salvaguarda dos interesses da 

coletividade, muitas vezes catalisadas nas próprias vítimas30. 

 

Assim, apesar de nortear a elaboração do atual Código de Processo Penal31, a luta pelo 

equilíbrio entre esses dois extremos tem se mostrado cada vez mais árdua e primordial para o 

                                                                 
29 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2003, p.10. Interessante observar 

a frase de autoria do Juiz Warren quando do julgamento do célebre caso Miranda v. State of Arizona 384 US 436: 

“The quality of a nation’s civilization can be largely measured by the methods it uses in the enforcement of the 

criminal law…”. Em adição afirma BACIGALUPO: “el reconocimiento de derechos fundamentales procesales por 

un Estado es un criterio para medir el caracter autoritario o liberal (freiheitlich) de una sociedade.” 

BACIGALUPO, Enrique. El debido proceso penal, Buenos Aires, Hamurabbi, 2005, p. 24. 
30 Com inspiração em JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, não seria errado apontar o Direito Penal como 

estatuto das vítimas e Direito Processual Penal como o estatuto do acusado. Nestes moldes, HÉLIO TORNAGHI 

aponta que “a lei de processo penal é resultante da composição entre a segurança e a justiça. É preciso manter a 

ordem a qualquer custo; mas convém que isso ocorra com o máximo respeito pela justiça. A lei penal procura 

abrigar e garantir a paz, ameaçando com penas os atos que ela reputa ilícitos. A lei processual protege os que são 

acusados da prática de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos processos contra eles 

instaurados e impedindo que eles sejam entregues ao arbítrio das autoridades processantes.” TORNAGHI, Hélio. 

Instituições de processo penal, vol. I, 2. ed., rev. e atual., São Paulo, Saraiva, 1977, p. 75. 
31 “O ESPÍRITO DO CÓDIGO: XVIII – Do que vem de ser ressaltado, e de vários outros critérios adotados pelo 

projeto, se evidencia que este se norteou no sentido de obter equilíbrio entre o interesse social e o da defesa 

individual, entre o direito do Estado à punição dos criminosos e o direito do indivíduo às garantias e seguranças 

de sua liberdade. Se ele não transige com as sistemáticas restrições ao poder público, não o inspira, entretanto, o 

espírito de um incondicional autoritarismo do Estado ou de uma sistemática prevenção contra os direitos e 

garantias individuais.” Exposição de Motivos, Código de Processo Penal, 1941. 
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avanço da ciência processual penal32. Desta feita, não se pode olvidar que a estrutura e mecânica 

do processo penal depende em grande parte da finalidade que lhe é atribuída.33 

 

Confrontando eficiência e eficácia, SCARANCE FERNANDES (2008)34 aponta que seriam 

três as correntes acerca da finalidade do processo: i) assegurar a defesa ao acusado; ii) apurar a 

verdade e punir os autores dos delitos; e iii) obter um resultado justo. 

 

Além disso, há que se refutar a concepção de que a finalidade do processo penal se 

resumiria à aplicação e materialização do direito penal material35, como fixado por teóricos já 

citados em momento anterior neste trabalho. Por conseguinte, um sistema processual penal 

inserido em um Estado Democrático de Direito há que se atentar para um modelo normativo e 

prático em que efetivas e máximas as possibilidades de defesa do acusado perante os atos da 

acusação para obtenção de um resultado justo36. 

 

                                                                 
32 SCARANCE FERNANDES apregoa: “A história do processo penal é marcada por movimentos pendulares, ora 

prevalecendo ideias de segurança social, de eficiência repressiva, ora predominando pensamentos de proteção ao 

acusado, de afirmação e preservação de suas garantias. Essa diversidade de encaminhamentos são manifestações 

naturais da eterna busca de equilíbrio entre o ideal de segurança social e a imprescindibilidade de se resguardar o 

indivíduo em seus direitos fundamentais.” FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, 7. 

ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p.1. 
33 CALAMANDREI apregoa que: “É evidente que a mesma estrutura do processo, a mesma mecânica dele, varia 

necessariamente em função da finalidade que lhe é assinalada: se o processo deve servir somente para garantir a 

paz social, cortando a todo custo o litígio com uma solução de força, qualquer expedito procedimento, como tal 

que tenha uma certa solenidade formal que leve o respeito da autoridade, pode servir para esta finalidade, até 

mesmo o juízo de Deus ou o sorteio, ou o método seguido pelo juiz Rabelais, que, solenemente, punha na balança 

os arrazoados dos litigantes e dava sempre razão ao que pesava mais. Porém, se como finalidade do processo se 

põe não qualquer resolução autoritária do litígio, mas a decisão do mesmo segundo a verdade e segundo a justiça, 

então também os instrumentos processuais deverão adaptar-se a estas investigações muito mais delicadas e 

profundas, e o interesse do processo passa a se concentrar nos métodos destas investigações.” CALAMANDREI, 

Piero. Proceso y justicia, Revista de Derecho Procesal, p. 22 apud ARAÚJO, Sérgio. Revista Duc In Altum 

Caderno de Direito, vol. 6, nº10, jul.-dez. 2014 
34 FERNANDES, Antônio Scarance. Reflexões sobre as noções de eficiência e de garantismo no processo penal 

in FERNANDES, Antônio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de (Coords) 

Sigilo no processo penal: Eficiencia e Garantismo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008 p. 24. 
35 TOURINHO FILHO fala em finalidade mediata, que se confunde com a própria finalidade do Direito Penal – paz 

social, e uma finalidade imediata, que não outra senão a de conseguir a realizabilidade da pretensão punitiva 

derivada de um delito através da utilização da garantia jurisdicional. Ou seja, tornar realidade o Direito Penal. 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol. 1. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p.50 
36 BECHARA aponta que: “Assim, tomando-se o resultado justo como o fim do processo penal, este será justo ou 

equitativo, segundo Irineu Cabral Barreto (2005, p.133), porque exige, como elemento conatural, que cada uma 

das partes tenha possibilidades razoáveis de defender os seus interesses numa posição não inferior a da parte 

contrária; ou, de outro modo, a parte deve deter a garantia de apresentar o seu caso perante o tribunal em condições 

que a não coloquem em substancial desvantagem face ao seu oponente.”. BECHARA, Fábio Ramazzini. Garantia 

constitucional do processo justo: eficiência e garantismo in Revista do Advogado, São Paulo, v. 32, n. 117, out. 

2012, p. 87. 
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Nos mesmos moldes fortalece-se o movimento de constitucionalização do processo 

penal, de modo que o processo penal depende em maior medida da efetivação das garantias 

previstas na Constituição da República que da concretização do direito penal material. 

 

SUANNES (2004)37 então define a finalidade do processo penal , muito próximo ao tom 

do justo processo, como anterior e acima de tudo garantir ao acusado a proteção da sua liberdade 

e conservação do seu estado de inocência até o momento que o Estado demonstrar, através do 

órgão competente, a imprescindibilidade de se cercear sua liberdade, seja pela verificação de 

fato grave ensejador de provimento cautelar seja pela comprovação cabal dos fatos imputados 

e sua autoria. 

 

Não obstante, a função e finalidade do processo penal estabelece-se em forma de duas 

faces de uma mesma moeda, enquanto instrumento neutro e seguidas as normas postas, 

viabilizar-se-á o poder de punir estatal face ao declarado culpado, bem como há de se reforçar 

o direito à liberdade do cidadão inocente38. LOPES JR (2018)39 aponta que o processo penal é 

um instrumento a impor limite ao ius puniendi estatal, tendo em vista que aquele só pode ser 

exercido e legitimado se houver o estrito respeito às regras do devido processo legal.  

 

Interessante é a construção realizada por CAPOGRASSI (1950)40, quem afirma que o 

processo representa a genuína pesquisa do tempo perdido verificado na experiencia prática 

como uma dupla magia, visto que deve o juiz, terceiro plenamente estranho aos fatos, tentar 

                                                                 
37 SUANNES, Adauto. O processo penal justo in Os fundamentos éticos do devido processo penal, 2. ed. rev. e 

atual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 163. 
38 Imperioso trazer a lição clássica de CANUTO MENDES DE ALMEIDA indicando não existir uma “pretensão do 

Estado à pena, mas uma pretensão do Estado à justiça penal, que tanto pode estar na condenação do criminoso, se 

realmente o tiver sido, como na declaração da legitimidade do seu ato, se não tiver sido criminoso.” ALMEIDA, 

Joaquim Canuto Mendes de. Princípios fundamentais do processo penal, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1973, p.118 
39 LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 15. ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2018, p. 586. 
40 “C’è certamente qualche cosa di magico nel processo: un far de ricomparire presente quello che è passato, un 

far tornare immediato quello che è sparito nella sua immediatezza, un far ripresentare vivi sentimenti che sono 

spenti, e insieme, più singolare ancora, far tornare integra una situazione che si è scomposta. Questo fa appunto 

quella speciale mediazione che è la procedura. Il processo è l’unico momento, in cui l’esperienza si ferma, ritorna 

sui suoi passi, ripenso quello che ha pensato, riflette pacatamente su quello che ha fatto nela immediata e ardente 

spensieratezza del suo primo erompere, e cerca di ricomporre le cose, di rifare se stessa secondo la ragione e la 

volontà obiettiva della legge. Il processo è la vera e sola ricerca del tempo perduto che fa l‘esperienza pratica: il 

tempo che si ripresenta, il fiume che risale verso la sorgente, la vita che si coglie nella sua lacerazione e si reintegra 

nella sua unità. E tutto questo deve fare non l‘agente stesso che ha vissuto, e che rivive, come in una proustiana 

ricerca, il suo tempo perduto, ma proprio un assente, una persona che non è mai passata per quella esperienza, una 

persona essenzialmente indifferente. Dopia magia: far rivivere nella coscienza e nel giudizio di uno che è 

perfettamente assente ed estraneo all‘esperienza che deve risorgere; e far vivere quella ragione e quella volontà 

obiettiva che è la legge próprio là dove quella vita della legge è mancata” CAPOGRASSI, Giuseppe. Giudizio 

processo scienza verità. in Rivista di Diritto Processuale, Padova, Cedam, vol. V, 1950, p. 05-06 
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revivê-los e fazer presente a razão objetiva da lei, justamente quem faltou também quando da 

ocorrência dos fatos. O processo seria algo como fazer voltar aquela situação que se decompôs, 

mediante a mediação especial do procedimento. 

 

Para tanto, a seguir iremos analisar a relação entre processo e procedimento. 

 

1.3. Processo e procedimento 

 

 

Quando contraposto às teorias anteriores aos seus estudos, FAZZALARI (1993)41 critica a 

teoria de OSKAR VON BÜLOW por se fundar na ideia de direito subjetivo, não havendo assim no 

campo processual a visão de submissão de uma parte perante à outra. Não obstante às críticas 

do processualista italiano, na doutrina nacional encontra-se a construção de DINAMARCO 

(2010)42, quem trabalha o processo como procedimento pautado pela relação jurídica e 

concebido em contraditório. 

 

Dessa forma, o autor aponta que a construção do processo como procedimento em 

contraditório ou como inserido no conceito de relação jurídica processual são duas formas 

                                                                 
41 Analisando a teoria da relação jurídica de OSKAR VON BÜLOW, FAZZALARI aponta que esta é um clichê 

pandectístico: “Il cliché pandettistico del ‘rapporto giuridico’ (5) é incompatibile con il processo: il rapporto 

giuridico è schema símplice, che non può contenere la complessità del processo (assumere che quello processuale 

è rapporto giuridico complesso (6) è pura convenzione di linguaggio, che tiene conto della realtà, ma non la spiega, 

implicitamente rimandando ad altro). Nè, quale schema statico, può rappresentarne la dinamica.” FAZZALARI, 

Elio. Processo e Giurisdizione. in Rivista di Diritto Processuale, a. XLVIII, Bologna, CEDAM, 1993, p. 2. Eis 

um dos traços mais cruciais da teoria de FAZZALARI para o presente trabalho: viabilizar a análise dinâmica do 

processo penal, especificamente do juízo de admissibilidade da acusação, em detrimento de um estudo estático e 

isolado do referido instituto. Neste sentido, tal proposta se dá com evidente apoio em artigo de autoria BADARÓ 

no qual aponta: “O que se propõe, contudo, não é uma mera análise ‘estática’ do momento do recebimento da 

denúncia e dos casos em que deverá ser rejeitada. Há, também, a preocupação com uma análise ‘dinâmica’ do 

procedimento quanto à admissibilidade da acusação”. BADARÓ, Gustavo Henrique. Rejeição da denúncia ou 

queixa e absolvição sumária na reforma do Código de Processo Penal: atuação integrada de tais mecanismos na 

dinâmica procedimental in Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

ano 17, n. 76, jan-fev/2009, p.125 
42 DINAMARCO afirma que: “a efetivação da exigência política do contraditório, no procedimento, dá-se pela 

outorga de situações jurídicas aos litigantes: situações jurídicas ativas, que lhe permitem atos de combate na defesa 

dos seus interesses, e situações jurídicas passivas, que lhes exigem a realização de atos ou impõem abstenções ou 

sujeição à eficácia de atos alheios. São, em suma, o substrato jurídico das regras de combate civilizado através do 

procedimento. E o conjunto dessas situações jurídicas processuais ativas e passivas (poderes, faculdades, deveres, 

ônus, sujeição) traduz-se em um complexo e dinâmico vínculo entre os sujeitos do processo, definido como relação 

processual”. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. rev. e atual., São Paulo, 

Malheiros, 2010, p. 160-161. 
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diferentes de enxergar a mesma realidade. Ademais, aponta que estes não se excluem, mas 

anteriormente se complementam43.  

 

Entretanto, em relação especificamente ao campo processual penal imperioso observar 

que a própria relação jurídica processual penal é artificial, tendo em vista a criação do 

Ministério Público, enquanto parte fabricada para desempenho do contraditório artificial e 

possuidor do poder-dever de iniciativa do processo penal, eis que diante da necessidade de um 

contraditório como instrumento mais adequado para a elucidação da verdade impôs-se que o 

processo penal se tornasse um pressuposto necessário para imposição da pena, resumido no 

brocardo nulla poena sine iudicio44. 

 

Há que se destacar a postura da doutrina processual da época em fundar suas análises 

dando a devida importância ao instituto do procedimento45. Assim, verifica-se em FAZZALARI 

a valorização deste instituto e um aprofundamento em seu estudo46.  

 

Conforme se verá em diante o processualista italiano edifica sua análise em outros 

pilares, quais sejam o provimento, como decisão final estatal, e o contraditório, como punctum 

dinstictionis entre procedimento e processo. 

                                                                 
43 Tal posicionamento não é imune a críticas tendo em vista as observações de ARAÚJO: “A caracterização do 

processo como procedimento realizado em contraditório entre as partes não é compatível com o conceito de 

processo como relação jurídica. (...) O conceito de relação jurídica é o de vínculo de exigibilidade, de subordinação, 

de supra e infra-ordenação, de sujeição. Uma garantia não é uma imposição, é uma liberdade protegida, não pode 

ser coativamente oferecida e não se identifica como instrumento de sujeição. Garantia é liberdade assegurada. (...) 

O processo como relação jurídica e como procedimento realizado em contraditório entre as partes não se encontram 

no mesmo quadro, e não há ponto de identificação entre eles que permita sua unificação conceitual.” ARAÚJO, 

Sergio Luiz Souza. Teoria Geral do Processo Penal, Belo Horizonte, Mandamentos, 1999, p.143. 
44 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., Thomson Reuters Brasil, São Paulo, 

2018, p. 594. 
45 ARAÚJO apregoa a importância em reconhecer que o “procedimento não é o conceito particular de uma 

disciplina, mas um conceito geral do Direito e deve ser ‘colhido’, extraído, de um complexo de normas que incidem 

sobre atos e posições subjetivas que preparam o provimento, que é, como se viu, um ato do Estado, emanado de 

seus órgãos, na órbita de sua competência, dotado de caráter imperativo (...) No procedimento, os atos e as posições 

subjetivas são normativamente previstos e se conectam de forma especial para tornar possível o advento do ato 

final, por ele preparado. Não só o ato final, em sua existência, mas a própria validade desse ato e, 

consequentemente, sua eficácia, dependerão do correto desenvolvimento do procedimento” ARAÚJO, Sergio Luiz 

Souza. Teoria Geral do Processo Penal, Belo Horizonte, Mandamentos, 1999, p. 129-130. 
46 DINAMARCO destaca que BENVENUTTI também valoriza o conceito de procedimento, mas há um divisor de águas 

entre este e FAZZALARI, uma vez que aquele trabalha com conceito criticado por FAZZALARI, qual seja relação 

processual. Portanto, a diferença reside na afirmação do processo como uma entidade complexa, no qual o 

procedimento é tido por questão sensível, atrás do qual estão posições jurídicas ativas e passivas integrantes da 

relação jurídica processual. Com isso, processo seria o procedimento animado pela relação processual. 

DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. rev. e atual., São Paulo, Malheiros, 

2010, p. 151. Além destes, também trabalharam com tal enfoque procedimentalista NICOLA PICCARDI, REDENTI, 

CONSO, CORDERO, DENTI, MADRIOLI, conforme indica SCARANCE FERNANDES em Teoria geral do 

procedimento e o procedimento no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.29. 
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Conceito historicamente ligado ao campo do direito administrativo, mas de origem da 

teoria geral do direito47, observa-se que o procedimento tem por estrutura um conjunto 

normativo que delineia o caminho até o pronunciamento de um ato final, seja de natureza de 

provimento ou apenas de ato, sendo cada uma das normas reguladoras de determinada conduta, 

enquanto direito ou obrigação, tendo por pressuposto o cumprimento de atividade encadeada 

na referida série. 

 

SCARANCE FERNANDES (2005) 48 indica que o processualista italiano decompõe o 

procedimento tanto sob o viés abstrato quanto concreto. Sob o primeiro aspecto, o procedimento 

representaria uma sequência de normas que regulam os atos que o compõem, organizadas de 

modo que o ato seja via de regra consequência do precedente e pressuposto do subsequente. 

Por outro lado, o procedimento significaria a série de atos concretamente realizados, conforme 

determinam as normas específicas. 

 

Nesse aspecto, FAZZALARI (1989)49
 apregoa que o procedimento se apresenta como uma 

sequência de atos previstos e valorados pelas normas. Seria este então uma série de faculdades, 

poderes e deveres, a depender das posições extraíveis das normas sob análise. Visto sob o ponto 

de vista dos atos, há uma inegável valorização da atividade mecânica ao desenvolver-se algo 

para atingir um fim: o provimento final. 

 

Com amparo nas lições do processualista italiano conclui-se que a unidade do processo 

decorre do procedimento, superando-se assim as teorias germânicas anteriormente apontadas 

de relação e situação jurídica. Com isso, o procedimento é tido por elemento essencial do 

processo, tendo em vista este ser espécie e aquele seu gênero. A direção de todos atos realizados 

                                                                 
47 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p. 73-74. Importante também 

é o destaque feito por GLOECKNER acerca da teoria de FAZZALARI: “O conceito de processo se insere na teoria 

geral. No entanto, ao contrário de inseri-lo na análise da jurisdição, que tão somente regula determinados 

arquétipos, convém trata-lo no ponto da atividade estatal. O processo é a estrutura na e em virtude da qual os vários 

e múltiplos aspectos da jurisdição podem ser ordenados e organizados mediante critérios coerentes.” 

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: introdução principiológica à teoria do ato 

processual irregular, Salvador, Editora JusPodivm, 2013, p. 114-115. 
48 FERNANDES, op. cit., p.30. 
49 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p. 75. Em artigo publicado, 

FAZZALARI apregoa que: “Il genus ‘procedimento’ è sequenza di norme (di posizioni soggettive, di atti) fino 

alla norma, alla posizione soggettiva e all’atto – di solito, un provvedimento – che concludono la sequenza ed ai 

quali il suo svolgimento è indirizzato. Lo schema rappresenta la dinamica della formazione del provvedimento, e 

fornisce rilevanza a tutta l’attività preparatoria del medesimo.” FAZZALARI, Elio. Valori permanenti del processo 

in Rivista di Diritto Processuale, vol. XLIV (II Serie), Padova, CEDAM, 1989, p.2. 



33 
 

é única e estes são especificamente arquitetados para atingir o ato final, representado no 

processo jurisdicional pela sentença50. 

 

Assim, o procedimento representa conceito não somente de aspecto formal e ritualístico, 

mas sobretudo o caminho e estruturação que os atos devem seguir no seio do processo. O 

procedimento é a estrutura normativa em que se descrevem condutas e qualificam-se direitos e 

obrigações. Com isso, inaceitável qualquer diminuição da sua importância no campo 

processual, já há propriamente um direito ao procedimento, consubstanciado em princípios e 

regras que permitam alcançar um resultado justo, assegurando eficiência com garantismo51. 

 

Por conseguinte, FAZZALARI (1989)52
 aponta que se o procedimento é arquitetado de 

modo a viabilizar a participação em um campo de simétrica paridade dos atingidos pelo ato 

final, medida esta que impõe ao juiz cientificar as partes quanto às atividades, então o 

procedimento compreende o contraditório, perfazendo-se mais articulado e complexo, motivo 

pelo qual é viável extrair-se do genus procedimento a species processo. 

 

Observa-se que não é o aspecto teleológico que diferencia o processo do procedimento, 

uma vez que este também tem sua finalidade. Por via de conclusão, a diferenciação deve ser 

buscada no cerne do sistema jurídico que trata dos dois institutos, sendo seu traço distintivo o 

contraditório53.  

 

                                                                 
50 É sabido que a sentença corresponderia ao ato final do processo quando considerada apenas a 1ª instância. Desta 

forma, não se desconsideram os mais variados atos possíveis após a prolação da sentença, como a própria intimação 

de seu teor, seus recursos cabíveis e eventuais acórdãos futuros, contudo, FAZZALARI trabalha com a sentença 

como símbolo do provimento jurisdicional.  
51 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 40. Além deste, DINAMARCO aponta que o referido direito ao procedimento 

consiste na participação no processo, coincidindo inteiramente com o direito ao processo. Também afirma que 

violações a este esbarram na cláusula do due process of law, a qual constitui penhor da efetiva oferta de 

oportunidades de participar. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. rev. e 

atual., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 163. FAZZALARI apregoa que: “L’impiego del processo nella e per la giustizia 

sembra faz risplendere il primo, per la qualità che sogliamo attibuire alla seconda: la realtà potrebbe’essere inversa, 

nel senso che sia la giustizia a trarre vigore e valore dall’impiego del processo.” FAZZALARI, Elio. Valori 

permanenti del processo in Rivista di Diritto Processuale, vol. XLIV (II Serie), Padova, CEDAM, 1989, p.5. 
52 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p. 58. 
53 Ibidem, p.80. FAZZALARI leciona que: “la species processo è contraddistinta: dalla partecipazione degli 

‘interessati’ all’iter procedimentale, nella fase preparatoria del provvedimento, intendendosi per tali quanti siano 

destinati a subire l’efficacia diretta dell’atto finalie; non solo, ma anche e specialmente dal modo dialettico di tale 

partecipazione, il contraddittorio, ch’è il dire e contraddire, sul piede si simmetrica parità, in ordine a tutte le 

questione, anche di rito, che il processo pone, e dei cui risultati – del contraddittorio, intendo – l’autore dell’atto 

finale non può tenere conto (6).” FAZZALARI, Elio. Valori permanenti del processo in Rivista di Diritto 

Processuale, vol. XLIV (II Serie), Padova, CEDAM, 1989, p.2-3. 
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Assim, FAZZALARI (1989)54 indica o processo como “un procedimento in cui 

partecipano (sono abilitati a partecipare) coloro nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato 

a svolgere effetti: in contraddittorio, e in modo che l’autore dell’atto non possa obliterare le loro 

attività”. Percebe-se que o procedimento é erigido a pilar central de sua teoria, mas acresce o 

contraditório como aspecto qualificador do procedimento, transformando este em processo, 

pois, para se chegar ao final, as partes necessitam atuar e participar o máximo possível, já que 

tal ato atingirá suas esferas de interesse55. 

 

Desse modo, a teoria de FAZZALARI é de suma importância justamente por ser 

pragmática. Ao ressaltar a importância dos atos individualmente vistos e inseridos em uma 

estrutura – procedimento -, e elevar o contraditório, canal e instrumento de influência das partes 

a serem atingidas pelo provimento final, resume-se sua proposta teórica. 

 

Nesses moldes, diante do panorama que se vive atualmente, demasiado importante 

analisar o processo penal sob as lentes elaboradas e postas por FAZZALARI. Não se ignora a 

importância de verificar a responsabilidade penal de pessoas sob as quais existem indícios de 

autoria e materialidade delitiva. Contudo, imperioso respeitar a todo momento o procedimento 

posto por lei, principalmente embebido nas garantias constitucionais, bem como assegurar e 

efetivar ao acusado seu poder de influência (garantido sob o contraditório substancial) sob as 

decisões que invariavelmente o atingirão, visto que sua liberdade que será potencialmente 

atingida pelo provimento final do processo penal56. 

                                                                 
54 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p.80. E prossegue o 

processualista italiano: “Ed è la struttura dialettica del procedimento, cioè appunto, il contraddittorio. Tale struttura 

consiste nella partecipazione dei destinatari degli effetti dell’atto finale assa fase preparatoria del medesimo; nella 

simmetrica parità delle loro posizioni; nella mutua implicazione delle loro attività (volte, rispettivamente, a 

promuovere ed a impedire l’emanazione del provvedimento); nella rilevanza delle medesime per l’autore del 

provvedimento: in modo che ciascun contraddittore possa esercitare un insieme – cospicuo o modesto non importa 

– di scelte, di  reazioni, di controlli, e debba subire i controlli e le reazioni degli altri, e che l’autore dell’atto debba 

tener conto dei risultati.” Ibidem, p.80-81. 
55 ÁLVARO DE OLIVEIRA aponta que: “o conceito de ‘procedimento’ implica a noção de uma sequência legal de 

atos a ser observada pelo juiz e pelas partes, mas não é só isso. Já há mais de um século intuíra-se que o processo 

não estabelece tão-somente o procedere, senão que determina também as faculdades e deveres das partes e do 

tribunal, em mútua e recíproca relação. (...). A sedimentação dessas ideias obrou para que hoje se encontre 

pacificado o entendimento de que o procedimento não deve ser apenas um pobre esqueleto sem alma, tornando-se 

imprescindível ao conceito a regulação da atividade das partes e do órgão judicial, conexa ao contraditório paritário 

e ainda ao fator temporal, a fatalmente entremear essa mesma atividade. (...). Ao fim e ao cabo, o procedimento 

só pode ser concebido na perspectiva de conexão, antecipadamente prevista, entre as várias normas, atos e posições 

subjetivas da série.” OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Do formalismo no processo civil. 2. ed., São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 111-112. 
56 DINAMARCO revela o respeito ao contraditório como o núcleo duro do processo quando leciona que: 

“Procedimento e contraditório fundem-se em uma unidade empírica e somente mediante algum exercício do poder 

de abstração pode-se perceber que no fenômeno processo existem dois elementos conceitualmente distintos: à base 

das exigências de cumprimento dos ritos instituídos em lei está a garantia de participação dos sujeitos interessados, 
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A presente pesquisa toma por premissa que o contraditório torne-se o núcleo duro do 

processo, tendo por básico o desenvolvimento dialético do procedimento, já que FAZZALARI 

(1989)57 afirma categoricamente: “dov’é assente il contraddittorio – cioè la possibilità, prevista 

dalla norma, che esse si realizzi – ivi non c’è processo.”   

 

Dessa forma, reconhecer que os sujeitos do processo estão submetidos às normas 

processuais, impreterivelmente perpassa-se automático e logicamente o sistema constitucional 

posto. Assim, a interpretação e aplicação das normas processuais penais devem estar atentas ao 

arcabouço constitucional, questão de suma importância e mote do presente trabalho, conforme 

se verá adiante. 

 

1.4.  A necessária visão constitucional do processo penal 

 

 

Aderindo-se completamente à lógica posta por GOLDSCHMIDT (1936)58  de que o 

processo penal de uma nação não é senão o termômetro dos elementos autoritários ou 

democráticos de sua Constituição. Entretanto, emerge uma questão a partir da máxima acima 

indicada: em que medida é útil assegurar elementos democráticos apenas na Constituição da 

República, se o Código de Processo Penal não coaduna com a lógica eleita pelo constituinte, 

bem como, não raro, o sistema penal ignora por completo tais elementos quando da aplicação 

das normas deste cariz?59.  

                                                                 
pressupondo-se que cada um dos ritos seja desenhado de modo hábil a propiciar e assegurar essa participação. 

Dessa forma, cumprir o procedimento é também observar o contraditório: sendo apenas o aspecto visível do 

processo, ele, no fundo, não tem o seu próprio valor, mas o valor das garantias que tutela. O direito ao 

procedimento, que as partes têm e é solenemente assegurado mediante a cláusula due process of law, em substância 

é direito aos valores processuais, mais profundos e notadamente a participação em contraditório(...) A participação, 

em si mesma, é o contraditório; exige-a a ordem constitucional, com sobejas razões mais do que legítimas. Mas, 

como toda exigência metajurídica que se projeta no campo do direito, também essa reflete-se aqui sob a forma dos 

instrumentos jurídicos adequados à sua realização.” DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 

processo. 15. ed. rev. e atual., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 158-160. 
57 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p. 81-82. 
58 GOLDSCHMIDT, James. Teoria general del proceso, Barcelona, Editorial Labor S.A, 1936, p.110.De grande 

importância também é a compreensão de Heinrich Henkel, quem concebe o processo penal como direito 

constitucional aplicado. HENKEL, Heinrich. Stafverfahrensrecht, Stuugart y Köln, 1953, prólogo, p. V apud 

MAIER, Julio B. Antología, el proceso penal contemporâneo. Lima, Palestra, 2008, p.799.  
59 GLOECKNER registra uma interessante crítica quanto ao estado de coisas do processo penal brasileiro, afirmando 

que este “jamais se desapegou de sua tradição totalitária, em que pesem os esforços envidados para – com o 

advento da Constituição da República – se acenar com uma nova roupagem, desta feita democrática. O indelével 

ranço inquisitório, com um programa normativo baseado no Código Rocco – monumento italiano ao facismo – e 

em uma doutrina na qual pululam as largas citações de Manzini, pensador de escrita rígida e infenso ao diálogo 

democrático, traduz o déficit democrático instalado no processo penal brasileiro. Sobretudo culturalmente 

arraigado nas esferas de funcionamento do aparato judiciário.” GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Alguns perigos 



36 
 

De início, portanto, há de se ter por norteador que as leis processuais são o complemento 

indispensável das leis constitucionais, de modo que as formalidades do processo são 

diretamente as atualidades das garantias constitucionais60. 

  

Desse modo, eis o principal impulsionador do presente trabalho, discutir o processo 

penal sob a visão constitucional e buscar debater a filtragem constitucional do disposto no 

Código de Processo Penal, em específico quanto à análise crítica do juízo de admissibilidade 

da acusação sob à luz do contraditório e da ampla defesa, principalmente. 

 

Verifica-se na história das constituições um forte movimento em incluir expressamente 

as garantias dos cidadãos no campo normativo constitucional. Tal medida tem por escopo 

combater o intervencionismo do Estado, fornecendo ferramentas para a concreta proteção dos 

cidadãos. Com isso, observam-se regras e princípios de natureza garantista, reafirmando ao 

Estado e à própria sociedade a necessidade de se observar e respeitar os direitos do homem. 

 

Nesse movimento, além das garantias constitucionais, destacam-se documentos 

internacionais61 ratificados por diversos países no período pós-guerra, tendo seus signatários a 

obrigação de observância, a partir deste momento, internacionalmente expressas e cada um a 

seu modo, incluídas em seus ordenamentos jurídicos nacionais62. 

 

                                                                 
do constitucionalismo contemporâneo no processo penal. in Revista Síntese de direito penal e processual 

penal, Porto Alegre, v. 13, n. 75, ago./set. 2012, p. 34-53. 
60 ALMEIDA JUNIOR., João Mendes de, O processo criminal brasileiro, v.1, 4. ed., Rio de Janeiro, Freitas 

Bastos, 1959, p.13. 
61 Declaração dos Direitos Universais do Homem de 10 de dezembro de 1948; a Convenção Europeia para a 

Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 10 de novembro de 1948; o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos adotado pela Resolução 2.200 na XXI Sessão da Assembleia Geral das 

Nações Unidas de 16 de dezembro de 1966, ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992; a Convenção dos 

Direitos Humanos – o Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 
62 CARVALHO RAMOS aponta que “ao mesmo tempo em que se prestigia o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, alçando os tratados internacionais a um estatuto supralegal (Sepúlveda Pertence e Gilmar Mendes) ou 

mesmo constitucional (Carlos Velloso e agora Celso de Mello), deve ser iniciada, também, a valorização das 

deliberações dos órgãos internacionais judiciais ou quase-judiciais, que podem condenar o Brasil por violações de 

direitos humanos.” CARVALHO RAMOS, André de. O Diálogo das Cortes: o Supremo Tribunal Federal e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos in AMARAL JUNIOR, Alberto. O STF e o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 809. Além disso, o autor apontou em aula no dia 15 de 

agosto de 2015 na Pós Graduação em Processo Penal do IBCCRIM (Processo penal brasileiro e incorporação de 

normas do Pacto de San José da Costa Rica), que de nada adianta discutir a hierarquia das normas de Direitos 

Humanos se o cerne do problema reside justamente em interpretá-las de forma “nacional”, na visão do julgador 

interno, ignorando por completo o posicionamento e as próprias lições dos componentes dos Tribunais 

Internacionais de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos e Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos). 
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Ao analisar os direitos humanos no campo do processo penal, tendo em vista o crescente 

combate à criminalidade organizada, CHIAVARIO (1994) 63 aduz que ocupam local de destaque 

nos referidos Tratados Internacionais, apontados o direito ao processo e os direitos no processo, 

enquanto direitos essenciais para qualquer cidadão acusado criminalmente. A referida tutela 

internacional se dá por duas vias: pela definição do conjunto de garantias componentes do fair 

trial/giusto processo (exemplificativamente o direito a uma oitiva paritária e pública; a um juiz 

imparcial, independente e pré-constituído por lei; a um defensor e à defesa durante o iter da 

persecução penal; e pela fixação de princípios de cunho mais geral (proibição à tortura, tutela 

à liberdade individual, etc.). Contudo, com e no processo penal encontram pontos de encontro 

e colisão, de forma mais envolvente nos direitos processuais. 

 

Nessa toada, apesar dos clássicos escritos de JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, 

JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, TORNAGHI e FREDERICO MARQUES, autores que há 

muito já apontavam a importância dos fundamentos constitucionais e políticos do processo 

penal, decorridas três décadas da promulgação da Constituição da República, observa-se ainda 

uma postura recalcitrante dos Tribunais nacionais em não interpretar e aplicar as normas de 

direito processual penal à luz da Constituição da República de 198864, documento de 

importância ímpar para o processo penal brasileiro.65 

                                                                 
63 CHIAVARIO, Mario. Direitos humanos, processo penal e criminalidade organizada in Revista Brasileira de 

Ciencias Criminais, São Paulo, v.2, n. 5, jan-mar/1994, p.25 
64 Desde 1990, GRINOVER indica a importância de “ler as normas processuais à luz dos princípios e das regras 

constitucionais”, além de “verificar a adequação das leis à letra e ao espírito da Constituição.” GRINOVER, Ada 

Pellegrini, Novas tendências do direito processual de acordo com a Constituição de 1988. São Paulo: Forense 

Universitária, 1990, p.14. 
65 Comparativamente, BUJOSA VADELL analisando o Direito Processual Penal espanhol, em específico quanto à 

importância da Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, aponta que “foi com a Constituição de 1978 e, 

principalmente, com o trabalho gradual do nosso Tribunal Constitucional quando se fez uma releitura do processo 

penal desde o ponto de vista dos direitos fundamentais, das liberdades públicas e das garantias essenciais, que se 

avançou para um processo justo.” E segue o autor: “Ainda hoje naturalmente o problema da efetividade das 

garantias constitucionais de conteúdo processual é uma questão central em qualquer Estado de Direito. Não pode 

ser de outra maneira também no ordenamento espanhol. A complexa tarefa de constitucionalização não pôde ainda 

terminar. É uma missão permanente. (...) permanente tendência do Direito Processual Penal a procurar o 

ajustamento das normas processuais às garantias da Constituição perante às insuficiências da lei.” VADELL, 

Lorenzo M. Bujosa Direito Processual Penal: novas orientações in Teoria do processo: Panorama Doutrinario 

Mundial, Salvador, Editora JusPodivm, vol. 2, 2010, p.500-501. Também o jurista alemão PETER RIEB analisa a 

relação entre processo penal e constituição no direito germânico sob a seguinte pergunta: processo penal – 

província do direito constitucional ou província jurídico-constitucional? Neste intento, aponta o autor que o 

Tribunal Constitucional Alemão tem trabalhado intensamente e reformado o processo penal em seu espírito: “Se 

realizan intentos de desarrollar las líneas principales para una ‘teoría procesal moderna’ y para un sistema procesal 

general a partir de la Constitución, las cuales tomen como punto de partida la aceptación de la dignidad humana, 

el contenido esencial de los derechos humanos y la disticíon que de ahí se deduce entre lo disponible en el proceso 

penal. Sin embargo, desde este punto de vista de lo que se trata fundamentalmente es de uma sistematización de 

la afectación jurídico-procesal de los derechos fundamentales.” RIEB, Peter. Derecho constitucional y proceso 

penal. in MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. Constitución y sistema acusatório: um estudio de derecho 

comparado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, p.127  
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Portanto, imprescindível rememorar a célebre expressão “não se interpreta o direito em 

tiras”. A interpretação da totalidade dos textos jurídicos há, sempre, de traçar o caminho que se 

projeta dele – texto – até chegar à Constituição. Uma norma de direito processual penal afastada 

dos ditames constitucionais, desgarrada do sistema jurídico, padece de significado normativo66. 

 

Tratando sobre direito processual civil, LIEBMAN (1952)67 aponta que o caminho que 

transformará o processo de simples instrumento de justiça em garantia de liberdade é justamente 

acentuar a ligação entre Constituição e processo, estudando concretamente os institutos 

processuais, não mais fechando-se no campo processual, mas sim inserido no ordenamento 

jurídico unitariamente. Na metáfora construída por SANTI ROMANO, a Constituição seria o 

tronco, cujas raízes se alimentam os vários campos do direito infraconstitucional. Desta forma, 

é a Constituição o pressuposto, geratriz e sustentáculo do processo penal, enquanto ramo do 

Direito, devendo, portanto, orientar sua aplicação e nortear seu estudo68. 

 

                                                                 
66 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p.44. No mesmo sentido, analisando a relação entre processo penal e Constituição no 

ordenamento jurídico germânico são as lições de KNUT AMELUNG: “Ciertas leyes pueden ser interpretadas de 

diferentes maneras, donde una es contraria a la Constitucion y la otra es conforme a la misma. En esse caso, el 

juez debe respetar los principios que le impone interpretar todo texto legislativo conforme a las exigencias 

constitucionales. En virtud de ello, debe elegir aquella interpretación según la cual el texto a interpretar sea 

conforme a la Ley Fundamental.” AMELUNG, Knup. Constitución y proceso penal en Alemania. in 

MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. Constitución y sistema acusatório: um estudio de derecho comparado. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, p.27. 
67 LIEBMAN, Enrico Tulio. Diritto Costituzionale e Processo Civille in Rivista de Diritto Processuale, 1952, 

p.327-328. O processualista italiano afirma que o estudo dos institutos do processo, desde aquela época, ignorava 

o coligamento com os outros ramos do direito, principalmente o constitucional. Em sequência aponta: “Il diritto 

costituzionale rappresenta il centro di questa unità, il tronco comune da cui i vari rami si dipartono e da cui traggono 

la loro linfa vitale. Ciò è vero in senso formale e sostanziale: perché il diritto costituzionale regola la formazione 

delle leggi ed è da esso che tutte le norme derivano la loro giuridictà; (...) tutto questo è vero per il diritto 

processuale, il quale in tutte le sue suddivisioni regola l’esercizio di una delle funzioni essenziali dello Stato, quella 

di render giustizia ed assicurare l’integrità e la vitalità dell’ordine giuridico, e nello stesso tempo concorre a 

definire e garantire la personalità degli individui, ai quali offre i mezzi giuridici per la difesa dei loro beni più 

preziosi.” Ibidem, p. 328 
68 GRINOVER destaca a expressão de SANTI ROMANO nas suas lições: “Na lição de Mortati, Constituição é o ato 

originário com que o Estado se coloca e determina não só a organização dos poderes supremos, como também os 

princípios fundamentais destinados a impregnar todas as instituições e a orientá-las para um funcionamento 

harmonioso. Esta posição e esta função do direito constitucional foram configuradas, na feliz imagem de SANTI 

ROMANO , como um tronco de cujas raízes se alimentam os vários ramos do ordenamento público; e enquanto o 

direito constitucional é o princípio de todo o direito do Estado, os outros ramos o pressupõem e são por ele gerados 

e sustentados. Suas instituições particulares, suas normas e seus elementos têm sempre um fundamento 

constitucional, ainda que se desenvolvam com vida própria.(...) Enfim, ainda na expressão de SANTI ROMANO, o 

direito constitucional sem invadir a esfera particular dos ramos do Direito, representa uma espécie de introdução 

que os leva até o ponto em que se iniciam suas peculiaridades, para deixá-los livres, daí em diante, embora sem 

perde-los de vista.” SANTI ROMANO, Principi di Diritto Costituzionale Generale, 1947, p. 6 apud 

GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do direito de ação, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1973, p.8 
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GRINOVER (1973) 69 aduz que o direito processual como um todo, disciplinador do 

exercício de um dos poderes fundamentais do Estado, qual seja o Judiciário, além de ter seus 

pressupostos constitucionais, é primordialmente determinado pela Constituição, sendo alguns 

dos princípios gerais, inicialmente princípios constitucionais ou seus corolários. 

 

Por este motivo, impõe-se no presente trabalho trazer a luz a necessária visão 

constitucional do processo penal, movimento em certa medida já observado no processo civil 

com a promulgação da Lei nº 13.105 de 2015, oportunidade em que diante da postura 

anteriormente abordada, o legislador optou por incluir as garantias constitucionais 

expressamente na legislação infraconstitucional. Nesse intento, de grande importância 

aprofundar o conceito de instrumentalidade constitucional do processo penal como fundamento 

e legitimidade deste70. 

 

Sopesando profundamente as discussões em torno do termo instrumental (processo) 

tanto para concretização do direito material, como (único) meio possível de aplicação da pena, 

GLOECKNER (2013) 71 indica que a instrumentalidade do processo penal corresponde à proteção 

dos direitos fundamentais do hipossuficiente, conceito trabalhado não somente quanto ao 

caráter econômico de grande parte do plantel do sistema criminal, mas a considerar o tamanho 

do aparato estatal para proceder à persecução penal frente ao cidadão, independendo assim sua 

condição econômica.  

 

Após desenhar teses acerca dos direitos fundamentais, FERRAJOLI (2001)72
 relaciona os 

direitos às suas garantias apontando que os direitos fundamentais, do mesmo modo que os 

                                                                 
69 Ibidem, p.12. E assim segue a autora: “O processo serve, assim, como instrumento de atuação de certas fórmulas 

constitucionais, operando a transformação do mero derecho declarado em derecho garantizado. Porque os direitos 

fundamentais, abstratamente formulados pela Constituição, só podem ser afirmados, positivados e concretizados 

pelos tribunais. Ibidem, p.15. 
70 LOPES JR. assevera que “a instrumentalidade do processo penal é o fundamento de sua existência, mas com uma 

especial característica: é um instrumento de proteção dos direitos e garantias individuais. É uma especial conotação 

do caráter instrumental e que só se manifesta no processo penal, pois se trata de instrumentalidade relacionada ao 

Direito Penal e à pena, mas, principalmente, um instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias 

constitucionais. Está legitimado enquanto instrumento a serviço do projeto constitucional.” LOPES JR., Aury.  

Direito Processual Penal, 11. ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2014, p.55-56. 
71 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: introdução principiológica à teoria do ato 

processual irregular, Salvador, Editora JusPodivm, 2013, p. 34. 
72 FERRAJOLI, Luigi. Derechos fundamentales. in FERRAJOLI, Luigi, Los fundamentos de los derechos 

fundamentales, trad. Marcos Criado e Geraldo Pisarello, Madrid, Trotta, 2001, p. 26. No referido artigo, as três 

outras teses do filósofo italiano são: i) diferenciar a estrutura dos direitos fundamentais dos direitos patrimoniais; 

ii) apontar que ao corresponder a interesse e expectativa da coletividade, os direitos fundamentais formam o 

fundamento e parâmetro da igualdade jurídica, o que ele denomina de “dimensão substancial da democracia”; e 

iii) diagnostica a atual natureza supranacional de grande parte dos direitos fundamentais. 
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demais direitos, consistindo em expectativas negativas ou positivas tendo obrigações de 

prestação ou proibições de lesão correspondentes. Haveria então garantias primárias frente a 

tais obrigações e proibições, e garantias secundárias como obrigações de reparar ou sancionar 

judicialmente as lesões daqueles direitos (violações às garantias primárias. 

 

De modo a refrear o intento estatal a adentrar no campo da arbitrariedade, o processo 

penal deve se nortear sempre pelo disposto na Constituição da República, devendo esta 

abandonar o campo de coadjuvante, enquanto considerada como mera carta de intenções ou 

carta política programática73. 

 

De enorme valia é a conclusão de GLOECKNER (2013)74 ao indicar que o processo penal 

enquanto dever estatal aponta que a pena só pode ser aplicada ao imputado se: i) resultar de um 

processo contraditório em que se atestou a prática de um delito; ii) resultar de um processo de 

valoração justificado pela autoridade judicial; iii) guardar as regras processuais e as formas dos 

respectivos atos, constituindo-se como legalmente perfectibilizado. Inobservadas tais balizas, 

fere-se a estrutura mínima de configuração do processo. 

 

A referida visão constitucional do processo penal anda de mãos dadas com a concepção 

de justo processo75 visto como repositório das garantias fundamentais do processo, 

                                                                 
73 GLOECKNER valorizando a Constituição da República frente ao direito processual penal indica que nela: 

“encontram positivadas a imensa maioria das garantias processuais penais. E se de fato assim é, a 

instrumentalidade do processo não pode ser outra – sob pena de se subverter a máxima piramidal kelseniana – que 

aquela advinda da própria Constituição da República. Desta arte, fala-se, na esteira de AURY LOPES JÚNIOR, de 

‘instrumentalidade constitucional’ do processo penal. Esta instrumentalidade constitucional não quer dizer outra 

coisa que ‘o processo penal contemporâneo somente se legitima à medida que se democratizar e for devidamente 

constituído a partir da Constituição.” GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: 

introdução principiológica à teoria do ato processual irregular, Salvador, Editora JusPodivm, 2013, p. 36. 
74 Idem, p. 46 
75 CESARI afirma que, de forma geral, a expressão se refere “al complesso di garanzie statuite della normativa 

internazionale, ed in particolare dall’art. 6 Conv. Eur. Dir. Uomo, sotto la definizione di procès equitable; ma a 

tale, più agevole lettura possono aggiungersene altre, pure possibili. Innanzitutto, l’accezione del fair trial è 

proteiforme nella stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che fa leva sull’elasticità dei 

principi convenzionali per bilanciarne la portata nei singoli casi, ricostruendo la ‘forma’ del modello processuale 

volta a volta con sfumature diverse: si pensi al contemperamento dei diritti dell’accusato con quelli della vittima 

o alla necessità di delineare i canoni di un giusto processo per il secondo grado di giudizio. Inoltre, nella 

giurisprudenza costituzionale la locuzione sta spesso ad indicare il corpus di norme della vigente Carta 

fondamentale dedicate al processo, sicché ‘giusto processo regolato dalla legge’ potrebbe essere formula 

meramente ricognitiva, da riferire al rito penale così come l’ordinamento statuale lo costruisce, a prescindere dal 

richiamo a valori o di valori non solo sovranazionali ma anche metagiuridici, di assai ardua delimitazione, ed il 

concetto di processo ‘giusto’ sollecita persino valutazioni ‘politiche’ sull’accettabilità delle decisioni, a seconda 

che scaturiscano da un modulo rituale corrispondente a quello attualmente voluto dal legislatore oppure no. Va 

rilevato, del resto che il legislatore era consapevole dell’ampiezza semantica della locuzione, cui il relatore al 

Senato attribuiva ‘una tessitura aperta’, nel senso che non è esauribile tramite un’elencazione esaustiva di criteri 

congiuntamente definitori.” . CESARI, Claudia. Giusto processo, contraddittorio ed irrepetibilità degli atti di 



41 
 

consubstanciada no art. 5º, caput, inc. LIV, da Constituição da República76, o qual prevê o 

devido processo legal/due process of law. 

 

A locução devido processo legal inspira uma visão mais procedimentalista de seguir as 

regras do jogo, enquanto a expressão giusto processo77 remete ao conceito ideal de Justiça, 

reforçando assim o respeito às garantias fundamentais do acusado, na medida do ocorre com a 

expressão fair trial. Nota-se que a visão mais elementar do fair trial, enquanto processo justo 

no âmbito criminal, corresponde a afirmar que o juiz pode apenas condenar o cidadão após ter 

sido ouvido e apresentada sua versão dos fatos, além de observados cuidados a todo momento 

quanto à dignidade humana do imputado, sendo este o fundamento ético do processo penal78. 

 

Nestes moldes, assinala-se que o justo processo depende em grande medida do respeito 

ao devido processo legal pelos agentes estatais, identificados na seara penal tanto pelo aparato 

policial investigativo, acusatório, representado pelo Ministério Público, via de regra, quanto, 

principalmente, pelo juiz criminal, guardião das garantias fundamentais do acusado. 

 

                                                                 
indagnie, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Milão, Giuffre, jan./mar.2001. p. 60, nota 11. Já 

FERRUA leciona que o termo “giusto processo” é: “formula antica e illustre ascendenza, alle cui origini si trovano 

i concetti di fair trial e due processo of law della tradizione anglo-americana. Mai l riferimento più imediato è 

senza dubbio la nozione di ‘processo equo’ a cui sono informati l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (‘procès equitable’ e ‘fair trial’ nelle lingue ufficiali) e l’art. 14 del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici. Con varie sfumature le diverse formule esprimono concetti 

sostanzialmente affini. (...) l’attributo equo (o fair) vi aggiunge l’idea di un equilibrio simmetrico, di una parità in 

cui dovrebbero trovarsi davanti al giudice i soggetti che esercitano le opposte funzioni (accusa e difesa nel processo 

penale, attore e convenuto in quello civile); la qualifica di giusto va oltre, come vedremo, suggerendo un assetto 

processuale ‘cognitivo’, fondato su un sapere dialetticamente elaborato, capace di produrre una decisione ‘giusta’, 

pur nell’inevitabile fallibilità di ogni metodo (il processo è un tipico esempio di giustizia procedurale ‘imperfetta’). 

FERRUA, Paolo. Il giusto processo, 2 ed., Zanichelli, Bologna, 2011, p. 27-28. 
76 BACIGALUPO apregoa que: “el debido processo, por lo tanto, aparece como um conjunto de principios de 

carácter suprapositivo y supranacional, cuya legitimación es sobre todo histórica, pues proviente de la abolicion 

del procedimento inquisitorial, de la tortura como médio de prueba, del sistema de prueba tasada, de la formacion 

de la conviccion del juez sobre la base de actas escritas em um procedimento fuera del control publico. Es, como 

la nocion misma de Estado democrático de Derecho, um concepto prévio a toda regulacion jurídico positiva y uma 

referencia reguladora de la interpretacion del Derecho vigente.” BACIGALUPO, Enrique. El debido proceso 

penal, Buenos Aires, Hamurabbi, 2005, p.13. 
77 “Preferibile appare la tesi secondo cui la locuzione allude ad um concetto ideale di Giustizia, preesistente rispetto 

alla legge e direttamente colegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, 

in base all´art. 2 cost., si impegna a riconoscere. SPANGHER, Giorgio Il giusto processo penal in Enciclopedia 

del Diritto, vol. XIX, Giuffrè, 2000. p. 628 O autor também afirma que “la nozione di giusto processo {...} 

rapresenta um orizzonte mai raggiunto e raggiungibile. In altri termini, si tratta di una tencione verso la previsione 

di disposizioni sorrette da finalità di garanzia nella scelta dele diverse soluzioni processualmente possibili. Ibidem, 

p.256. TONINI também apregoa que: “si tratta tra l´altro delle esigenze di lealtà e correttezza dei sogggetti 

processual, degli interessi delle vittime dei reati e dei testimoni sottoposti al rischio di volenze o minacce. TONINI, 

Paolo. Manuale di procedura penale, Milano,  Giuffre, 2000, p. 44. 
78 SUANNES, Adauto. O processo penal justo in: Os fundamentos éticos do devido processo penal, 2. ed. rev. 

e atual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 150. 
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Em face disto, importante concretizar uma transição no enfoque das garantias 

processuais apontada por GOMES FILHO (1991)79 desde 1991, representada por uma concepção 

neogarantística/garantisticosubstancial, enfatizando os direitos sociais reconhecidos na 

Constituição, para então superar no campo processual e através do processo a igualdade 

unicamente formal, a fim de postular garantias efetivas e acessíveis à coletividade. 

 

Desta feita, na Constituição da República de 1988, identificam-se ao menos três espécies 

de normas que interessam ao processo penal, direta ou indiretamente. Assim, há as que afirmam 

os pilares sobre os quais deve este ser este edificado e concretizado; outras são normas que 

tratam especificamente sobre o processo penal, e por fim há regras e princípios jurídicos 

gerais80. 

 

Quanto ao primeiro grupo (normas fundamentais) de suma importância o disposto no 

Título I (Princípios Fundamentais) da Constituição Federal de 1988, pois neste há normas 

fundamentais para a determinação dos escopos do processo penal. 

 

Assim, os arts. 1º e 3º atribuem à República Federal do Brasil o fundamento da 

dignidade da pessoa humana e seus objetivos fundamentais como a construção de uma 

sociedade justa, na qual se garanta o desenvolvimento nacional, de modo a promover o bem de 

todos, afastado o preconceito de qualquer natureza, o que em certa medida há de representar o 

escopo do processo penal81. Em sequência são observadas normas constitucionais específicas 

ao processo penal tais quais a previsão do júri como garantia individual ao cidadão imputado 

por crime doloso contra a vida (inc. XXXVIII) a proibição de pena perpétua e cruel (inc. XLVII) 

e a proteção do preso quanto a sua integridade física e moral (inc. XLIV), todos do artigo 5º, 

caput. Finalmente, encontram-se normas constitucionais gerais nos incisos do artigo 5º, caput, 

da Constituição Federal de 1988 como o princípio da legalidade (inc. II); a garantia da 

inviolabilidade da casa (inc. XI); e a regra da publicidade dos atos processuais (inc. LX).  

 

                                                                 
79 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar, São Paulo, Saraiva, 1991, 

p.23. 
80 FERNANDES, Antônio Scarance. Vinte anos de Constituição e o processo penal in: PRADO, Geraldo (Coord.); 

MALAN, Diogo. Processo penal e democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da 

República de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 85. 
81 SCARANCE FERNANDES também aponta o art. 4º e seus incisos como importantes, pois “embora referentes às 

relações internacionais do país, definem valores que devem ser seguidos no estabelecimento e na interpretação das 

normas processuais penais.” Ibidem, p. 87. 
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Nesses moldes, serão analisadas as garantias do contraditório, enfrentando-se também 

a paridade de armas, garantia umbilicalmente relacionado a este e da ampla defesa, em seu 

duplo aspecto (defesa técnica e autodefesa). Cabe destacar que a presente pesquisa não ignora 

a relação de outros princípios constitucionais com o juízo de admissibilidade da acusação (juiz 

natural e presunção de inocência, por exemplo). Entretanto, o presente trabalho realiza uma 

seleção de modo a eleger os pilares constitucionais centrais à viabilizar uma concretização do 

juízo de admissibilidade da acusação no âmbito processual penal nos moldes eleitos pela 

Constituição da República. 

 

1.4.1. Justificativa terminológica: por que garantias em detrimento de princípios 

constitucionais? 

 

 

De início cabe justificar a utilização do termo garantias constitucionais em detrimento 

de princípios constitucionais. 

 

Primeiramente, a opção se dá em razão da necessária valorização do disposto nos 

tratados internacionais que o Brasil já é signatário e compõem o ordenamento jurídico nacional, 

de modo que o termo “garantia” é utilizado no art. 8 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), bem como no art. 14.3 do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos82. 

 

Cabe ressaltar que os direitos humanos reconhecidos nos supracitados tratados quando 

inseridos na ordem jurídica nacional passam a ser tratados como direitos fundamentais, também 

se verificando o termo direitos humanos fundamentais83.Dessa forma, tal diferenciação serve 

                                                                 
82 Tal postura auxiliaria na concretização das normas de processo penal consoantes o disposto na Constituição 

Federal, portanto, medida de lege lata. Não obstante, GIACOMOLLI aponta tal questão como motivo a fundar uma 

medida de lege ferenda: “o ‘bloco de constitucionalidade’ abarca os direitos humanos incorporados pela 

metodologia do art. 5º, §2º, da CF, por serem materialmente constitucionais, bem como os incorporados através 

do procedimento especial do art. 5º, §3º, da CF, material e formalmente constitucionais. Por isso, a legislação 

ordinária há de ser reformada e integrada às exigências internacionais de proteção dos direitos humanos, para que 

sejam excluídas as práticas autoritárias na investigação, acusação e na jurisdição, as quais ainda permanecem nos 

sujeitos, tanto na hierarquização das fontes quanto na desconsideração da nova ordem constitucional no processo 

hermenêutico. Esses pilares de princípios, direitos e garantias dao sustentação deontológica (dever-ser) e 

funcionam como esferas epistemológicas (estrutura, metodologia e crítica, v.g.), a gravitar em toda dinâmica do 

processo penal.” GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição 

Federal e o Pacto de San José da Costa Rica, São Paulo, Atlas, 2014, p. 16. 
83 SARLET, Ingo Wolfang. Os direitos humanos in MENEZES DIREITO et. al (org.) Novas perspectivas do 

Direito Internacional Contemporâneo. São Paulo, Renovar, 2008, p. 805-814. 
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também para sinalizar a postura dos atores jurídicos de muitas vezes ignorar os direitos 

humanos, enquanto interpretação internacional destes mesmos direitos fundamentais previstos 

em nosso ordenamento jurídico. 

 

Para tanto, conforme abordar-se-á na presente pesquisa de grande relevância buscar 

lições e entendimentos de internacionalistas e de Tribunais supra-nacionais acerca das garantias 

referidas, justamente para confrontar com o entendimento interno verificado quanto aos direitos 

fundamentais. 

 

Apontam-se os direitos fundamentais como direitos públicos-subjetivos atribuídos a 

pessoas, físicas ou jurídicas, previstos em dispositivos constitucionais que possuem o escopo 

de limitar o exercício do poder do Estado frente à liberdade individual. Destaca-se que estes 

encerram o caráter normativo supremo na estrutura interna estatal84. 

 

Assim, mesmo que nem sempre claros os limites entre os direitos e suas garantias, a 

vinculação entre estes tem o mérito de destacar que a instrumentalidade não reduz o valor das 

garantias, ao contrário, sobreleva a significação e amplitude, se mostrando como critério a sua 

aplicação prática. GOMES FILHO (1997)85
 é expresso ao apontar que qualquer restrição à 

efetividade da garantia, por consequência, corresponde a uma inadequada limitação do próprio 

direito garantido. 

 

Nesse sentido, é sabido que a CR de 1988 se coloca ao lado da Constituição de Portugal, 

por exemplo, como Carta Magna de caráter analítico, tendo em vista sua grande quantidade de 

artigos (246 da brasileira e 298 da portuguesa). Esta natureza regulamentar também se verifica 

no Título II – Dos direitos e garantias fundamentais – que contém 7 artigos, 6 parágrafos e 109 

incisos, demonstrando assim certa desconfiança do constituinte para com o legislador 

                                                                 
84 DIMOULIS, Dimitri, Martins, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais, 5. ed. rev., atual. e ampl., 

São Paulo, Atlas, 2014, p. 41 e 223. 
85 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. O Habeas Corpus como instrumento de proteção do direito à liberdade 

de locomoção in PENTEADO, Jacques de Camargo (coord.) Justiça penal: tortura, crime militar, habeas 

corpus. 5. ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p.58. Também são as lições de J.J. CANOTILHO: 

“rigorosamente, as clássicas garantias são também direitos, embora muitas vezes se salientem nelas o carácter 

instrumental de protecção dos direitos.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e teoria da 

Constituição, 7. ed., Coimbra, Almedina, 2003, p. 396. 
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infraconstitucional, além de certificar a intenção de proteger um rol de conquistas que de forma 

alguma podem ser erodidas ou suprimidas pelo poder posto86.  

 

Basta verificar os dispositivos centrais para o desenvolvimento da presente pesquisa 

(arts. 395 e 399, do Código de Processo Penal). Desse modo, o constituinte tinha total razão em 

nutrir este medo e incluir e prever expressamente inúmeros direitos fundamentais, tais quais a 

ampla defesa, o contraditório na CR de 1988. 

 

Interessante observar também o local de previsão dos referidos direitos fundamentais, 

estando logo após o preâmbulo e os princípios fundamentais, demonstrando-se atenção à 

tradição constitucionalista mundial, representando baliza hermenêutica e superioridade 

valorativa para toda a ordem jurídica, com especial enfoque no campo processual penal.  

 

Destaca-se a própria atualização da nomenclatura para “direitos e garantias 

fundamentais” a despeito da anterior referência a “direitos e garantias individuais”. Nesses 

moldes, aponta-se o enorme avanço no reconhecimento pela ordem jurídica dos direitos 

fundamentais consubstanciada na CR de 198887. Por conseguinte, justamente tal vontade de 

constituição buscar-se-á com a presente pesquisa, visando assim afirmar a necessária filtragem 

constitucional dos dispositivos do Código de Processo Penal relativos ao juízo de 

admissibilidade da acusação. 

 

Por outro giro, para apontar a segunda causa devem ser trazidas lições do campo da 

teoria dos princípios. VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA analisando os mitos e equívocos acerca da 

distinção entre princípios e regras, inicia sua apreciação apontando as linhas de pensamento 

centrais sobre o tema construídas por ALEXY e DWORKIN
88. 

                                                                 
86 SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 11. ed., rev., atual. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 64-65. 
87 SARLET afirma ser o melhor momento da história do constitucionalismo brasileiro e alerta: “Para que este 

momento continue a integrar o nosso presente e não se torne mais outra mera lembrança, com sabor de ilusão, 

torna-se indispensável o concurso da vontade por parte de todos os agentes políticos e de toda a sociedade. Neste 

sentido, se – de acordo com a paradigmática afirmação de Hesse -, para a preservação e o fortalecimento da força 

normativa da Lei Fundamental se torna indispensável a existência de uma ‘vontade de Constituição’, também 

poderemos falar em uma vontade de direitos fundamentais, ainda mais quando estes integram o núcleo essencial 

de qualquer Constituição que mereça esta designação.” Ibidem, p. 69. 
88 Por não se tratar do objeto central do presente trabalho, buscar-se-á apenas apontar os aspectos mais importantes. 

Para maiores lições ver as obras dos teóricos apontados. 
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Nessa linha, emerge a clássica discussão acerca dos pontos distintivos entre princípios 

e regras. ALEXY (2015)89 aponta que do mesmo modo regras e princípios são normas, pois 

dizem o que deve ser. Ambos podem ser enunciados através de expressões deônticas básicas 

do dever, da permissão e da proibição. O autor indicia que princípios, tal qual as regras, são 

razões para juízos concretos do dever ser. Conclui então que a distinção entre princípios e regras 

é uma distinção entre duas espécies de normas. 

 

Nesse intento, ALEXY (2015)90 aponta que há três correntes acerca da diferenciação entre 

princípios e regras: a primeira aponta o completo fracasso nesta empreitada, tendo em vista a 

pluralidade e heterogeneidade do objeto de distinção; a segunda indica que a diferenciação está 

ligada ao grau (de generalidade); por fim, a terceira não nega a diferença gradual, mas o cerne 

estaria na qualidade91. 

 

Assim, com base nos ensinamentos do filósofo alemão do direito, concebe-se princípio 

como mandamentos de otimização, de modo que são normas dependentes da realização no 

maior grau possível diante das hipóteses fáticas e jurídicas existentes92.Regras podem ser 

apontadas como normas que descrevem condutas, garantindo-se de modo definitivo um direito, 

o que por consequência leva a sua aplicação total ou sua não aplicação93: verifica-se a forma 

“all or nothing” de aplicação das regras94.  

                                                                 
89 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais (trad. de Vírgilio Afonso da Silva). 2. ed., 4ª tiragem, São 

Paulo, Editora Malheiros, 2015, p. 87. 
90 Ibidem. p. 89-90. 
91 QUEIROZ afirma que: “o ponto principal da distinção entre regras e princípios aponta para uma diferente 

qualidade, não uma diferente natureza entre esses dois tipos de normas jurídicas. As regras, ao contrário dos 

princípios, possuem o caráter de mandatos definitivos. Aqui não se verifica a necessidade de uma ponderação. A 

forma característica da sua aplicação não é a ponderação, mas a subsunção.” QUEIROZ, Cristina. Direitos 

fundamentais (teoria geral), Coimbra, Coimbra, 2012, p. 134. 
92 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

constitucionais in Revista de Direito do Estado 4 (2006), p.27. ALEXY indica categoricamente: “Princípios são, 

por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 

variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas 

também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 

colidentes.” ALEXY, op. cit. p. 90. 
93 ALEXY prossegue: “Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, 

então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, 

determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível.” Ibidem, p. 91 
94São sabidas as divergências entre ALEXY e DWORKIN, tendo em vista este apontar que a diferença entre regras e 

princípios reside no campo da lógica, mas neste ponto de extrema utilidade as lições de DWORKIN: “Os dois 

conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias 

específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira 

do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela 

fornece deve ser aceita, ou não é validade, e neste caso em nada contribui para a decisão.”  DWORKIN, Ronald. 

Levando direitos a sério (tradução e notas Nelson Boeira), São Paulo, Martins Fontes, 2002, p. 39. 



47 
 

Dessa forma, o aspecto valorativo ou finalístico relativo aos princípios se desloca para 

reforço do caráter descritivo das condutas a se realizar de modo radical, concretizada por inteiro 

ou sequer concretizada. Nesse ponto, ALEXY (2015)95 indica que as determinações fixadas pelo 

constituinte sob o caráter de regras têm sobrevalor em relação às alternativas lastreadas em 

princípios, emergindo assim a necessidade de indagar qual seria o grau de rigidez desta relação 

de primazia. 

 

Importante neste regime indicar a possibilidade de inserção de uma cláusula de exceção 

quando diante de conflito entre regras, sob pena de se invalidar uma das regras em confronto. 

Com isso, não descabida a ponderação quando se trata de regras. Por outro giro, no tocante aos 

princípios, estes podem ser aplicados em graduações variáveis. Com isso, conflitos entre regras 

situam-se no campo da validade, enquanto que colisões entre princípios encontram-se na 

dimensão do peso, já que somente princípios válidos podem entrar em rota de colisão96. 

 

Dessa forma, a não realização total do princípio não o invalida enquanto norma jurídica, 

pois os princípios são normas restringíveis mediante outras normas, sejam princípios ou regras, 

desde que seguidos critérios formais e materiais97. 

 

Outro ponto importante de distinção se verifica com a independência do grau de 

aplicação das regras frente as condições fático-jurídicas, tendo em vista possuírem 

mandamentos definitivos. Assim, a característica que diferencia princípios e regras não se refere 

a haver uma “consequência determinada” ou uma “vagueza”. A diferença se dá por outra 

natureza, tendo em vista que regras apontam deveres em caráter definitivo, enquanto os 

princípios expressam deveres prima facie, tal como leciona VÍRGILIO AFONSO DA SILVA 

(2003)98. 

 

Regras garantem direitos ou impõem deveres definitivos, pois exige-se que seja feito 

justamente o ordenado pelas normas-regras, de modo que é possível se determinar a extensão 

                                                                 
95 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais (trad. de Virgílio Afonso da Silva). 2. ed., 4ª tiragem, São 

Paulo, Editora Malheiros, 2015, p. 140. 
96 Ibidem, p. 94. 
97 MORAES, Mauricio Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua 

estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, 

p. 271. 
98 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção in Revista Latino-

Americana de Estudos Constitucionais 1 (2003), p. 619. 
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do seu teor frente às possibilidades jurídico-fáticas. Enquanto isso, princípios garantem direitos 

ou impõem deveres prima facie, de modo que estes representam razões que plenamente podem 

ser afastadas diante de contrarrazões99 antagônicas não previstas pela própria norma. Logo, 

impossível se determinar a extensão de seu conteúdo, diante da pluralidade de princípios 

possíveis a se colidir, bem como das possibilidades fáticas100. 

 

Assim, ALEXY (2015)101 apregoa que o referido caráter pode sim ser fortificado diante 

da inclusão de uma carga argumentativa a favor de certas classes de princípios em detrimento 

de outros, como por exemplo a favor de interesses individuais em detrimento de interesses 

coletivos. 

 

Outro aspecto importante para o presente tema, mas que não será abordado de forma 

exaustiva é o suporte fático das normas fundamentais. 

 

Apontado como o “conjunto de elementos fáticos que a norma jurídica em abstrato 

prevê e a ele imputa determinada consequência”102 este é um aspecto de suma importância para 

a efetiva garantia e proteção do direito fundamental previsto na norma constitucional a se 

concretizar pelas normas infraconstitucionais. No sentido oposto que ocorre com a seara penal, 

a delimitação do suporte fático a partir da redação dos dispositivos constitucionais que preveem 

os direitos fundamentais é apontado como aspecto contra intuitivo.  

 

Para tanto primordiais proceder a partir de quatro questionamentos: i) o que é protegido? 

ii) contra o quê? iii) qual é a consequência jurídica que poderá ocorrer? iv) o que é necessário 

ocorrer para que a consequência possa também ocorrer?103  

 

Não ignorada a importante discussão acerca da amplitude do suporte fático, imperioso 

reconhecer que este é composto não somente pelo objeto da proteção da norma em análise, mas 

do mesmo modo incluso se encontra o que se deseja evitar (intervenção estatal) e a justificação 

                                                                 
99 Analisando regras e princípios como razões para regras, decisões, enquanto juízos concretos de dever ser ver 

ponto 5 do capítulo 3 de ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais (trad. de Virgílio Afonso da Silva). 

2. ed., 4ª tiragem, São Paulo, Editora Malheiros, 2015.  
100 Ibidem, p. 104. 
101 Ibidem, p. 105-106. 
102 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo, 

Malheiros, 2009, p. 68 
103 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

constitucionais in Revista de Direito do Estado 4, 2006, p. 30 
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constitucional para tal intervenção. Assim, o suporte fático é composto por estes três 

elementos104. 

 

Nessa medida, tal posicionamento é de suma importância exatamente para verificar se 

o sistema processual penal tal qual disposto no atual Código de Processo Penal, especialmente 

no que toca ao juízo de admissibilidade da acusação, respeita as garantias a seguir abordadas. 

Haveria justificação constitucional para a intervenção estatal de modo a afastá-las? 

 

Com isso, ZANOIDE DE MORAES (2010)105 leciona que a lei processual penal será o meio 

pelo qual a intervenção estatal dos direitos fundamentais do indivíduo realizar-se-á, de modo 

que a lei infraconstitucional não basta ser formalmente correta, mas também, quando da sua 

formulação legislativa possuir um propósito constitucionalmente justificado, não podendo ter 

sua justitificação teleológica oposta ao determinado pela Constituição. 

 

Por conseguinte, conforme indicado tratar-se-á das garantias do contraditório e da ampla 

defesa em seus aspectos mais relevantes, sendo tal conceito pertinente e de suma importância 

ao acomodar os dois ditames, sejam estes considerados como princípios ou regras, de acordo 

com as discussões vindouras. 

 

Por fim, imperioso trazer as lições de COMOGLIO (1994) para acentuar a importância em 

se buscar um sistema de garantias processuais, aludindo-se ao direito fundamental ao processo 

justo, relacionado aos textos dos tratados internacionais, já que estes deixam claro o caráter 

concorrente e coordenado das várias garantias106. 

 

Desta forma, buscar-se-á demonstrar que as garantias em questão se articulam em 

relações complexas, interpenetrando-se de forma recíproca, conferindo efetividade umas as 

                                                                 
104 Este posicionamento é trazido à doutrina constitucional por VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA e no campo processual 

penal é defendida por BADARÓ em BADARÓ, Gustavo Henrique. Juiz natural no processo penal, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 500 e ZANOIDE DE MORAES em MORAES, Mauricio Zanoide de. 

Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração 

legislativa e para a decisão judicial, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 275-276. 
105 Ibidem, p. 317. 
106 “Basta analisar o texto do artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, bem como o artigo 8º do 

Pacto de San José da Costa Rica. Suas redações trazem várias garantias no mesmo dispositivo de modo 

concatenado, deixando claro o caráter sistemático das garantias ali tratadas.” COMOGLIO, Luigi Paolo. I modelli 

di garanzia costitucionali del processo. Studi in onore di Vittorio Denti. Padova: Cedam, 1994, v. 1, p. 315-316 

apud GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais, 2. ed. rev. e atual., São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 29. 
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outras, bem como reforçando-se mutuamente, construindo, portanto, um sistema circular entre 

estas e conferindo proteção efetiva ao indivíduo frente ao aparato estatal107. 

 

Justamente por tal viés, a garantia do contraditório ocupa espaço central, motivo pelo 

qual será tratada inicialmente, para em sequência abordar-se a garantia da ampla defesa. Logo, 

sempre que possível há de se deixar claras suas auto implicações, para no decorrer da presente 

pesquisa trazer à tona a importância de tais garantias para o juízo de admissibilidade da 

acusação. 

 

1.5. A garantia do contraditório 

 

 

De modo a inserir a garantia do contraditório no contexto do presente capítulo aponta-

se uníssono seu caráter de princípio atinente ao direito processual108.  

 

Mediante uma análise histórica, mesmo ligada ao processo de forma geral, verifica-se 

que a garantia do contraditório emerge intrinsecamente relacionada ao campo penal, já que a 

previsão no art. 39 da Magna Carta de 1215 voltava-se a este espectro. De certo modo tal 

questão é natural, tendo em vista que é justamente no campo processual penal que se discutem 

pontos atinentes à liberdade, que ao lado da vida humana, ocupa degrau sobrelevado no rol dos 

direitos humanos.109 

 

Reforça a relação umbilical de tal garantia com o processo penal o fato de a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1969 prever expressamente a garantia do contraditório 

relacionado ao campo criminal, conforme observado em seu artigo 153, §16110. Desse modo, 

                                                                 
107 BARGI, Alfredo, Procedimento probatorio e giusto processo, Napoli, Jovene, 1990, p. 105. 
108 Exemplificativamente apontam a garantia do contraditório como princípio: BADARÓ, Gustavo Henrique. 

Processo Penal, 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 58; GOLDSCHIMDT, 

James. Princípios gerais do processo penal (tradução de Hiltomar Martins Oliveira), Minas Gerais, Editora Líder, 

2002, p. 91; GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição 

Federal e o Pacto de San José da Costa Rica, São Paulo, Atlas, 2014, p.148 (contraditório como princípio de 

audiência); BEDE e SENNA apontam: “o princípio do contraditório é uma garantia para ambas as partes no 

processo penal, isto é, acusação e defesa.” BÊDE JUNIOR, Américo; SENNA, Gustavo. Princípios do processo 

penal: entre o garantismo e a efetividade da sanção. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 131. 
109 GRINOVER, Ada Pellegrini. Garantias do contraditório e ampla defesa in Jornal do advogado, seção de São 

Paulo, nº 175, nov/1990, p.9 
110 “Artigo 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: §16 A instrução 
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apenas com a promulgação da CR de 1988 que se previu expressamente a garantia do 

contraditório para processos judiciais e administrativos. 

 

Além disso, antes de adentrarmos na análise conceitual do contraditório, importante 

pontuar sua presença nos tratados internacionais, o que reforça seu caráter não somente 

constitucional, mas também convencional. 

 

1.5.1. Caráter convencional do contraditório 

 

 

Observa-se que no Pacto de San José da Costa Rica não há previsão expressa da garantia 

do contraditório, decorrendo esta da interpretação conjunta do disposto nos arts. 8.1 e 8.2.b já 

que este aponta o direito de toda pessoa durante o processo, em plena igualdade ter 

“comunicação prévia e pormenorizada (...) da acusação formulada” e aquele garante que “toda 

pessoa tem direito a ser ouvida”. 

 

Da mesma forma, procede-se com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

quando dispõe em seus arts.14.1 e 14.3.a que toda pessoa (acusada) terá o direito de “ser ouvida 

publicamente” e “ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e de forma 

minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada”.  

 

Quando comparada à Convenção Europeia de Direitos Humanos percebe-se que tal qual 

os tratados internacionais supracitados não há fixação expressa do direito da pessoa a ser 

ouvida, mas apenas a indicação em seu artigo 6.3.a do direito de “ser informado no mais curto 

prazo, em língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa da acusação contra 

ele formulada”.  

 

No entanto, a garantia do contraditório não tem seu impacto negligenciado ou diminuído 

pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tendo em vista inúmeros julgados que reconhecem 

                                                                 
criminal será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação 

do réu.” Constituição da República Federativa do Brasil, 1969.  
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sua violação sob o viés da violação ao art. 6.1 no tocante ao adversarial trial111. Nesse sentido, 

afirmou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos112: 

 

“The right to an adversarial trial means, in a criminal case, that both 

prosecution and defence must be given the opportunity to have knowledge of 

and comment on the observations filed and the evidence adduced by the other 

party” 

 

No tocante à Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal que o Brasil se 

submente, observa-se importante caso que a Corte se pronunciou expressamente no tocante à 

garantia do contraditório, inserido no âmbito da paridade de armas, qual seja o Caso Palamara 

Irbarne vs. Chile (2005) 113: 

 

“178. (...) a Corte Interamericana já assinalou que o imputado tem o direito a 

examinar as testemunhas que deponham contra ou ao seu favor, nas mesmas 

condições com o objetivo de exercer sua defesa. No mesmo sentido já se 

pronunciou a Corte Europeia. Este Tribunal estabeleceu que em todo processo 

devem concorrer os elementos necessários para ‘que exista o maior equilíbrio 

entre as partes para a devida defesa de seus interesses e direitos. Isso implica 

entre outras coisas, que vija o princípio do contraditório.” 

 

                                                                 
111 FERRUA aponta que a Convenção Europeia de Direitos Humanos estabelece um standard mínimo e não máximo 

quanto ao conteúdo das garantias, de modo que o Estados devem estabelecer garantias além do já disposto: 

“L’aspirazione all’uniformità della procedura può essere perseguita a livello ‘federale’ com la previsione di um 

processo europeo per determinati reati di particolare rilevanza transnazionale; ma non c’è motivo per impedire ai 

singoli stati di spingere le proprie garanzie oltre il minimo imposto dalla Convenzione. Anzi, se un auspicio di 

progressive avvicinamento delle procedure va formulato, è che questo si realizzi sui livelli più elevati e non su 

quelli più bassi.” FERRUA, Paolo. La dialettica regola-eccezioni nell’impianto dell’art 111 Cost in DI CHIARA, 

Giuseppe Eccezioni al contradditorio e giusto processo: un itinerario attraverso la giuisprudenza, Torino, 

Giappichelli Editore, 2009, p.33. 
112 Caso Rowe and Davis v. the United Kingdom, § 60 (2000).  No entanto, o parâmetro de pesquisa buscou 

selecionar casos relativos à países pertencentes à linha do civil law, de cultura processual penal tradicional e que 

possuam fortes conexões com o direito brasileiro, tais quais Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e França. Além, 

disso quando do julgamento do caso Lobo Machado vs Portugal (1996) em seu §31 quanto ao direito ao 

procedimento adversarial afirmou-se: “That right means in principle the opportunity for the parties to a criminal 

or civil trial to haveknowledge of and comment on all evidence adduced or observations filed” .Quanto ao caso 

Pellegrinni vs. Italia (2001) em seu §44 firmou-se que: “However, the Court reiterates in that connection that the 

right to adversarial proceedings, which is one of the elements of a fair hearing within the meaning of Article 6 § 

1, means that each party to a trial, be it criminal or civil, must in principle have the opportunity to 

have knowledge of and comment on all evidence adduced or observations filed with a view to influencing the 

court’s decision”. Por fim, verificou-se também quando do julgamento de Ruiz-Mateos vs Espanha (1993) em seu 

§63 aponto-se que: “The right to an adversarial trial means the opportunity for the parties to have knowledge of 

and comment on the observations filed or evidence adduced by the other party.” 
113 Da mesma forma se pronunciou a Corte Interamericana de Direitos Humanos na Opinião Consultiva nº 17/02 

solicitada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no tocante à Condição Jurídica e os Direitos 

Humanos da Criança: “132. En todo proceso deben concurrir determinados elementos para que exista el mayor 

equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que 

rija el principio de contradictorio en las actuaciones, al que atienden las normas que en diversos instrumentos 

disponen la intervención del niño por si o mediante representantes en los actos del proceso, la aportación de pruebas 

y el examen de éstas, la formulación de alegatos, entre otros.” 
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Expostas tais bases convencionais e internacionalistas, passar-se-á a visão conceitual do 

contraditório. 

 

1.5.2. Contraditório: ciência e efetiva reação 

 

 

Tão impositiva e fundamental114 é a garantia do contraditório para o processo que este 

ocupa o local de qualificador do procedimento na concepção adotada no presente trabalho, 

cunhada por FAZZALARI
115. 

 

Considerado por CALAMANDREI (1960)116 como o princípio fundamental do processo, 

sua força motriz e garantia suprema o contraditório ocupa justamente o local de pressuposto e 

“valor-fonte” do processo democrático, tendo em vista garantir a intervenção do destinatário da 

decisão na sua própria formação117. 

 

LIEBMAN (1968)118 reforça tal aspecto ao apontá-lo como garantia fundamental da 

justiça e qualquer dispositivo infraconstitucional que o contrarie há de ser considerado 

inconstitucional. Além disso, observa-se que seu caráter de garantia aponta não somente um 

                                                                 
114 MARTINETTO afirma: “Il principio del contraddittorio è uno dei principì fondamentali del nostro sistema de 

tutela giurisdizionale e significa che il giudice non può pronunciare sulla domanda delle parti o sull´acusa nei 

confronti di un imputato, se l´altra parte o l´imputato stesso non hanno avuto notizia della domanda o dell´acusa.” 

MARTINETTO, Giuseppe. Contraddittorio (Principio del) in Novissimo Digesto Italiano, v.4, p. 459. 
115 FAZZALARI leciona que: “o processo se dá quando em uma ou mais fases do iter de formação de um ato é 

contemplada a participação não apenas de seu autor, mas ainda dos destinatários dos seus efeitos, em contraditório, 

de modo que eles possam desenvolver atividades das quais o autor do ato deve tomar ciência; e cujos resultados 

ele pode desatender, mas não ignorar.” FAZZALARI, Elio. Conocenza e Valori: saggi. 2. ed. Torino, Giappichelli, 

2004, p.135 apud GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: introdução principiológica 

à teoria do ato processual irregular, Salvador, Editora JusPodivm, 2013, p. 116. 
116 CALAMANDREI, Piero. Proceso y democracia, Buenos Aires, EJEA, 1960, p. 148. 
117 ZANETTI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político no 

processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional, Tese de Doutoradodefendida na UFRGS, 

2005, p. 103. 
118 LIEBMAN leciona que o contraditório é: “garanzia fondamentale di giustizia e regola essenziale del processo è 

il principio del contraddittorio, secondo cui tutte le parti devono essere poste in grado di esporre al giudice le loro 

ragione prima che egli pronunci la sua decisione... Le parti devono poter svolgere le loro difese in modo pieno e 

senza arbitrarie limitazioni. Qualunque disposizione legale che sai in contrasto com queste regole deve considerarsi 

inconstitucionali e perciò invalida.” LIEBMAN, Enrico Tulio. “Il principio del contraddittorio nel processo civile 

italiano” in La protezione giuridica del lavoratore – Il principio del contraddittorio nel processo civile, penale e 

amministrativo, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 1968, p. 130 apud TARZIA, 

Giuseppe, Il contraddittorio nel processo executivo in Rivista di Diritto Processuale, nº 2, ano XXXIII, Padova, 

CEDAM, 1978, p. 193. 
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direito do cidadão, mas também um selo de legitimação do resultado final do processo quando 

observado em sua plenitude e potencialidade119. 

 

Nesse mesmo sentido, aponta LOPES JR (2013)120 que é justamente o “amor ao 

contraditório” o melhor critério distintivo e identificativo do sistema processual penal 

democrático dos demais, local onde o acusado ocupa lugar de sujeito de direitos. Assim, sujeitos 

processuais dotados de mecanismos próprios para atuar e intervir no convencimento judicial, 

manifestado por uma disputa dialética, respeitadas garantias constitucionais, representa o 

modelo democrático de processo penal. 

 

Dessa forma, no tocante ao processo, o Estado há de garantir e viabilizar os meios 

suficientes para que o cidadão possa efetivamente se defender de acusações formuladas em seu 

desfavor, de modo que ocupe patamar equivalente à acusação. Em caso de inexistência ou 

prejuízo do contraditório, é atingido o próprio núcleo duro do processo penal, eis que 

comprometida sua estrutura dialética de formação do provimento final. 

 

É sabido que grande parte dos trabalhos iniciam suas exposições acerca da referida 

garantia a partir da clássica definição de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1937)121, 

como a ciência bilateral dos termos e atos do processo unida da possibilidade de contrariá-los.  

 

Também calcado em uma análise bipartida do contraditório, LA CHINA (1970)122
 aponta 

que este, em sua manifestação técnica, se articula em dois aspectos essenciais: informação e 

                                                                 
119 BADARÓ, Gustavo Henrique. Correlação entre acusação e sentença: releitura da emendatio libelli à luz do 

contraditório sobre as questões de direito no Novo Código de Processo Civil in Coleção Repercussões do Novo 

CPC - Processo Penal, Antônio do Passo Cabral, Eugenio Pacelli e Rogerio Schietti Cruz, Salvador, Jus Podivm, 

2016, p. 357. GOMES FILHO também apregoa que sob uma ótima sociológica: “a participação dos interessados no 

provimento realiza importante função, que é a de legitimar a decisão adotada: como adverte Luhmann, é a 

esperança de poder influenciar o resultado do processo que leva os contendores ao compromisso de aceitar uma 

solução ainda incerta, e com isso imuniza-se o sistema social contra descontentamentos e protestos.” GOMES 

FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais, 2. ed. rev. e atual., São Paulo, Editora Revista 

dos Tribunais, 2013, p. 34. 
120 LOPES JR. Aury. (Re)pensando os sistemas processuais em democracia: a estafa do tradicional problema 

inquisitório x acusatório, Boletim Informativo IBRASP, São Paulo, ano 3, n. 5, 2013, p. 34. Nesse mesmo sentir 

aponta GLOECKNER: “O contraditório consistiria na peça imprescindível de um processo democrático, no qual as 

liberdades prevalecem sobre o interesse exclusivo do Estado. (...) Talvez o grande mérito da concepção do processo 

como procedimento em contraditório esteja em transportar para o seio do processo o papel da dialeticidade, da 

democracia.” GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: introdução principiológica à 

teoria do ato processual irregular, Salvador, Editora JusPodivm, 2013, p. 117. 
121 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. A contrariedade na instrução criminal. São Paulo, Saraiva, 1937, 

p. 110. 
122 . LA CHINA, Sergio. L´esecuzione forzata e le disposizioni generali del Codice di Procedura Civile. Milão: 

Giuffrè, 1970, p. 394. 
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reação, sendo sempre necessária a primeira e eventual a segunda, mas indispensável que a 

reação seja sempre possível à parte. O processualista civil italiano aponta que o contraditório 

não se trata apenas de um expediente de melhor eficiência e rendimento do desenvolvimento 

processual, mas sim de uma condição basilar da sua própria validade123. 

 

Entretanto, especificamente para o campo do direito processual penal JOAQUIM CANUTO 

MENDES DE ALMEIDA (1937)124 aponta que o contraditório se manifesta pela ciência efetiva e 

tempestiva dada ao acusado acerca da totalidade das cargas judiciais acumuladas em seu 

desfavor, de forma que não pode ser o acusado processado sem citação e termo para sua 

contrariedade. 

 

Assim observa-se que a referida garantia se emoldura em dois pilares: ciência e 

possibilidade de reação. Comprometida qualquer uma destas, ferido de morte estará o 

contraditório. Com isso, imperiosa a visão constitucional do processo penal o que ganha grande 

realce com a busca pela aplicação frequente e recorrente da garantia do contraditório. 

 

A garantia do contraditório afirma uma simetria de posições dos sujeitos processuais, 

além de afiançar a estes mesmos as chances de diálogo e efetivo exercício de um conjunto de 

controles, reações e escolhas no seio da estrutura processual125. Observa-se que FOSCHINI 

(1952)126
 trabalha o contraditório como o meio de convencimento do juiz. A parte oferece, 

                                                                 
123 LA CHINA, Sergio. Diritto processuale civile: Le disposizioni genrali. Milano, Giuffrè, 1991, p.537. E 

prossegue o autor: “E tutta questa architettura di esigenze pratiche e garanzie giuridiche è presidiata appunto dal 

fondamentale principio che ogni violazione del contraddittorio genere nullità del procedimento in cui esa si è 

consumata. (...) il contraddittorio va rispettato e attivato nei soli confronti del soggetto, o dei soggetti, contro cui 

la domanda è proposta – o deve essere proposta”. Idem, p. 537-538.  
124 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. A contrariedade na instrução criminal. São Paulo, Saraiva, 1937, 

p. 82 e 107. 
125 FAZZALARI leciona que: “c’é processo, quando nell’iter di formazione di un atto c’è contraddittorio, cioè 

consentito a più interessati di partecipare alla sfera di ricognizione dei presupposti su piede di reciproca e 

simmetrica partà, di svolgere attività di cui l’autore dell’atto deve tener conto, i cui risultati cioè egli può 

disattendere, ma non obliterare.” FAZZALARI, Elio. Diffusione del processo e compiti della dottrina. Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, n. 3, Milano, Giuffrè, 1958, p. 861 e ss. apud PICCARDI, Nicola. Il 

principio del contraddittorio in Rivista di Diritto Processuale, n. LIII, Padova, CEDAM, 1998, p.679. 
126 FOSCHINI leciona que: “da un punto di vista obiettivo, si presenta come sintesi e quindi superamento di opposti 

pensamenti, dal punto di vista subiettivo si presenta come un convincimento, un cum vincere, un vincere insieme 

l’errore, vale a dire un pensamento collettivo della verità. E questo è il contraddittorio, il convicium, che consiste 

in ciò che ognuno dei soggetti processuali offre il proprio pensamento al ripensamento dell’altro. Perché mai, 

altrimenti, l’uno esporrebbe la sua tesi proprio a chi è fautore dell’antitesi, se non fosse per far rivivere nel pensiero 

di questo il proprio pensamento della verità? E che cosa mai potrebbe significare, da parte di quest’ultimo, 

l’ascoltare la tesi proprio dell’avversario, se non un ripensare il pensamento altrui? Il contraddittorio, quindi, che 

il buon senso ha fatto sempre considerare uno scambio di pensieri (e lo scambio delle difese scritte, nel processo 

civile, ne è la manifestazione materiale), più precisamente si risolve in ciò che ogni soggetto fa vivere negli altri il 

proprio pensiero e vive egli stesso il pensiero degli altri, così chè in ognuno dei soggetti vivono i pensamenti di 



56 
 

portanto, ao juiz seu pensamento frente ao pensamento da parte contraposta. Nos dizeres do 

processualista o contraditório seria um “escambo de pensamentos”. Aponta-se inclusive que a 

única garantia inderrogável é a do contraditório, correspondendo à liberdade de oposição 

política com a finalidade de modificar a situação jurídica da parte contraposta127. 

 

Eis a importância de alocar a discussão não somente no campo da previsão legal, tendo 

em vista que a despeito de previsto na CR de 1988, no art. 5º, caput, inc. LV, não raro verificam-

se leis promulgadas após 1988 que o ignoram, bem como atores jurídicos que não realizam a 

necessária filtragem constitucional dos dispositivos do Código de Processo Penal128. 

 

Nesse campo, afirma-se que a tutela do processo se concretiza pelo império das 

previsões constitucionais, de modo que a premissa há de ser que a lei processual penal não está 

autorizada, sob nenhuma conjectura, em construir hipóteses que transformem a concepção de 

processo posta na Constituição Federal através das garantias constitucionais processuais em 

promessas ilusórias ou previsões irrealizáveis129. 

 

Portanto, unicamente o procedimento dialeticamente organizado – processo –, cujas 

partes atuem em posição simétrica é suficiente e adequado para referendar o exercício da 

atividade jurisdicional. Conforme discutir-se-á no decorrer da presente pesquisa, a posição do 

juiz é de importância central, sendo o destinatário e garantidor do contraditório130. 

                                                                 
tutti, coesistono tutte le ipotizzate verità e quindi, svanito ogni ostacolo relativo alla individualità dei soggetti, può 

verificarsi quella sintesi delle sintesi, quel giudizio collettivo dei giudizi individuali, quel in unun versus, cioè 

quella ascesa dagli individuali verso l’universale, che è il nascimento della verità.” FOSCHINI, Gaetano. Giudicare 

ed essere giudicati in Rivista di Diritto Processuale, v. VII. Padova, CEDAM, 1952, p. 176. 
127 ONDEI, Emilio. Liberalismo o autoritarismo processuale? in Rivista di Diritto Processuale, v. VII. Padova, 

CEDAM, 1952, p. 180. Estudando a divergência entre os posicionamentos de Calamandrei e Satta  acerca da 

reforma do CPC italiano, o autor aponta que: “L’autoritarismo del giudice non deve essere fine a sè stesso ma 

destinato solamente al controllo della reciproca lealtà processuale e della libertà del contraddittorio, proprio per 

garantire la parità del gioco.” Ibidem, p. 185. 
128 CIRILO VARGAS afirma que a “fraude constitucional perpetrada na Alemanha durante o regime nazista 

demonstrou que a simples elevação dos direitos fundamentais à condição de constitucionais não foi suficiente para 

torna-los efetivos.” VARGAS, Cirilo Augusto Fiuza Saldanha de. A conexão entre os princípios do contraditório 

e da fundamentação das decisões judiciais in Temas de Direito Processual Democrático (coord. Joseli Lima 

Magalhães, Teresina, Editora EDUFPI, 2012, p. 133. 
129 PICCARDI aponta que um decisivo passo na direção de valorizar a garantia do contraditório foi a Corte 

Constitucional italiana apontar este como garantia constitucional: “La difesa in giudizio è, in primo luogo, garanzia 

di contraddittorio e l’uguaglianza delle armi assume il valore di condizione di legittimità costituzionale della norma 

processuale. Con ciò non si postula l’assoluta identità tra i poteri delle parti, ma si mira ad evitare ingiustificabili 

differenze di trattamento.” PICCARDI, Nicola. Il principio del contraddittorio in Rivista di Diritto Processuale, 

n. LIII, Padova, CEDAM, 1998, p.678. 
130 Neste sentir são as lições de BADARÓ: “a mudança de concepção sobre o princípio da isonomia, com a superação 

da mera igualdade formal e a busca de uma igualdade substancial, trouxe a necessidade de igualar os desiguais, 

refletindo-se também no princípio do contraditório. E, no processo, tal tarefa cabe ao juiz, que também passou a 



57 
 

A noção e conceito do contraditório transposta para campo processual penal como a 

ciência dos atos para oportunizar sua defesa fica no campo do formalismo sendo 

demasiadamente estática e restritiva. FAZZALARI (1989)131 indica que tal visão tem origem no 

instituto processual austríaco Parteiengehör, ou seja, o princípio da audição do sujeito 

interessado. 

 

Em adição, o sentido material do contraditório, também apontado como substancial ou 

dinâmico descortina o poder efetivo em influenciar e controlar os destinatários na construção 

do provimento judicial. GIACOMOLLI (2014)132 indica que a metodologia dialética representa a 

retomada do viés dialógico, horizontalizado e isonômico do processo. Nesse aspectio valoriza-

se o contraditório no tocante ao seu aspecto material e substancial, enquanto igualdade de 

tratamento, especialmente quanto à possibilidade de influenciar na construção dinâmica dos 

espaços processuais, principalmente das decisões judiciais. 

 

Seguindo na análise o autor sugere o abandono da visão rudimentar e tacanha da 

estrutura teórica do processo em forma piramidal, apontando a importância de inserir um giro 

circular dessa pirâmide em toda a dinâmica processual em razão da concretização de um 

processo penal democrático.  

 

                                                                 
ser um dos destinatários do princípio do contraditório. Houve uma dupla mudança, subjetiva e objetiva. Quanto 

ao seu objeto deixou de ser o contraditório uma mera possibilidade de participação de desiguais, passando a se 

estimular a participação dos sujeitos em igualdade de condições. Subjetivamente, porque a missão de igualar os 

desiguais é atribuída ao juiz e, assim, o contraditório não só permite a atuação das partes, como impõe a 

participação do julgador. Essa necessidade de maior participação do juiz no processo, que se denominou ativismo 

judicial, acabou levando à busca de uma maior efetividade do contraditório. A incidência da igualdade substancial 

no contraditório mostrou a necessidade de implementá-lo e efetivá-lo. O contraditório deixa de ser uma mera 

possibilidade para se transformar em realidade. Deve haver uma real e igualitária participação dos sujeitos 

processuais ao longo de todo o processo, assegurando a efetividade e plenitude do contraditório. É o que se 

denominou contraditório efetivo e equilibrado.” BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença: 

releitura da emendatio libelli à luz do contraditório sobre as questões de direito, no novo Código de Processo Civil 

in Coleção Repercussões do Novo CPC - Processo Penal coord. PASSO CABRAL, Antônio do., PACELLI, 

Eugenio, e CRUZ, Rogério Schietti. Salvador, Editora Juspodivm, 2016, p.360. Da mesma forma são as lições de 

DINAMARCO: “Contraditório é participação, e a sua garantia, imposta pela Constituição com relação a todo e 

qualquer processo – civil, penal, trabalhista, ou mesmo não jurisdicional (art. 5º, inc. LV) – significa em primeiro 

lugar que a lei deve instituir meios para a participação dos litigantes no processo e o juiz deve franquear-lhes esses 

meios. Mas significa também que o próprio juiz deve participar da preparação do julgamento a ser feito, exercendo 

ele próprio o contraditório. A garantia deste resolve-se, portanto em um direito das partes e em deveres do juiz. É 

do passado a afirmação do contraditório exclusivamente como abertura para as partes, desconsiderada a 

participação do juiz.” Prossegue o processualista apontando que este é para o juiz imperativo e não mera faculdade, 

de modo que o contraditório impõe ao juiz atos de direção, prova e diálogo. DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Novo Processo Civil, São Paulo, Malheiros, 2016, p.61-64. 
131 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 5. ed. Padova: Cedam, 1989, p.72. 
132 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o 

Pacto de San José da Costa Rica, São Paulo, Atlas, 2014, p. 149. 
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Dessa forma, propõe-se uma noção mais ampla de contraditoriedade, entendida como 

garantia de participação efetiva dos sujeitos processuais no desenvolvimento do litígio em sua 

totalidade, com inspiração na garantia constitucional germânica rechlilches Gehor133. 

 

Nesse sentido, a garantia do contraditório concretizar-se-á diante da possibilidade de em 

plena igualdade influenciar em todos os elementos de ordem fática, probatória e jurídica, 

tratando de questões de fato e questões de direito, que possuam conexão com o objeto do 

processo em qualquer fase processual, buscando assim intervir no convencimento judicial a 

originar as decisões judiciais. 

 

Aponta-se que a presente visão dinâmica134 resulta de uma alteração de sinais, deixando-

se assim o sentido negativo da oposição ou resistência às ações da parte adversa – acusação – 

para assumir o sentido positivo de interferir diretamente no caminhar processual e ao cabo na 

decisão final. Nesse caminhar aumenta-se consideravelmente a chance de concretização de um 

processo penal constitucional e democrático. 

 

Claro se mostra que a garantia do contraditório constitui, portanto, condição de validade 

das decisões judiciais em sua grande maioria135, excepcionando-se os casos específicos que 

presentes os requisitos legais (pericullum libertatis e fummus comissi delicti), serão proferidas 

decisões sem a permissiva de ciência e possibilidade de participação dos sujeitos a serem 

atingidos pelo seu teor136. 

                                                                 
133 LEBRE DE FREITAS, José. Introdução ao processo civil: conceitos e princípios gerais à luz do código revisto, 

p. 96-97. apud VARGAS, Cirilo Augusto Fiuza Saldanha de. A conexão entre os princípios do contraditório e da 

fundamentação das decisões judiciais in Temas de Direito Processual Democrático (coord. Joseli Lima 

Magalhães, Teresina, Editora EDUFPI, 2012, p. 140 
134 GRINOVER ensina que conforme “a concepção tradicional, o princípio do contraditório exprimia estaticamente, 

em correspondência com a igualdade formal das partes, a exigência de equilíbrio das forças, traduzindo-se na 

necessidade de lhes garantir a possibilidade de desenvolverem plenamente a defesa de suas próprias razões. Mas 

a concepção menos individualista e mais dinâmica do contraditório postula a necessidade de a equidistância do 

juiz ser adequadamente temperada, mercê de 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.” GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, contraditório, igualdade e par condicio na ótica do processo de 

estrutura cooperatória in Novas tendências do direito processual (de acordo com a constituição de 1988), Rio 

de Janeiro, Forense Universitária, 1990, p. 7. 
135 COMOGLIO, Luigi Paolo. Garanzie costituzionale e “giusto processo” (modelli a confronto) Revista de 

Processo, v. 23, n. 90, p.99.  
136 LA CHINA destaca que: “Il contraddittorio è invece posticipato quando l’urgenza di provvedere, e il tipo del 

provvedimento, che potrebbe essere frustrato nei suoi scopi se il destinatario fosse informato della sua prossima 

emissione, consigliano di temporaneamente e provvisoriamente accantonare il fatidico principio, consentendo al 

giudice di provvedere inaudita altera parte. (...) Ma l’esigenza del contraddittorio, così sacrificato, si impone súbito 

dopo, in quanto il giudice che in tal guisa ha provveduto deve però, con lo stesso decreto, fissare udienza di 

comparizione delle parti, ed in tale udienza la misura cautelare già unilateralmente concessa sarà esposta al vaglio 
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Há de se rememorar aspecto salutar rememorado acerca da garantia do contraditório ao 

avalizar a imparcialidade do juiz, tendo em vista que viabilizada e concretizada as 

oportunidades de influência em seu livre convencimento. Assim, será este imparcial, pois o 

processo se desenvolve sob sua supervisão, mas sem qualquer intromissão tendenciosa. Com 

isso, inegável a centralidade do contraditório dentre as garantias fundamentais do processo 

penal constitucional, elevada seu poder de interferência na construção do justo processo137. 

 

1.5.3. Contraditório como método heurístico e elemento epistêmico no processo penal 

 

 

Aponta-se que o contraditório constitui o método mais eficaz e seguro para 

compatibilizar os direitos individuais do imputado e o intento estatal em descortinar a verdade 

histórica acerca dos fatos que lastrearam a instauração de investigação e oferecimento de 

exordial acusatória138. 

 

CALAMANDREI (1960)139 abaliza que é precisamente na contraposição dialética das 

posições opostas que reside o meio mais adequado à descoberta da verdade, iluminada sob seus 

mais diversos aspectos. Não se ignora a amplitude e profundidade do debate acerca da verdade 

e suas variações – material, processual, etc. Contudo, sob pena de extrapolar ao recorte 

                                                                 
critico ed alla discussione tra esse, e quindi o confermata o modificata o revocata.” LA CHINA, Sergio. Diritto 

processuale civile: Le disposizioni generali. Milano, Giuffrè, 1991, p.541-542. 
137 ANDOLINA afirma que o: “processo projeta sobre essas novas realidades o mistério da sua necessidade, 

organizando-as à sua imagem e semelhança, segundo as inalienáveis regras da participação, do contraditório, da 

paridade de armas, da imparcialidade, da transparência, e assim por diante. É o mesmo que dizer que o "processo" 

- ainda que não (sempre) o processo jurisdicional - continua a colocar-se como o centro de gravidade do sistema 

de garantias” ANDOLINA, Ítalo Augusto. O papel do processo na atuação do ordenamento constitucional e 

transnacional in Revista de Processo, v.87, 1997, p. 69. 
138 Analisando os dois sistemas de processo penal, acusatório e inquisitório, LOZZI aponta que “Il riferimento alla 

funzione del processo penale come funzione di accertamento della verità storica viene fatto per giustificare scelte 

inquisitorie come se il processo accusatorio non tendesse all’accertamento della verità storica. È ovvio che sia il 

sistema accusatorio che quello inquisitorio tendono ad accertare la verità storica: s tratta di vedere quale dei due 

sistemi meglio realizzi questa finalità. Quando si fa riferimento all’accertamento della verità storica per giustificare 

scelte inquisitorie, in realtà si vuole sostenere che il processo inquisitorio meglio soddisfa la finalità in esame..” 

LOZZI, Gilberto, I principi dell´oralità e del contradittorio nel processo penale in Rivista Italiana di Diritto 

e Procedura Penale, Milão, Giuffrè, fase. 3, p. 678.  
139 CALAMANDREI, Piero. Proceso y democracia. Buenos Aires, EJEA, 1960, p. 157. Em outra obra de sua 

autoria, este afirma que o: “contraditório entre as partes, mesmo que determinado por um contraste de interesses 

individuais, serve sempre para multiplicar ao juiz os meios de indagação e de controle em ordem à declaração de 

certeza da verdade: a qual não aparece nunca em toda a sua integridade se é examinada só desde um ponto de vista, 

senão que necessita para ser plenamente conhecida, ser iluminada desde distintos pontos de enfoque, e com 

proveito tanto maior, quanto mais distantes sejam entre si e díspares. A existência de um contraste polêmico entre 

os contraditores permite ao juiz reconstruir, graças a eles, a verdade em três dimensões; se não fossem duas as 

partes, o juiz não poderia ser imparcial” CALAMANDREI, Piero. Direito processual civil, Campinas, Bookseller, 

1999, v. 2, p. 227.  
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metodológico realizado, a presente pesquisa tem por escopo apenas apontar o aspecto 

legitimador da verdade processual quanto à atividade jurisdicional140. 

 

Nesse sentido, adota-se o conceito de verdade como correspondência com apoio nas 

lições de FERRER BELTRAN (2004)141 ao trabalhar com a métrica “p é verdadeiro ou falso?” ser 

totalmente diversa de “p está ou não provado?”, de acordo com o exposto por BADARÓ 

(2016)142. Dessa forma, parte-se da premissa de que a assertiva “p está provado” representa que 

o substrato probatório induz conclusões a favor de p, o que não tem qualquer conexão 

automática de que p seja verdade. Com isso, a verdade neste design está imbricada na relação 

assertiva e elementos probatórios 

 

Interessante é a diferenciação feita por FERRAJOLI (1998)143 quanto à verdade fática, 

comprovável pela prova da ocorrência do fato, e quanto à verdade jurídica, comprovável através 

da interpretação do significado dos enunciados normativos que tipificam este mesmo fato como 

conduta punível e típica. Dessa forma, fixado que o termo “verdadeiro” tem o condão de, sem 

implicações metafísicas, indicar “correspondência”, se mostra plenamente possível apontar a 

investigação judicial como atrelada à busca da verdade em tornos dos fatos e normas objeto da 

ação penal, utilizando-se “verdadeiro” e “falso” para indicar conformidade ou desconformidade 

das proposições jurisdicionais a respeito destes. 

 

                                                                 
140 FERRAJOLI afirma: “Se una giustizia penale interamente ‘con verità’ costituisce un’utopia, una giustizia penale 

interamente ‘senza verità’ equivale a un sistema di arbitrio.” Para tanto prossegue: “Su questa base diremo que le 

garanzie penali e processuali, oltre che garanzie di libertà, sono anche garanzie di verità; e che ‘sapere’ e ‘potere’ 

concorrono in misura diversa nel giudizio a seconda che esse siano più o meno soffisfacibili e soddisfatte.” 

FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. 5. ed., Editori Laterza, 1998 p.18-19. 
141 FERRER BELTRAN, Jordí. Prova e verità nel diritto. Trad. Valentina Carnevale, Bologna, Il Mulino, 2004. 
142 BADARÓ explica como deve ser entendido ‘p está provado’: “Não significa nem que ‘p é verdadeiro’, o que 

seria uma relação conceitual, nem que ‘p foi estabelecida pelo juiz’. Neste último caso, sem dúvida, o 

convencimento psicológico do juiz é uma condição necessária, mas não suficiente, à qual deve acrescentar-se a 

aplicação, na formação do convencimento do juiz, de critérios de racionalidade e regras da lógica. Assim sendo, o 

enunciado ‘p está provado’ deve ser entendido como sinônimo de ‘há elementos prova suficientes a favor de p”. 

Isso não quer dizer que a proposição, porque está provada, seja verdadeira. Uma hipótese fática pode resultar 

provada ainda que seja falsa. Assim sendo, afirmar que “p está provado” denota que este enunciado será verdadeiro 

quando se dispuser de elementos de prova suficientes a favor de p, e falso quando não se dispuser de elementos de 

prova a favor de p ou quando eles forem insuficientes. Todavia, isso não exclui que o enunciado possa ser 

considerado verdadeiro, porque confirmado por suficientes elementos de prova, embora não corresponda, 

efetivamente, à realidade dos fatos.” BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito à prova e os limites lógicos de sua 

admissão: os conceitos de pertinência e relevância. in José Roberto dos Santos Bedaque; Lia Carolina Batista 

Cintra; Elie Pierre Eid. (Org.). Garantismo Processual: Garantias constitucionais aplicadas ao processo. 1 ed., 

Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, v. 1, p. 219.  
143 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. 5. ed., Editori Laterza, 1998 p.20-23. 
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Nesse intento, não se discorda acerca dos posicionamentos que apontam a 

impossibilidade total de se atingir a verdade real e absoluta. Assim, se faz o registro que indicar 

o valor verdade como legitimador da atuação jurisdicional é plenamente diverso de apontar a 

busca da verdade como finalidade máxima do processo penal144. Logo, esta não é uma meta 

central. É de suma importância o estabelecimento de regras claras para evitar que tal se torne, 

sob pena de esvaziar todo o arcabouço democrático atribuído ao processo penal atual. 

 

Entretanto, há de se reconhecer que o método contraditório, fortemente atrelado ao 

sistema adversarial, é o mais adequado para o desenvolvimento processual quando comparados 

com outros, por ser o mais confiável, justamente por permitir a atuação dos interessados na 

construção das decisões, o que traz a reboque o aumento da probabilidade de elucidação dos 

fatos sob análise no processo penal145-146. 

 

                                                                 
144 ZILLI ensina que: “sem jamais se olvidar do esforço que deve permear todo o processo penal de ‘reconstrução 

retrospectiva de um evento real, cuja valoração, observados certos critérios, conduz à imposição de uma dada 

sanção’, deve-se ter a consciência de que o que se descobre é ‘uma verdade obtida por vias formalizadas, ou seja, 

uma verdade processual. E este relativismo inerente à chamada verdade processual não impede, repita-se, que se 

estabeleça, como meta, a descoberta da verdade. Afinal, ‘não se poderia conceber uma sentença justa que não 

estivesse amparada pela preocupação de uma verificação correta dos fatos’. A meta de busca da verdade deve estar 

explicitada, todavia, ‘na ideia de certeza subjetiva.” ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória 

do juiz no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 114-115. 
145 TARUFFO leciona que: “la forma assertiva de la definicion no impide reconocer que con base en ella, y de las 

dos implicaciones desarolladas, se toman dos posiciones valorativas bastante transparentes, explícitas en la 

doctrina del common law. De un lado, se trata de la tradicional y todavia recurrente opinion segundo la cual es 

justo y oportuno que el juez sea neutral y pasivo, y limite su actividad al control acerca de la fairness del debate, 

porque en caso contrario estaría en peligro su imparcialidad y por lo tanto la garantía de la igualdad de las partes 

desde el punto de vista del due process of law. De outro lado, se trata de la no menos tradicional y difundida 

conviccion según la qual cual el adversary system representaría el método más eficaz para el descubrimiento de la 

verdad, por cuanto se considera más probable que esta surja del libre juego de las partes individualmente 

interesadas en ponerlas en evidencia, que no de la iniciativa de un juez que solo se movería por el deber de oficio.” 

TARUFFO, Michele. El proceso civil adversarial en la experiencia americana: el modelo americano de del 

proceso de connotación dispositiva, Bogotá, Temis, 2008, p.2-3 apud PRADO, Geraldo. Prova penal e sistemas 

de controle epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por métodos ocultos, 1. ed.,São 

Paulo, Marcial Pons, 2014, p. 49. 
146 Lecionando sobre o contraditório, FOSCHINI estabelece uma relação interessante de onde emergirá a verdade. 

Assim, o autor aduz que: “Il contradditorio, quindi, che il buon senso ha fatto sempre considerare come uno 

scambio di pensieri (e lo scambio delle difese scritte nel processo civile ne è la manifestazione materiale), più 

precisamente si risolve in ciò che ogni soggetto fa vivere negli altri il proprio pensiero e vive egli stesso il pensiero 

degli altri cosicchè in ognuno dei soggetti vivono i pensamenti di tutti, coesistono tutte le ipotizzate verità, e quindi, 

svanito ogni ostacolo relativo all’individualità dei soggetti, può verificarsi quela sitensi delle sintesi, quel giudizio 

collettivo dei giudizi individuali, quel in unun versus, quella ascesa degli individui verso l’universale, che è il 

nascimento della verità. Il contraddittorio, quindi, ben lontano dall’essere una lotta – come subendo l’influenza 

della primitiva autotutela si suole ancora credere – nel quale caso il processo sarebbe guerra e quindi è reciproco 

scambio, è un mettere in comune, è fusione, tende alla pace e quindi è creazione.”  

FOSCHINI, Gaetano. Il Dibattimento, studi. Milano, Giuffrè, 1956, p.193-194. Na doutrina processual penal 

brasileiro, TORNAGHI afirma ser o debate “a melhor maneira de chegar à verdade. A discussão ilumina o caminho 

para ela e remove os obstáculos que lhe dificultam o alcance.” TORNAGHI, Hélio. A relação processual penal, 

2. ed. São Paulo, Saraiva, 1987, p.157. 
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Nesse sentido, além do caráter político da permissão aos sujeitos em participar 

efetivamente dos atos, realça-se o valor heurístico da garantia do contraditório147. Ao 

possibilitar o funcionamento dialético da estrutura processual (potencialidade de indagação e 

verificação de argumentos contrapostos), reforça-se um eficiente mecanismo de busca da 

verdade148. 

 

Reconhecer a garantia do contraditório como método heurístico no processo penal 

significa em grande medida lutar pela atribuição de poderes equivalentes às partes para que 

sejam ouvidas pelo órgão jurisdicional competente em face de cada atuação da parte adversa 

(audiatur et altera pars), uma vez que não se admite a possibilidade de qualquer das partes ser 

prejudicada no interior do processo sem que lhe seja oportunidade a prévia manifestação (nemo 

inauditus dannari potest)149, guardadas as hipóteses legais em que se afaste necessariamente o 

contraditório para atingir-se a finalidade do ato, tal qual ocorre com medidas cautelares e meios 

de busca de provas no processo penal150. 

 

Além disso, imperioso apontar o contraditório como elemento epistêmico151 no campo 

processual, com especial enfoque na seara penal. Assim, o método dialético, não representa 

                                                                 
147 UBERTIS aponta o contraditório além de cânone na produção das provas, como elemento heurístico, próprio do 

método dialético processual. UBERTIS, Giulio. Il contraddittorio nella formazione della prova penale in 

YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de. Estudos em homenagem à Professora Ada 

Pellegrini Grinover, São Paulo: DPJ, 2005, p. 332. Neste mesmo sentir são as lições de GOMES FILHO: “Possui o 

contraditório, enfim, um valor heurístico, constituindo a mais adequada metodologia para a completa apuração 

dos fatos, bem como para a justa aplicação do direito, pois com o conhecimento das opiniões contrapostas dos 

litigantes ampliam-se os horizontes da cognição judicial, com a consequente diminuição da possibilidade de erro 

judiciário; nesse sentido, é possível afirmar, com Carnacini, que, se o processo serve às partes, por sua vez as 

partes também servem ao processo; trata-se, portanto, de valioso instrumento de técnica processual, por meio do 

qual as partes colaboram no exercício da jurisdição.” GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das 

decisões judiciais. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 34. 
148 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 

2018, p. 58-59. 
149 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Garantias Processuais nos Recursos Criminais, 2. ed.,São Paulo, Atlas, 

2013, p. 164. 
150 No tocante ao Código de Processo Penal tipo para Ibero-América, SCARANCE FERNANDES aponta que há um 

movimento de exigir-se que tais medidas sejam determinadas por autoridade judicial com participação das partes, 

via de regra, excepcionando-se apenas nos casos que, por sua natureza, impossibilitem a participação do 

investigado. FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 7. ed., São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 60. 
151 MATILDA e HERDY indicam que os teóricos do Direito geralmente veem a Epistemologia Jurídica como o estudo 

de questões ligadas à própria produção de conhecimento jurídico, enquanto a teorização da Teoria do Direito. Em 

seguida as autoras afirmam: “Contudo, estudos recentes têm atribuído outro sentido à expressão. ‘Epistemologia 

Jurídica’ tem sido empregada para fazer referência ao desafio de se justificar proposições sobre questões de fato 

que são apresentadas em um processo judicial. (...) O propósito do processo judicial não é formular crenças 

verdadeiras, mas colocar um ponto final num conflito de interesses (Haack, 2014). Diferentemente do que acontece 

em um laboratório, alcançar a verdade no tribunal é um meio, e não um fim.” MATILDA, Janaina, HERDY, 

Rachel. As inferências probatórias: compromissos epistêmicos, normativos e interpretativos in Epistemologias 

Críticas do Direito, CUNHA, José Ricardo (org.), Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016, p.209-210. 
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somente uma escolha de política processual, mas também uma garantia epistemológica na 

pesquisa da verdade. 

 

Nesse sentir, será justamente o efetivo embate entre as partes no processo penal que 

ampliará o campo de análise do juiz, para então decidir, reduzindo-se consideravelmente as 

chances de erro. O contraditório se mostra imprescindível no processo penal, pois os bens 

postos em jogo são muito caros ao cidadão. Este representa o método pelo qual o processo há 

de se desenvolver, encarado sob uma visão metodológica enquanto procedimento de caráter 

epistemológico de conhecimento dos fatos com base nos elementos de prova, tendo, portanto, 

central influência na produção destes e na colocação dos argumentos das partes152.  

 

FERRAJOLI (1998)153 aduz que diversamente do que ocorre em qualquer outra atividade 

cognitiva, a verdade dos fatos, das alegações probatórias, das teses jurídicas e das interpretações 

das leis são predicáveis jurisdicionalmente guardada a condição de que sejam observadas as 

regras e procedimentos que regulamentam suas comprovações. Assim, imprimi-se um caráter 

autoritativo e convencional, contrastando-se assim ao modelo de mera correspondência. 

 

Mesmo quando comparado com o processo penal do Medievo, a doutrina e prática 

processual penal atual, edificada sob a égide do livre convencimento motivado, prossegue-se a 

disciplinar o método de investigação dos fatos e consequentemente a formação da verdade 

processual. Dessa forma, a garantia do contraditório possui caráter epistemológico concreto ao 

lado de outros ditames tais quais as normas que fixam a interpretação da lei penal e proíbem a 

analogia, fixam a presunção de não culpabilidade até decisão definitiva, o ônus da prova da 

culpabilidade alocado sob à acusação, o princípio do in dubio pro reo, dentre inúmeras outras. 

 

Ao contrário do que ocorre na pesquisa cientifica e histórica, o cerne da questão reside 

justamente na impossibilidade de o juiz não decidir, graças à vedação ao non liquet, mesmo que 

tenha dúvida154, motivo pelo qual imperioso serem fixados critérios epistêmicos. 

                                                                 
152 TARUFFO indica que em: “todo e qualquer procedimento de caráter epistêmico tem importância decisiva o 

método, ou seja, o conjunto das modalidades com que são selecionadas, controladas e utilizadas as informações 

que servem para demonstrar a veracidade das conclusões. No âmbito do processo isso equivale a fazer referência 

sobretudo às regras que disciplinam a produção das provas e sua utilização, ou seja, ao ‘direito das provas’ e à 

equivalente noção anglo-americana de law of evidence.” TARUFFO, Michele. A dimensão epistêmica do 

processo in Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor de Paula Ramos. São 

Paulo, Marcial Pons, 2012, p. 160 e 164. 
153 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. 5. ed., Editori Laterza, 1998, p.33 
154 Ibidem, p. 34. 
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Nesse sentido, indica-se que não apenas a verdade é condição da validade, mas também 

é a validade condicionante da verdade no âmbito do processo. Além disso, tais normas sobre a 

construção da verdade têm por escopo afastar o abuso e chicana das partes sobre o desenvolver 

das investigações e do contraditório entre acusação e defesa155. 

 

Com isso, o contraditório, mesmo que afeito ao caráter de princípio, como outras 

garantias processuais constitucionais, traduz-se em regra jurídica de elementar critério 

epistêmico. Inegável seu peso de garantia epistêmica quanto à correta obtenção da verdade no 

campo processual, enquanto viabilizadora do direito ao confronto, da submissão à contraprova, 

da ampla defesa, vista tanto pelo aspecto da ampla defesa e da autodefesa156. 

 

Fixadas tais premissas, aponta-se que de conhecimento geral a previsão expressa da 

garantia do contraditório no ordenamento jurídico nacional. Entretanto, tal medida por si só em 

nada resolve, motivo pelo qual, conforme buscar-se-á no desenvolvimento da presente 

pesquisa, discutir-se a importância do efetivo, pleno e equilibrado contraditório, abandonando-

se o diferido, enfraquecido e meramente protocolar tal qual ocorre em diversos momentos 

processuais penais157. 

 

Finalmente, imperioso indicar que apesar da forte conexão entre o contraditório e os 

elementos de prova158, a presente pesquisa discutirá o aspecto da essencialidade  do 

                                                                 
155 Ibidem, p. 34. 
156 FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y defensa penal - o sobre la defensa pública. Revista del Ministério Público 

de la Defensa, Buenos Aires, v. 1, n. 1, nov. 2006, p. 52. 
157 DINAMARCO ensina que a “efetividade do contraditório é exigência inerente à própria garantia deste e graduada 

segundo o teor de indisponibilidade do direito substancial em conflito. Os dois pólos dessa garantia, a informação 

e a reação, correspondem afinal, como em um microcosmos, a dois postulados de maior espectro do próprio Estado 

democrático, que são a liberdade de informação e a participação da sociedade. Tem-se informação, é claro, para 

melhor poder participar. No processo é assegurada a informação sempre (citações, intimações) e, quando o direito 

é disponível, a reação aos atos do adversário e do próprio juiz dependerá das opções da parte, que cumprirá os 

ônus ou sofrerá as consequências (v.g. efeito da revelia); na medida da indisponibilidade do direito substancial, 

estreita-se a disponibilidade das situações ativas do processo, de modo que da não-participação deixam de decorrer 

as consequências mais graves que se têm em casos de direitos disponíveis. Por outro lado, o contraditório há de 

ser equilibrado, combatendo os litigantes em paridade de armas; essa é uma projeção processual do princípio 

constitucional da isonomia que ilumina todo o procedimento mediante o qual se exterioriza a participação 

contraditória.” DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. rev. e atual., São 

Paulo, Malheiros, 2010, p. 161-162. 
158 Por exemplo, a grande discussão do contraddittorio sull´elemento di prova e per l´elemento di prova, conforme 

apregoa a doutrina italiana em: Giusto processo e contraddittorio in ambito penale in UBERTIS, Giulio. Argomenti 

di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2006, v. 2, p.17-18 e SIRACUSANO, Delfino; GALATI, Antonio; 

TRANCHINA, Giovanni; ZAPPALA, Vincenzo. Diritto Processuale Penale, Volume Primo, Milano, Giuffrè, 

2006, p.341-345. 
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contraditório como exposição dialógica de razões e argumentos159, tendo em vista que o 

momento do juízo de admissibilidade da acusação tal qual posto direito brasileiro não constitui 

fase independente160, e via de regra sopesar a narrativa posta na acusação e na reação defensiva 

inicial, bem como os elementos coletados quando da investigação, se mostra atividade 

imprescindível para o desenvolvimento de um processo penal de cariz constitucional. 

 

1.5.4. Contraditório e a paridade de armas 

 

 

Inegável é a relação imbricada entre a garantia do contraditório e a paridade de armas 

no seio do processo. A necessidade de se tratar, mesmo que não de maneira exaustiva, desta 

relação, é reforçada no campo processual penal, tendo em vista a inegável diferença entre as 

partes, principalmente nos casos de acusação pública, em que se colocam o Ministério Público 

versus a Defensoria Pública ou a advocacia privada161. 

 

Nesse sentido, aponta-se a proteção da paridade de armas entre os sujeitos parciais no 

âmbito do processo, buscando à concretização da igualdade substancial, como manifestação 

clara do devido processo legal inserido em um proclamado Estado de Direito.  

                                                                 
159 Justificando o verdadeiro valor que deve ser dado ao referido momento processual, ZILLI afirma que: “Esta 

dialética inicial é de singular importância. É que, via de regra, os elementos que lastreiam a acusação são obtidos 

de forma unilateral e, em alguns casos, com a atuação direta do próprio órgão acusador. Assim, a perspectiva de 

uma visão multifocal sobre o “direito de acusar” abre os horizontes da cognição enriquecendo o próprio juízo de 

admissibilidade. Por essa perspectiva, o maior dispêndio de energia processual dado pelo alongamento da fase 

inicial compõe de forma mais eficaz os valores que estão na encruzilhada da eficiência e do garantismo no processo 

penal.” ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Admissibilidade da Acusação e o fio de Ariadne. Boletim do IBCCrim, 

267/4-6. São Paulo: IBCCrim, fev.2015. 
160 Conforme discutir-se-á mais adiante, diverso de modelos internacionais, o juízo de admissibilidade da acusação 

não constitui fase independente, mas apenas o momento de interseção entre a fase postulatória e instrutória. De 

modo diverso, aponta GERALDO PRADO: “a reforma processual penal de 2008 modificou a estrutura do processo 

penal brasileiro. No lugar das duas etapas de persecução (investigação criminal e processo), o modelo passou a 

contemplar três etapas: investigação criminal, admissibilidade da acusação e instrução probatória.” PRADO, 

Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia das provas obtidas 

por métodos ocultos, 1. ed. São Paulo, Marcial Pons, 2014, p.45. 
161 Tratando sobre o contraditório e as questões de direito, BADARÓ explica que “na realidade, parece que 

contraditório e igualdade constituem duas ideias diferentes, se bem andem paralelas e se acompanhem 

reciprocamente: é imaginável um sistema processual com mínima participação de ambos os sujeitos, porém 

tratados eles em nível de igualdade; inversamente, algum sistema muito participativo, mas atribuindo a um deles 

participação mais acentuada que a outra. Porém, no processo penal, embora devendo se buscar um contraditório 

efetivo e equilibrado, não se pode deixar de considerar uma desigualdade das partes, decorrente da própria natureza 

do processo.” BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença: releitura da emendatio libelli à luz do 

contraditório sobre as questões de direito no novo Código de Processo Civil in Coleção Repercussões do Novo 

CPC - Processo Penal Processo Penal coord. Antônio do Passo Cabral, Eugênio Pacelli e Rogério Schietti Cruz 

(Coleção Repercussões do Novo CPC) Salvador, Juspodivm, v.13, 2016, p. 366. 
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TUCCI (2011) indica que esta apenas será atingida no exato momento em que a 

equivalência de situações previstas de forma abstrata pelo legislador corresponder 

concretamente à realidade processual162.Tendo em vista a importância da garantia da paridade 

de armas para a persecução penal, a presente pesquisa, além de estabelecer suas implicações, 

aponta como ponto nevrálgico responder a seguinte questão: a paridade de armas decorre da 

garantia do contraditório? Qual a relação existente entre tais cânones? 

 

Verifica-se parcela na doutrina estrangeira que defende a resposta positiva, atribuindo a 

origem da paridade de armas ao princípio fundamental audiatur et altera pars/audita altera 

parte/audi alteram partem163. Por outro giro, importantes autores atribuem sua origem ao 

princípio da igualdade164, ditame de caráter constitucional em nosso ordenamento jurídico165. 

 

Oportuno indicar a diferenciação entre a paridade de armas do contraditório, atribuindo 

a ligação entre aquela e a igualdade, enquanto este com a par condicio, instituto intrinsecamente 

ligado à estrutura cooperativa e de forte traço heurístico, conforme anteriormente apontado166. 

 

                                                                 
162 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 4 ed. rev., 

atual. e ampl., 2011, p. 63. 
163 FEDOROVA entende que a paridade de armas é uma expressão do antigo princípio audi altera paretem ou 

audiatur et altera pars. FEDOROVA, Masha. The principle of equality of arms in international criminal 

proceedings, Cambridge, Atnwerp, Porland, Intersentia, School of Human Rights Research, 2012, p. 105-106. 

MARCZAK entende que a paridade de armas tem origem neste mesmo princípio, ligando-se esta no direito positivo 

alemão atual à garantia do Estado de Direito. MARCZAK, Elke. Das fairness in Prozess. Unter Besonderer 

Berücksichtigung des Strafprozesses. Inaugural-dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hönen 

Rechtwissenchaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, 2000, p.18-20 apud VIEIRA, Renato Stanziola. 

Paridade de armas no processo penal, 1. ed. Brasília, Gazeta Jurídica, 2014, p. 164-165. 
164 Conforme será exposto em sequência, alinha-se com tal posicionamento, principalmente com base nas lições 

de STANZIOLA VIEIRA, quem aponta o princípio da igualdade como fundamento jurídico principal. Mesmo que em 

seu trabalho sua concepção de processo tenha se construído sob a teoria de GOLDSCHMIDT – doutrina da situação 

jurídica – de modo a reforçar o caráter combativo existente entre acusador e defesa, como se verifica no capítulo 

3 de Paridade de armas no processo penal, o próprio autor expõe que em sua obra parte de premissas expostas 

por FAZZALARI, ao tratar de paridade de armas, como decorrente da igualdade, enquanto par condicio, como 

decorrente da dialeticidade, auxiliaram sua análise para apontar a paridade de armas como autônoma em relação à 

par condicio, já que aquela supõe igualdade na apresentação da causa, e não apenas reparticação das regras afeitas 

à prova ou à dinâmica de ação e reação no processo penal. Ibidem, p. 213-214. 
165 Não se ignora o posicionamento verificado na doutrina estadunidense, alemã e em julgados do Tribunal Europeu 

de Direitos Humanos de que a paridade de armas integraria a garantia do fair trial (a igualdade de armas, isto é, a 

igualdade processual entre o acusado com o acusador público, é um elemento inerente ao ‘fair trial’.) Entretanto, 

pelo que se propõe o presente trabalho o enfoque se dará unicamente na relação contraditório versus paridade de 

armas. Para maior pesquisa ver VIEIRA, Renato Stanziola. Paridade de armas no processo penal, 1. ed. Brasília, 

Gazeta Jurídica, 2014, p. 173-202 (Enfoques gerais a partir dos julgados do TEDH).  
166 FARANDA leciona que: “sembra non possa comunque prescindere da quel particolare tipo de collaborazione che 

si realiza atraverso il contraddittorio, inteso quale método di ricerca della verità fondato sulla contrapposizione 

dialogica, l’attuazione della par condicio tra le parti del processo va considerata come un’esigenza sistematica 

imprescindibile.” FARANDA, Claudio. La “par condicio” nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1968, p. 7. 
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Apesar dos avanços no campo do processo civil em relação ao estudo desta estrutura 

cooperativa, necessário apenas um parêntese quanto a não verificação da referida estrutura no 

campo do processo penal, tendo em vista operar sob premissas diversas do processo civil, como 

a presunção de inocência e suas manifestações, tais quais o favor rei e o in dubio pro reo167.  

 

A paridade de armas tem por escopo certificar que ambas partes em conflito usufruam 

de meios equivalentes para ataque e defesa e de iguais armas para fazer valer os argumentos 

postos, bem como os meios de prova. Desse modo, o núcleo duro da paridade de armas se 

relaciona muito mais na posição das partes como norma de tratamento168, do que oportunidades 

de fala e momentos de influência, questão mais afeita e já garantida pelo contraditório e par 

condicio. 

 

Afasta-se, portanto, qualquer sinonímia entre a par condicio e a paridade de armas169, 

tendo em vista alinhar-se ao posicionamento de que a paridade de armas decorre do princípio 

constitucional da igualdade, viés que reforça sua importância e permite um enfoque mais 

adequado à garantia em questão. Nesse intento, conforme disposto no preâmbulo da CF de 

                                                                 
167 Tratando sobre o artigo 6º do Código de Processo Civil, SAMPAIO afirma: “Esse novo modelo processual 

flagrantemente inspirado pelo CPC alemão e português, em especial no que diz respeito às técnicas de cooperação, 

não possui o condão de máxima importação ao direito processual penal. Esta afirmativa se fundamenta na 

impossibilidade teórica (com as técnicas constitucionais de proteção ao inocente) e prática (na tentativa de 

estabilizar a imparcialidade operativa do julgador), diante de um modelo inspirado pelo princípio acusatório em 

que o dever de esclarecimento, o dever de prevenção e o dever de assistência ou auxílio das partes pelo julgador 

não se tornam pertinentes ao sistema processual penal. SAMPAIO, Denis. A regra do contraditório no Novo 

Código de Processo Civil e sua “possível” influência no Direito Processo Penal in Processo penal (coord.) Antonio 

do Passo Cabral, Eugenio Pacelli e Rogerio Schietti Cruz, Salvador, Jus Podivm, 2016, p. 357. Neste mesmo 

sentido são os dizeres de STRANZIOLA VIEIRA: “(...) em processo penal estruturado segundo a garantia 

constitucional da presunção de inocência, com a particularidade de se respeitar o direito ao silêncio – e a 

consequência de seu exercício -, não se prestigia, na extensão em que o faz Faranda, a tal estrutura cooperatória 

do processo penal.” VIEIRA, Renato Stanziola. Paridade de armas no processo penal, 1. ed. Brasília, Gazeta 

Jurídica, 2014, p. 211. 
168 STANZIOLA VIEIRA aponta que tal questão “resgata um lado genérico da conceituação, qual seja, o que demanda 

a igualdade na apresentação do caso, em sentido amplo, não só no aspecto probatório, de forma a evitar que um 

lado esteja em situação desfavorável – também em sentido amplo – quando comparado com seu antagonista. 

Portanto, pode-se concluir que paridade de armas não só significa repartição de oportunidades de produção de 

provas, mas também envolve o tipo de tratamento conferido ao acusado e ao acusador quando se tem em vista a 

apresentação do caso de cada parte, em sentido amplo. Isso supõe, evidentemente, não apenas o tratamento 

igualitário na questão das provas, mas a regra de tratamento antes e depois da instrução processual penal, ou seja, 

em fase investigativa, recursal e de execução.” Idem, p. 189-190. 
169 DA COSTA indica um ponte entre a paridade de armas e o contraditório afirmando que: “o contraditório pode 

ser entendido como uma decorrência do princípio da igualdade de armas, no sentido em que este princípio – de 

caracter mais abrangente – exige que as partes possam pronunciar-se sobre todas as questões respeitantes à lide, 

sob pena de se gerar um desequilíbrio de suas situações no processo”, bem como que: “a igualdade de armas pode 

ser entendida como uma exigência do contraditório, uma vez que este, enquanto direito de ser ouvido e a 

influenciar a decisão final, exige uma igual oportunidade de exposição de razões e argumentos.” COSTA, Tiago 

Félix da. A (des)igualdade de armas nas providências cautelares sem audiência do requerido, Coimbra, 

Almedina, 2012, p. 31. 
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1988, a igualdade, ladeada pela liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e justiça, é 

considerada valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

 

Em adição, do modo como previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, há de se 

sobrelevar o direito à isonomia processual, tendo em vista que assegura a CF de 1988 a 

igualdade de todos perante à lei, o que significa afirmar e buscar diuturnamente o equilíbrio de 

situações recíprocas no seio do processo criminal170. 

 

Interessante notar que a concepção de justiça no processo cunhada por VON JHERING 

(1963), enquanto exigência essencial, perante a qual todas as demais colocavam-se abaixo, 

pressupõe uma relação entre as partes fundada na igualdade jurídica e não de subordinação 

jurídica, devendo estas combaterem com armas iguais e distribuídas com igualdade a sombra e 

a luz171. Assim, o contraditório e a paridade de armas seriam linhas paralelas que se 

devidamente respeitadas e garantidas reforçam o caráter justo do processo penal, bem como o 

amoldam ao sistema constitucional posto172. 

 

A paridade de armas significa a necessária observância de um balanceamento de 

oportunidades processuais entre as partes. Tomado o conceito de processo de FAZZALARI, tal 

qual delineado no item 3 do presente capítulo, de suma importância tal garantia, tendo em vista 

a habilitação para participar em contraditório os sujeitos a serem atingidos pelo ato final, 

portanto, em igualdade de oportunidades e dispostas ferramentas equivalentes. 

 

Neste espeque, visando à máxima participação possível dos sujeitos processuais, há que 

se garantir meios e momentos equivalentes para todo tipo de atividade173, desde apontamentos 

de argumentos até a produção probatória, sob pena de violar garantias constitucionalmente 

                                                                 
170 CARNELUTTI é direto e categórico: “che il segreto dell’equilibrio processuale è il contraddittorio.” 

CARNELUTTI, Francesco. Crisi della giustizia penal in Rivista de Diritto Processuale Civile. vol. XIII. Padova, 

CEDAM, 1958, p. 345. 
171 VON JHERING, Rudolf. Lisboa, A evolução do direito, José Bastos & C.A Editores, 1963, p. 265-266. 
172 SCARANCE FERNANDES ensina que “princípio da igualdade, por outro lado, coloca as duas partes em posição 

de similitude perante o Estado e, no processo, perante o juiz. Não se confunde com o contraditório, nem o abrange. 

Apenas se relacionam, pois ao se garantir a ambos os contendores o contraditório também se assegura o tratamento 

igualitário.” FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, RT, 7. ed. 2012, p. 58. 
173 DAMASKA afirma que: “To phrase the question differentely, is another concept of party equality required 

otherthan the “formal” one emanating from... weapons, just as all voter be considered as equal for the purpose of 

regulating the ballot (one person, one vote).” DAMASKA, Mirjan. The faces of Justice and State authority, 

New York, Yale University Press, 1991, p. 107. 
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asseguradas. Assim, conclui STANZIOLA VIEIRA (2014)174 que a paridade de armas vai além da 

sistemática ação e reação, pois significa garantir direitos que não emergem obrigatoriamente de 

atos da parte adversa, de modo que a paridade de armas é conceitualmente independente do ato 

ou reação da parte adversa. 

 

 Outro ponto de toque se verifica entre a paridade de armas e o processo adversarial, 

mas também tal relação não é obrigatória, até pelo fato de que esta não exige a existência de 

partes no sentido estrito, bem como do processo, discutindo-se sua incidência desde à 

investigação criminal175. Nesse espeque, a equivalência de oportunidades à defesa e acusação 

trará a reboque o contraditório substancial176 e efetivo177, tal qual se traça na presente pesquisa 

como meta no direito processual penal hodierno178. 

                                                                 
174 VIEIRA, Renato Stanziola. Paridade de armas no processo penal, 1. ed. Brasília, Gazeta Jurídica, 2014, p. 

217. 
175 STANZIOLA VIEIRA aduz que: “A adversarialidade do processo não é dependente da observância do princípio 

da paridade de armas; e nem a recíproca é verdadeira, até porque não se concorda com a ideia de que a incidência 

do princípio da paridade de armas depende da existência de partes em sentido restrito, nem de que ela depende 

incondicionalmente da configuração do chamado processo de partes.” Ibidem, p. 183. 
176 LIEBMAN leciona que: “Il principio del contraddittorio deve essere rispettato non solo formalmente, ma 

sostanzialmente, in modo che entrambe le parti sia garantita la possibilità di svolgere pienamente la difesa delle 

proprie ragioni e devono considerarsi incostituzionali le norme che non lo rispettano.” LIEBMAN, Enrico Tulio. 

Manuale di Diritto Processuale Civile, vol. I, 2. ed., Milano, Giuffrè, 1957, p.229. 
177 COMOGLIO aponta o contraditório como meio essencial para realização do escopo típico do processo, garantindo 

que: “l’accertamento e l’attuazione del diritto controverso avvengano ‘su un piano di paritaria difesa delle parti’, 

sì da imporre la piena regolarità non solo dell`instaurazione, ma anche del successivo svolgimento del guidizio, 

sino alla pronuncia della decisione definitiva. Ma si tende, anche, a porre in evidenza lo estretto raporto di mezzo 

a fine, che intercorre tra la garanzia  di un effettivo contraddittorio, quale esigenza primaria di compartecipacione 

attiva di tutte le parti al dibattito processuale, ed i diritti di difesa di ciascuna di esse, quali espressioni essenciali 

della personalità umana, considerata come soggetto (e nom mai come oggetto) in um processo ‘equo’ e ‘giusto’. 

In tale ottica, se ‘la partecipazione delle parti a tutti gli atti del processo’, e soprattutto quelli com cui si 

acquisiscono ‘elementi instruttori’, garantisce l`esecizio di quei fondamentali diritti, assicurnado pure la 

tendenziale ‘genuinità’ delle prove aquisite od assunte, il contraddittorio rappresenta come tale il cardine di ‘ogni 

forma di giurisdizione’ (sia essa contenziosa oppure volontaria), correlandosi in modo indissolubile con i principi 

di imparzialità ed di indipendenza del guidice che à chiamato a pronunciarsi.” COMOGLIO, Luigi Paolo. Difesa 

e Contradittorio nei Procedimenti in Camera di Consiglio in Rivista di Diritto Processuale Civile, vol. LIII, 

CEDAM, 1997, p. 744-745. Tratando também do contraditório efetivo ver DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Novo Processo Civil, São Paulo, Malheiros, 2016, p.63. 
178 GRINOVER apregoa que “as partes hão de gozar de igual idoneidade técnica e dispor de situações subjetivas 

análogas, de modo que a função que exercem tenha a mesma eficácia dinâmica no plano dialético. E, finalmente, 

que o processo jurisdicional moderno – repetindo, como se notou, uma tradição antiga – não pode abrir mão 

daquele tipo particular de colaboração que se realiza por intermédio do contraditório, exatamente entedido como 

método de busca da verdade baseado na contraposição dialética.” GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa, 

contraditório, igualdade e par condicio na ótica do processo de estrutura cooperatória in Novas tendências do 

direito processual (de acordo com a constituição de 1988), Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1990, p. 4. 
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Por fim, não se pode deixar de dar o devido destaque ao avanço verificado quanto às 

garantias do contraditório e paridade de armas trazida pelos arts. 7º179 e 10180 do atual Código 

de Processo Civil. Comprova-se que as garantias fundamentais devem sim iluminar o labor dos 

atores do sistema processual em sua inteireza, impulsionando o legislador a inseri-las também 

no campo infraconstitucional, tais garantias já há muito previstas em sede constitucional. 

 

Desta forma, em sequência, abordar-se-á a garantia da ampla defesa, instrumento 

umbilicalmente e inseparável do contraditório na seara processual. 

 

1.6.  A garantia da ampla defesa 

 

 

Inevitável ao tratar da ampla defesa, rememorar a célebre afirmação que CARULLI 

(1967)181 inicia sua obra sobre o direito de defesa para evidenciar a relevância desta: “la storia 

del processo penale è la storia della difesa.” 

 

Ocorre que ao reforçar mais uma vez o caráter autoimplicativo e circular das garantias 

enfrentadas neste capítulo (contraditório, paridade de armas, ampla defesa e motivação)182, 

observa-se a defesa como imprescindível instrumento de solicitação e controle do método de 

produção de prova no sistema acusatório, implicando precisamente no contraditório entre a tese 

acusatória e a tese defensiva e entre as respectivas provas e contraprovas183. 

                                                                 
179 Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 

processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz 

zelar pelo efetivo contraditório. 
180 Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício. 
181 CARULLI, Nicola. Il diritto di defesa dell´imputato, Napoli, Eugenio Jovene, 1967, p.3. 
182 Analisando o due process of law de forma comparativa com o ordenamento jurídico estadunidense, de modo a 

leva-lo do processo penal para o processo civil, GRINOVER aponta que: “Na realidade, o prisma da defesa do 

indivíduo, na cláusula, é só aparente: impedir lesões de direitos individuais, sem o devido processo legal, 

significada adequação à natureza dialética do processo. Se o escopo da cláusula é a proteção de direitos individuais, 

somente assegurando o contraditório e a igualdade das partes poderá o juiz proferir imparcialmente sua decisão. 

A possibilidade de agir e de se defender, o desenvolvimento do processo e a observância do contraditório, mediante 

uma distribuição equitativa de meios e possibilidades processuais, colocam ambas as partes em posição de 

igualdade forma, com oportunidades uniformes quanto ao resultado prático do processo.” GRINOVER, Ada 

Pellegini. As garantias constitucionais do direito de ação, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1973, p.40. 
183 ASSIS MOURA e BASTOS apontam que: “Defesa e contraditório estão, inseparavelmente, ligados, porque assim 

como não ocorre direito amplo de defesa sem o procedimento contraditório, também não se compreende este sem 

a defesa plena. Em outras palavras, é do contraditório que brota o exercício da ampla defesa, mas é esta que o 

garante. A defesa afirma o contraditório, mas também por este se manifesta e é garantida. Advirta-se, porém, que 

ampla defesa não se confunde com contraditório. O contraditório, asseveram Celso Bastos e Ives Gandra Martins, 
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FERRAJOLI (1998)184
 aponta que seu décimo axioma – nulla probatio sine defensione – 

se mostra como a principal condição epistemológica da prova, já que a falsificação da hipótese 

acusatória é viabilizada pela possibilidade da parte adversa afasta-la, de forma que nenhuma 

prova será adequada ao menos que se mostrem infrutíferas todas possíveis refutações e 

contraprovas.  O fato da defesa emergir do contraditório é natural, tendo em vista desdobrar-se 

este em informação e possibilidade de reação185. Entretanto, a defesa é responsável por garantir 

o contraditório, já que a defesa representa um fator integrante do próprio direito de ação. O 

paralelo entre ação e defesa é dinamizado pelo contraditório, de forma que ambas as partes 

buscam a integralidade de seus direitos e garantias no seio do processo186. 

 

Analisando o due process of law comparativamente com o direito estadunidense aponta-

se que a efetiva possibilidade de se defender, sustentando suas próprias razões, no dito day in 

Court é o elemento que subordina toda a legalidade do procedimento, tão impositiva a 

                                                                 
‘é a exteriorização da própria defesa’. A todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou 

dar-lhe a versão que lhe convenha ou ainda de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.” 

MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; BASTOS, Cleunice A. Valentim. Defesa penal: direito ou garantia, in 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 1, n. 4, out-dez, 1993, p.117. GIACOMOLLI também estabelece 

uma conexão intrínseca entre a ampla defesa e o contraditório: “Possibilitar o contraditório defensivo pleno e a 

utilização das mesmas graduações técnicas da acusação, o cumprimento do devido processo constitucional e 

convencional, com a prestação da tutela jurisdicional efetiva, é uma das funcionalidades da ampla defesa. Além 

de direito subjetivo do acusado, a conexão da defesa com o contraditório é uma exigência estrutural e simétrica do 

processo, um componente do processo jurisdicional (teoria do processo), um dos pilares estruturantes do Estado 

de Direito (teoria político-constitucional, democracia participativa).” GIACOMOLLI, Nereu José. O devido 

processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica, São Paulo, 

Atlas, 2014, p. 124.  
184 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. 5. ed., Editori Laterza, 1998 p.629. 

Posteriormente o autor aponta que: “La difesa, che tendenzialmente non ha spazio nel processo inquisitorio, forma 

dunque il più importante strumento di sollecitazione e di controllo del metodo di prova accusatorio, consistente 

precisamente nel contraddittorio tra ipotesi d’accusa e ipostesi di difesa e tra le relative prove e contraprove. (...) 

Perché la contesa si svolga lealmente e ad armi pari, occorre d’altra parte la perfetta uguaglianza tra le due parti: 

in primo luogo che la difesa sia dotata delle medesime capacità e dei medesimi poteri dell’accusa; in secondo 

luogo che il suo ruolo contraddittore sia ammesso in ogni stato e grado del procedimento e in relazione ad ogni 

singolo atto probatorio, dagli esperimenti giudiziari e le perizie all’interrogatorio dell’imputato, dalle ricognizioni 

alle testimonianze e ai confronti.” Ibidem, p. 630. 
185 GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa contraditória, igualdade e “par condicio” na ótica do processo de estrutura 

cooperatória in Novas tendências do direito processual de acordo com a Constituição de 1988, Forense 

Universitária, 1990, p.4-5. 
186 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters Brasil, 

São Paulo, 2018, p. 61-62. 
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envergadura da ampla defesa187. Assim, de suma importância valorizar a defesa como quarta 

categoria fundamental do processo penal, ao lado da ação, do processo e da jurisdição188. 

 

Além disso, tratando da seara processual civil, COUTURE (1948)189
 indica que o 

paralelismo existente entre ação e defesa constitui intimamente a própria estrutura do processo, 

o que sobreleva a relação da ampla defesa com o contraditório. Nesse intento, assume relevo a 

conceituação da defesa, neste momento específico ao lado da ação, como proposta de 

decisão190, o que sobrevaloriza esta e a reboque impede que qualquer decisão judicial, 

especialmente no campo penal, sobrevenha sem consideração dos elementos trazidos pela 

defesa, conforme será objeto de discussão quando da análise do juízo de admissibilidade da 

acusação191. 

 

                                                                 
187 GRINOVER, Ada Pellegini. As garantias constitucionais do direito de ação, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1973, p.16. Em sequência GRINOVER prossegue: “A preocupação principal do juiz americano é 

assegurar a todos um efetivo contraditório, e em cada espécie concreta à Corte cabe verificar que a oportunidade 

de defesa tenha sido realmente plena, não permitindo a supressão ou a limitação das provas. Como bem apontado 

por VIGORITI, a Corte Americana (sem preocupar-se com o fato de as normas serem programáticas ou preceptivas, 

completas ou incompletas), visa a assegurar às partes, em cada caso concreto, o hearing on the facts in issue, 

contribuindo desse modo para resguardar, depois de quase dois séculos, o caráter de living Constitution à Carta.” 

GRINOVER, Ada Pellegini. As garantias constitucionais do direito de ação, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1973, p.16-19. 
188 FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 22-23.  
189 COUTURE afirma que: “entre la libertad de acudir a la autoridad de parte del actor y la libertad de defenderse 

del demandado, existe un paralelo tan íntimo que constituye la estructura misma del proceso. (...) Por la misma 

razón por la cual no se puede repeler de plano la demanda, no se puede repeler de plano la defensa. Por la misma 

razón por la cual es menester asegurar al actor los medios de reclamo ante la autoritad es menester asegurar al 

demandado los médios de desembarazarse de él.” COUTURE, Eduardo J. Estudios de derecho procesal civil, 

Tomo I, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, 1948 p.47. Sob este mesmo viés relacionado à ação e defesa, 

SCARANCE FERNANDES vai além e destaca: “em virtude dessa relação dialética proporcionada pelo contraditório, 

os direitos de ação e de defesa são direitos contrapostos, mas ressalta também que são direitos análogos, mais 

parecendo o direito de defesa um particular aspecto da ação, ‘aspecto esse que resulta exatamente da diversa 

posição que assumem no processo os sujeitos da relação processual. ‘O autor é quem pede; o réu simplesmente 

impede (resiste).” FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação, São Paulo, Editora Revista 

dos Tribunais, 2002, p. 27. Por fim, LEITE afirma: “além de atividade processual, a defesa é, ao mesmo tempo, 

contraposição que o réu apresenta aos motivos e razões em que se baseia a acusação, o que levou Arturo Santoro 

a dizer que a defesa é direito paralelo e contraposto ao direito de ação.” LEITE, Luciano Marques. O princípio 

audiatur et altera pars e o processo penal, dissertação de Mestrado, USP, Faculdade de Direito. p. 49. 
190 BINDER, Alberto M. Justicia penal e Estado de Derecho, Buenos Aires, Ad Hoc, 2004, p. 148 
191 Delineando as conclusões a advir, ZILLI ensina que: “Há, pois, uma lógica em se desenhar um contraditório 

anterior ao recebimento formal da acusação. E tal se relaciona com a efetividade que se quer emprestar, tanto à 

garantia da ampla defesa quanto à própria atividade processual. De fato, a resposta à acusação é o momento 

processual oportuno para que o acusado — que, invariavelmente não tomou parte na construção dos elementos 

informativos — traga todos os elementos que repute aptos a impedir o recebimento da acusação. O objetivo, 

portanto, é o de evitar que acusações desprovidas de sustentabilidade, ou mesmo desde logo manifestamente 

infundadas, tenham prosseguimento, prolongando o drama individual, além de onerarem, desnecessariamente, o 

Estado.” ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Hamlet entre nós, Boletim do IBCCrim, 192/2-3. São Paulo: 

IBCCrim, nov.2008. 
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Em adição, percebe-se que da garantia da ampla defesa, além da bipartição que adiante 

enfrentar-se-á (autodefesa e defesa técnica) decorrem diversos outros direitos e garantias, tais 

quais o direito de ser informado da acusação, de não produzir prova contra si mesmo (nemo 

tenetur se detegere), direito ao silêncio, à prova, à audiência (de ser ouvido), de estar 

presente192. 

 

Crucial ressaltar que a garantia da ampla defesa importa não somente ao acusado em 

sua esfera individual, mas também e, principalmente, a toda sociedade, já que essencial à 

existência e império do Estado de Direito, para o qual importa unicamente a decisão final justa, 

resultante diretamente da observância das garantias inseridas sob o espectro do devido processo 

legal. Nesse intento, SCARANCE FERNANDES (2002)193 é categórico ao apontar que é “a defesa 

garantia de cada um, nos casos concretos a que é chamado a responder, e de todos, pela 

potencialidade de uma acusação.” 

 

Não obstante a análise do presente capítulo pautar-se inicialmente quanto à classificação 

dos institutos entre princípios e regras, conforme a teoria de ALEXY, é sabido que a doutrina 

processual penal, nacional e estrangeira, discute a natureza jurídica da ampla defesa sob os 

enfoques de ser tal instituto um direito ou uma garantia. 

 

Aponta-se a existência de duas visões possíveis do direito de defesa: como direito do 

acusado à tutela jurídica de seu direito de liberdade; ou como desejo de observância das normas 

que lhe evitam a lesão ao seu direito de liberdade194. A despeito da importância em contrapor 

defesa à ação, esta conceituação realça uma questão nuclear, já que vai além da “reatividade” 

destacada nas lições de CARULLI (1967)195: “La difesa, in generale, va concepita come 

‘repulsione di um attacco.” 

 

                                                                 
192 Além dos citados, GIACOMOLLI em estudo de fôlego acerca do devido processo penal sob um viés humanista e 

internacionalista aponta como conteúdo da ampla defesa os direitos de acesso aos procedimentos, assegurado na 

Súmula Vinculante n. 14; de entrevista com defensor técnico; da presença de intérprete; de recorrer; de possuir a 

última palavra. Para maiores lições ver capítulo 03 da obra O devido processo penal: abordagem conforme a 

Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica, São Paulo, Atlas, 2014, p. 112-147. 
193 FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 26. 
194 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; BASTOS, Cleunice A. Valentim. Defesa penal: direito ou garantia, 

in Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 1, n. 4, out-dez, 1993, p.113 
195 CARULLI, Nicola. Il diritto di defesa dell´imputato, Napoli, Eugenio Jovene, 1967, p.8. 
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Aponta-se que nestas fórmulas, destaca-se apenas o caráter “endoprocessual” da defesa, 

como resposta, contrariedade, resistência à acusação, iniciada apenas com o oferecimento da 

acusação, pública ou privada. Ao reconhecer-se o status de parte do processo penal ao 

imputado, exige-se também o cumprimento quanto ao dever estatal de informa-lo acerca da 

imputação que pende sobre si, tão logo estejam determinados o fato e o suspeito196, sob pena 

de se burlar o direito de defesa, já que condição inelidível para o exercício daquela. 

 

Tal questão evidencia a importância de encarar a ampla defesa não somente como reação 

à acusação, quando formalizada em um processo penal, mas também como possibilidade de 

ação frente a acontecimentos anteriores ao oferecimento formal da acusação inicial no processo 

penal. 

 

Desse modo, observa-se que o conceito acima destacado permite ir além do conceito 

inspirado em CARNELUTTI, de fortíssima influência hegeliana197 (acusação – tese/defesa – 

antítese/sentença – síntese), para iluminar a ampla defesa como atividade ampla de busca pela 

afirmação incondicional do direito de liberdade do imputado, também verificada em posturas 

exógenas198 à ação penal, questão umbilicalmente ligada ao viés prático do juízo da 

admissibilidade da acusação, tendo em vista a utilização considerável do habeas corpus para 

trancamento de inquéritos policiais e ações penais199. 

 

                                                                 
196 GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. Lecciones 

de derecho procesal penal. Madrid: Colex, 2001, p.54. 
197

 VÁZQUEZ ROSSI, Jorge E. La defensa penal. 3.ed. actual. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 1996, p.139. 
198 Tal conceito remete aos ensinamentos de PITOMBO, quem leciona que: “Surge fácil perceber que o suspeito e o 

indiciado conseguem defender-se, ou exercitar defesa de maneira exógena, exterior, por meio do habeas corpus, 

do mandado de segurança e do habeas data (art. 5º, LXVII e LXIX, da CF). Os imputados no inquérito e os 

formalmente acusados reagem, mas também agem, defendendo-se, mediante os aludidos remédios jurídicos 

processuais.” PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Evolução do processo penal e o inquérito policial in obra 

em Processo Penal, São Paulo, Editora Singular, 2018, p.610. 
199 É inegável a quantidade de Habeas Corpus impetrados nos Tribunais, a começar pela 2ª instância chegando-se 

nos Tribunais de vértice (STJ e STF), buscando o trancamento de processos criminais, já que a análise da resposta 

à acusação, não raro, se dá de forma automatizada e sem qualquer sopesamento de formalidades. Importante é o 

destaque feito por BOTTINO após pesquisa de fôlego: “Entre 1990 e 2012 o crescimento das impetrações de 

habeas corpus foi de 397%, representando 6,8% de todos os casos julgados pelo STF em 2012, (ficando atrás, em 

número de feitos julgados, apenas dos recursos extraordinários e agravos de instrumento). O recurso ordinário de 

habeas corpus teve crescimento muito maior, de 1.170%, porém continua representando apenas 0,28% dos 

julgamentos do STF em 2012.” BOTTINO, Thiago. Habeas Corpus nos Tribunais Superiores – Propostas para 

reflexão in Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 23, vol. 112, 

jan-fev/2015, p.213-243. 



75 
 

Por conseguinte, fundamental ressaltar a natureza abstrata e pública da ampla defesa200. 

Define-se por abstrato, pois independe do próprio mérito da pretensão processual penal, 

bastando que haja uma acusação para que este surja. 

Assim, seu caráter de direito público viabiliza afirmar tal instituto com um viés duplo: 

primeiramente como direito do acusado, verificado na detenção de poderes processuais capazes 

de permitir influenciar na elaboração dos atos decisórios; e em um segundo aspecto, como 

garantia, já que intimamente ligado ao interesse público no regular e devido desenvolvimento 

do procedimento criminal, presente unicamente ao garantir substancialmente o contraditório e 

a igualdade das partes201.  

 

Tal interpretação tem por escopo justamente fortalecer a ampla defesa, sobrelevando 

seu caráter subjetivo – direito do acusado –, bem como seu caráter objetivo – garantia 

constitucional e convencional do acusado e de um justo processo, enquanto condição de 

regularidade procedimental e legitimamente da jurisdição202. 

 

Com enfoque na interpretação dada pela Corte Constitucional italiana, GREVI (1977) 

também alerta para o aspecto da defesa técnica como condição de regularidade do 

procedimento, sendo, portanto, um perfil objetivo da ampla defesa, o que em última medida 

representa fator legitimante da jurisdição203. 

                                                                 
200 Importante ressaltar duas construções teóricas que se complementam, na visão da presente pesquisa: os cinco 

fundamentos do direito de defesa, exposta por Marta Saad em sua obra “O Direito de defesa no Inquérito Policial”, 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.227-228 e as seis instâncias garantistas do direito de defesa 

indicadas em uma conferência proferida por Luigi Ferrajoli em um evento dedicado à Defensoria Pública na 

Argentina, conforme se apreende em FERRAJOLI, Luigi. Garantismo y defensa penal - o sobre la defensa 

pública. in Revista del Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires, v. 1, n. 1, p.50-55, nov. 2006. Além 

disso, VASQUEZ ROSSI dedica um capítulo inteiro (Cap. II) de sua obra para estudar os Fundamentos Filosóficos, 

Políticos e Normativos do Direito de Defesa. VÁZQUEZ ROSSI, Jorge E. La defensa penal. 3.ed. actual. Santa 

Fé: Rubinzal-Culzoni, 1996. 
201 DENTI, Vittorio. La difesa come diritto e come garanzia, il problema dell’ autodifesa nel processo penale, 

Bologna, Zanichelli, 1977, p. 48. 
202 GRINOVER ensina que “ a raiz da regularidade do processo e da justiça das decisões, se colocam, como fatores 

legitimantes do próprio exercício da jurisdição, certas garantias do devido processo legal, em sua acepção mais 

atual. São elas a defesa e o contraditório, as quais guardam íntima conexão entre si, relacionando-se também com 

a igualdade e a par condicio. Fecha-se o círculo das garantias das partes e da jurisdição, as quais servem assim, 

em última análise, à própria imparcialidade do juiz.” GRINOVER, Ada Pellegrini. Defesa contraditória, igualdade 

e “par condicio” na ótica do processo de estrutura cooperatória, in Novas tendências do Direito Processual, 

Forense Universitária, 1990, p.4. 
203 GREVI aponta que: “secondo la Corte, la regola della necessità della difesa técnica ex art. 125 c.p.p. non solo 

armonizza con il principio di inviolabilità del diritto di difesa, ma ne esprime altresì un risvolto qualificante, 

almeno fin quando si ritenga – come há ritenuto la medesima Corte – che ‘la difesa dell´imputato, con o senza 

retribuzione, è di interesse pubblico, in quanto attiene alla validità del giudizio che, alla sua volta, è di azione e di 

interessi pubblici’. Non dovrebbe occorrere altro per dimostrare come, nell´ottica della giurisprudenza 

costituzionale, la garanzia del difensore sai stata intesa, avendo riguardo – oltrechè all´interesse personale 

dell´imputato a difendersi, se lo voglia (profilo soggetivo della garanzia) – anche all´interesse generale affinchè in 
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Além disso, interessante observar que, segundo a Corte Constitucional italiana, o direito 

à autodefesa deve ser intenso, como a faculdade do acusado de exercitar o desenvolvimento 

dialético do processo; de controlar a legalidade do seu desenrolar; de contribuir à aquisição da 

prova; e ao fim, de contribuir ativamente para uma mais segura busca da verdade material204. 

 

Apesar de nem sempre visto como imprescindível, vide a época da Inquisição, 

atualmente o direito de defesa é prognosticado pela imensa maioria dos ordenamentos 

jurídicos205. No tocante ao ordenamento jurídico brasileiro, analisada a Exposição de Motivos 

do Código de Processo Penal206, evidencia-se uma preocupação em trazer dispositivos legais 

que protegessem e garantissem o direito de o acusado reagir ao poder punitivo estatal, se 

defendendo de acusações feitas contra si. Para tanto, destacou-se a imprescindibilidade do 

defensor técnico para desempenhar este papel ao lado do acusado. 

 

Assim, observa-se que mesmo nos idos de 1940 já se verificava uma postura “liberal” e 

afirmativa no tocante à ampla defesa, já que tratada como imposição indeclinável e direito 

indisponível do acusado durante toda a persecução penal, o que resolve inúmeras discussões 

que persistem até os dias de hoje na doutrina processual penal brasileira. 

 

                                                                 
ogni caso l´imputato sia difeso (profilo oggetivo della garanzia), tale essendo il ‘superiore interesse della giustizia’: 

non per nulla, del resto, fin dalle sue prime sentenze la Corte costituzionale aveva proclamato che la difesa técnica 

si inserisce ‘nell´iter del processo con carattere di essenzialità, tanto da essere intimamente legata alla regolare 

esplicazione del poteree giurisdizionale’. GREVI, Vittorio. Il problema dell´autodifesa nel processo penale, 

Bologna, Zanichelli, 1977, p.24. 
204 BETOCCHI aponta que a autodefesa “deve essere intesa – secondo la Corte Costituzionale – come facoltà 

dell´imputato di ‘eccitare lo sviluppo dialettico del processo’; di ‘controllare la legalità del suo svolgimento’; di 

‘contribuire all’acquisizione delle prove’; al fine di ‘contribuire ativamente ad una più sicura ricerca della verità 

materiale.” BETOCCHI, Giuseppina. Il binomio imputato-difensore: garanzie concrete di effettività della difesa e 

criteri di composizione delle situazioni di conflittualità. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, vol. 

XXVI, Milano, CEDAM, 1983, p. 92. 
205 Para uma análise de aspectos do direito de defesa em diversos ordenamentos jurídicos do mundo, tais quais 

Checoslováquia, Irã, Israel, Canadá, entre outros, ver KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI, Ludwik. O problema 

da defesa por si mesmo ou por advogado. Fascículos de Ciências Penais, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p.130-141, 

abr./jun. 1993. 
206 Conforme se observa neste trecho: “E se, por um lado, os dispositivos do projeto tendem a fortalecer e prestigiar 

a atividade do estado na sua função repressiva, é certo, por outro lado, que asseguram, com muito mais eficiência 

do que a legislação atual, a defesa dos acusados. Ao invés de uma simples faculdade outorgada a estes e sob a 

condição de sua presença em juízo, a defesa passa a ser, em qualquer caso, uma indeclinável injunção legal, antes, 

durante e depois da instrução criminal. Nenhum réu, ainda que ausente do distrito da culpa, foragido ou oculto, 

poderá ser processado sem a intervenção e assistência de um defensor. A pena de revelia não exclui a garantia 

constitucional da contrariedade do processo. Ao contrário das leis processuais em vigor, o projeto não pactua, em 

caso algum, com a insídia de uma acusação sem o correlativo da defesa.” Exposição de Motivos do Código de 

Processo Penal de 1941. 
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Para tanto, de suma importância analisar esta garantia a partir de uma visão humanista 

e afirmativa, não o reduzindo a um “presente estatal” dado ao cidadão, nem somente a poderes 

processuais. Há de ser visto de modo muito mais atencioso como um direito originário, 

contemporâneo do homem e por isso inalienável207. 

 

Nesse espeque, tal qual ocorre com a garantia do contraditório, a ampla defesa há de ser 

vista de modo dinâmico e substancial, vedando-se, portanto, uma postura meramente formalista 

de que presente o defensor técnico satisfeita está a imposição constitucional e convencional 

aqui discutida208. De tal modo, a ampla defesa será analisada de forma bipartida a seguir: 

autodefesa e defesa técnica. 

 

1.6.1. Autodefesa 

 

 

De forma intuitiva depreende-se que a autodefesa se relaciona à defesa pessoal do 

imputado, consubstanciada em atos praticados e situações relacionadas a própria pessoa 

submetida à persecução penal. Com isso, emolduram-se nesta categoria os atos praticados pelo 

acuado, a fim de influenciar no convencimento do juiz. 

 

                                                                 
207 PEDROSO, Fernando Almeida. Processo penal. O direito de defesa: repercussão, amplitude e limites. 3. 

ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.17. 
208 Neste ponto, imperioso apontar a redação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: No processo penal, a 

falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o 

réu. Apesar de altamente criticável a graduação da nulidade no processo penal (relativa ou absoluta), bem como 

os julgados que serviram de base para sua edição, conforme serão abordadas em sequência. De todo modo, 

salutares os ensinamentos de GIACOMOLLI sobre o presente ponto de inflexão: “A suficiência e a efetividade 

integram o conceito de ampla defesa, como núcleo substancial dessa garantia fundamental. Por isso, tanto a 

ausência, quanto a deficiência, limitação ou insuficiência, afastam a garantia constitucional da ampla e plena 

defesa. Essa garantia abarca o direito de contestar, de resistir, de responder à acusação, por meio de defensor ou 

pessoalmente, de omitir-se, de calar. A defesa técnica obrigatória se dá através da constituição de defensor ou da 

nomeação de defensor dativo ou público, pois ninguém será processado validamente, sem defensor técnico. É o 

que se infere da normatividade convencional, constitucional e ordinária.” GIACOMOLLI, Nereu José. O devido 

processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica, São Paulo, 

Atlas, 2014, p. 114. E segue o referido autor: “A efetividade da defesa técnica não se esgota na constituição ou 

nomeação de defensor e nem no cumprimento dos prazos legais e comparecimentos. A garantia convencional e 

constitucional exige mais, ou seja, a sua efetividade, a satisfação de sua funcionalidade. Nessa perspectiva, faz-se 

mister afastar os obstáculos espaciais e temporais ao exercício da ampla defesa. Tanto o art. 14, b, do PIDCP, 

quanto o art.8.2, c da CADH e o art. 5º, da CF referem-se à necessidade de a defesa técnica encontrar ‘facilidades’ 

e ‘meios adequados’ à defesa dos imputados. Idem, p.121. 
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FIORE
209 aponta que a autodefesa precede à intervenção técnica do defensor. Enxerga-

se que a própria escolha e constituição do defensor técnico, direito convencionalmente 

assegurado é clara e genuína manifestação da autodefesa, já que configura patente manifestação 

da vontade do acusado no processo penal. 

 

Destacam-se três posições jurídicas possíveis a todo imputado submetido à persecução 

penal: a faculdade de escolher um defensor de sua confiança e nomeá-lo para tal função; o poder 

de destituí-lo quando não mais o quiser ao seu lado como defensor técnico; e a pretensão de 

exigir do juízo a nomeação de um defensor público ou dativo para defendê-lo, visto que 

obrigatória a atuação deste, conforme apregoa o art. 261 do Código de Processo Penal 

brasileiro. 

 

Assim, em específico a autodefesa se triparte em: i) direito de presença; ii) direito à 

audiência; e iii) direito a postular pessoalmente. 

 

O direito de presença afirma-se na possibilidade do imputado em acompanhar os atos 

processuais instrutórios em conjunto de seu defensor técnico, podendo assim manifestar-se em 

relação aos fatos e alegações produzidas. Verifica-se aqui, o ponto alto de integração entre ações 

do imputado e seu defensor técnico. Já o direito à audiência consubstancia-se em assegurar ao 

imputado a apresentação de seus argumentos e versões pessoais dos fatos discutidos no 

processo ao juízo competente. 

 

O terceiro aspecto, direito a postular pessoalmente é indicado como a possibilidade de 

o próprio acusado postular, de modo a buscar garantir seus direitos, tal como nas hipóteses de 

interposição de recursos, impetração de habeas corpus e requerimentos referentes à execução 

da pena imposta por sentença, quando já durante o processo de execução penal210. 

                                                                 
209 FIORE discutindo a prevalência de vontade entre acusado e defensor técnico aponta que “le scelte 

‘autodifensive’, di fato, necessariamente prevalgono, e cronologicamente, di solito, precedono lo stesso intervento 

del difensore técnico. Il ‘diritto al silencio’ - recente conquista del nostro sistema processuale – o, all´oposto, la 

scelta dell´autoaccusa o della confessione, sui temi di fato, l´intervento personale (o il rifiuto di intervenire) 

dell´imputato, le scelte circa l´adduzione o meno di testimoni, documenti, prove in genere, che siano disponibili 

dall´imputato e a sua discrezione di utilizzare o meno, la possibilità di togliere eficácia all´impugnazione proposta 

dal difensore, ecc. e, infine, lo spazio già oggi concesso all´autodifesa in senso stretto (interrogatório, facoltà di 

avere per ultimo la parola, ecc.) sono, in realtà, altrettanti strumenti a dispozione del giudicabile per prevenire, e 

comunque condizionare, l´impostazione complessiva della sua difesa.” FIORE, Carlo. Prospettive e limiti 

dell´autodifesa in GREVI, Vittorio. Il problema dell´autodifesa nel processo penale, Bologna, Zanichelli, 1977,  

p.59. 
210 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.266. 
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O tríplice enfoque demonstrado comprova e realça que a autodefesa do acusado não se 

desenvolve somente quando da realização de seu interrogatório211, pois lhe é permitido intervir 

em qualquer momento das audiências, de forma direta e pessoal, orientado e auxiliado pelo seu 

defensor técnico.  

 

Apesar disto, observa-se um demasiado descompromisso na prática judicial brasileira 

para com o direito à autodefesa, resumindo esta somente ao interrogatório e intimação da 

sentença. Nas etapas subsequentes à sentença, verifica-se completo abandono e isolamento 

deste direito212.  

 

Um importante ponto refere-se à facultatividade213 do direito à autodefesa, visto que 

assegurado convencional e constitucionalmente o direito ao silêncio, previsto na Convenção 

Americana de Direitos Humanos214, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos215 e 

na Constituição da República216. 

 

Nesse espeque, o exercício de autodefesa pode ser verificado em atitudes positivas – 

declarar – e negativas – calar. Cabe ao Estado respeitar a decisão do acusado, optando por este 

em se manifestar acerca dos fatos, expondo seus argumentos, ou se calar, não se permitindo 

                                                                 
211 Tratando especificamente da reforma pela Lei nº 10.792/03, ver BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; 

BASTOS, Cleunice A. Valentim; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; ZILLI, Marcos Coelho. Publicidade, 

ampla defesa e contraditório no novo interrogatório judicial in Boletim IBCCRIM n. 135, 2004, p.2/3. 
212 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Garantias Processuais nos Recursos Criminais, 2ª ed, São Paulo: Editora 

Atlas, 2013, p.157.  
213

 Imprescindíveis as lições de BADARÓ: “quanto ao próprio acusado, a autodefesa é, sem dúvida, apenas uma 

faculdade. Não pode ser imposto ao acusado o dever de exercita-la. A autodefesa nem sequer é um ônus, pois não 

é uma faculdade cujo exercício seja necessário para a obtenção de uma determinada vantagem. Mesmo que o 

acusado permaneça em silêncio e não constitua defensor, poderá ser absolvido, por não ter o Ministério Público 

conseguido provar a imputação formulada. Ao mais, sendo o ônus um imperativo do próprio interesse, muitas 

vezes o interesse do acusado pode ser, justamente, não fornecer qualquer versão dos fatos para a polícia ou o juiz. 

Trata-se, pois, de simples faculdade.” BADARÓ, Gustavo Henrique Righy. Ônus da prova no processo penal, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 230-231. Além disso, interessante observar a ressalva feita por 

DE ABREU no tocante à confusão entre facultatividade e renúncia, o que implicaria no reconhecimento do caráter 

disponível do direito à autodefesa: “Renúncia à autodefesa haveria se o acusado pudesse, por manifestação de 

vontade, abrir mão de qualquer possibilidade presente ou futura de intervenção no processo. Isto existe no processo 

penal norte-americano, em que é lícito ao acusado renunciar a sua defesa, declarando-se culpado. (...) Renúncia é 

o exercício de um poder de disposição para extinguir uma situação jurídica subjetiva própria. Se não há poder de 

disposição sobre aquela situação jurídica, o direito é indisponível, não podendo haver transferência a terceiro ou 

extinção, tal como existe em relação ao mandado conferido ao advogado: pode ser renunciado ou substabelecido, 

extinguindo-se ou transferindo-se a terceiro os poderes de representação antes recebidos. ABREU, Dimitri Brandi 

de. A indisponibilidade da defesa técnica no processo brasileiro. São Paulo, 2005. (Dissertação – Mestrado – 

Fac. Direito USP), p.144-145. 
214  Artigo 8.2.g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem se declarar culpada; 
215 Artigo 14.3.g) A não ser obrigada a prestar declarações contra si própria nem a confessar-se culpada. 
216 Artigo 5º, inciso LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-

lhe assegurada a assistência da família e de advogado; 
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àquele interferir na esfera volitiva do sujeito217. Portanto, deve o Estado buscar garantir tal 

tomada de decisão e coibir qualquer acinte ou agressão a tal opção218. 

 

Nesta toada, observa-se a possibilidade de exercer a autodefesa e não uma obrigação de 

exerce-la. Dessa forma, caso o acuasdo não compareça às audiências, vedada é a privação do 

seu direito à defesa técnica por tal motivo, já que indisponível tal direito e pressuposto de 

regularidade procedimental, tal como já apontado anteriormente219. 

 

Imprescindível destacar que a renunciabilidade do direito à autodefesa não representa a 

possibilidade do juiz dispensa-la, de forma que o cerceamento da autodefesa, subtraindo do 

acusado seu direito de colaborar com seu defensor técnico para apresentar ao juiz suas 

considerações defensivas, sacrificará toda a defesa do cidadão220. Vale ressaltar, que autodefesa 

não se confunde com defesa pessoal, verificada na hipótese de desempenhar o acusado também 

a sua defesa técnica, postulando e debatendo em causa própria221, o que é permitido no 

ordenamento jurídico brasileiro. Neste ponto, interessante rememorar um antigo adágio, 

                                                                 
217 LOPES JR. leciona que a: “defesa pessoal ou autodefesa manifesta-se de várias formas, mas encontra no 

interrogatório policial e judicial seu momento de maior relevância. Classificamos a autodefesa a partir de seu 

caráter exterior, como uma atividade positiva ou negativa. O interrogatório é o momento em que o sujeito passivo 

tem a oportunidade de atuar de forma efetiva – comissão –, expressando os motivos e as justificativas ou negativas 

de autoria ou de materialidade do fato que se lhe imputa. Ao lado deste atuar que supõe o interrogatório, também 

é possível uma completa omissão, um atuar negativo, através do qual o imputado se nega a declarar. Não só pode 

se negar a declarar, como também pode se negar a dar a mais mínima contribuição para a atividade probatória 

realizada pelos órgãos estatais de investigação, como ocorre nas intervenções corporais, reconstituição do fato, 

fornecer material escrito para a realização do exame grafotécnico, etc.” LOPES JR., Aury. Direito processual 

penal, 15. ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2018, p. 101. No tocante ao adágio nemo tenetur se detegere e suas 

implicações ver CÓRDOBA, Gabriela. Nemo tenetur se ipse accusare:¿principio de pasividad?. Estudio sobre 

justicia penal. Libro Homenaje al Profesor Julio B. Maier. Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto, 2005. 
218 Consequentemente, não pode o silêncio resultar em prejuízo para o imputado, muito menos denotar 

consentimento com a tese acusatória, conforme apregoa o próprio art. 186, parágrafo único, do Código de Processo 

Penal brasileiro:  Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado 

será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder 

perguntas que lhe forem formuladas.  Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser 

interpretado em prejuízo da defesa. 
219 Em adição ao já delineado, GIARDA, analisando a defesa técnica no âmbito do direito italiano e da Convenção 

Europeia leciona que: “Nell´assetto della mostra Costituzione la ‘difesa’ rappresenta l´oggetto oltre che di um 

diritto individuale inviolabile, anche di una garanzia oggettiva della giurisdizione in funzione di verità ed a tutela 

del diritto di libertà dell´imputato. Di contro, l´ottica della Convenzione europea dei diritti dell´uomo (e, per quanto 

può valere, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici) è rivolta a valorizzare più il diritto soggetivo con la 

previsione alternativa tra difesa personale e difesa, anche o solo, técnica.”  GIARDA, Angelo. La difesa técnica 

dell´imputato: diritto involabile e canone oggetivo di regolarità della giurisdizione in GREVI, Vittorio. Il 

problema dell´autodifesa nel processo penale, Bologna, Zanichelli, 1977, p. 80. 
220 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; e FERNANDES, Antônio Scarance. As 

nulidades no processo penal, 12. ed, rev. e atual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.74-75. 
221 PEDROSO, Fernando Almeida. Processo penal. O direito de defesa: repercussão, amplitude e limites. 3. 

ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.35. 
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supostamente oriundo do direito estadunidense: “aquele que representa a si mesmo, tem como 

cliente um tolo”222.  

 

Assim, destaca-se que o ordenamento jurídico italiano exige a atuação de terceiro na 

construção da defesa técnica, exemplo por excelência da heterodefesa223, com o intuito de 

assegurar a indispensável objetividade e o distanciamento emocional, requeridos para tão árduo 

papel. 

 

1.6.2. Defesa técnica 

 

 

LOPEZ LOPEZ (1994) assegura que a atuação do defensor técnico, instituto comum a 

todos os ramos do Direito, é identificado como único caminho hábil a garantir uma defesa 

jurídica completa224. Conforme antes apontado, o direito à defesa técnica é um dos aspectos da 

ampla defesa. Tamanha a importância da presença e atuação de um defensor técnico no 

processo penal que conforme preveem os arts. 185 e 261, ambos do Código de Processo Penal 

brasileiro, a presença do defensor é obrigatória quando do interrogatório e não se permite 

processo ou julgamento de um cidadão sem a designação e atuação de um defensor. 

 

Interessante observar que os artigos supracitados acabam por ampliar a garantia 

constitucional trazida no art. 5º, caput, inc. LV, da CR de 1988, impondo legalmente a presença 

do advogado quando do interrogatório e a manifestação fundamentada do defensor nomeado. 

Para tanto, há que se destacar duas possibilidades: a escolha e constituição do defensor técnico 

pelo próprio imputado; ou assistência jurídica proporcionada pelo Estado. 

 

                                                                 
222 Analisando a possibilidade de o próprio réu exercer sua defesa técnica, GIACOMOLLI destaca que: “Possuindo 

capacidade postulatória, o acusado poderá exercer sua defesa técnica, ocasião em que gozará da dupla prerrogativa, 

ou seja, facultatividade da defesa pessoal e da obrigatoriedade da defesa técnica. Nessa perspectiva, deverá ser 

cientificado de todos os atos processuais, em dupla formalização: na qualidade de acusado e de defensor, nos 

mesmos termos em que seria seu defensor constituído, dativo ou defensor público.” GIACOMOLLI, Nereu José. 

O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de San José da Costa Rica, 

São Paulo, Atlas, 2014, p. 122. 
223 TIJERINO PACHECO, José Maria. “Sobre la autodefensa”, in Ciencias Penales Revista de la Asociación de 

Ciencias Penales de Costa Rica  nº 2, Março de 1990. 
224

 LÓPEZ LOPÉZ, Alberto Manuel. Defensa técnica y proceso penal. Actualidad Penal, Madrid, v. 2, 27/48, 

p.709-722, semanal. 1994, p.709. 
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Destaca-se que apesar de expressamente trazido na Exposição de Motivos do Código de 

Processo Penal, há grande controvérsia quanto à atuação defensiva na fase pré-processual. 

Entretanto, ao analisar julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como em 

sequência abordar-se-á, observa-se a garantia do direito à defesa técnica desde a fase pré-

processual – investigações e interrogatório preliminar225. 

 

BELLAVISTA (1964)226
 aponta que a defesa judiciária penal se mostra como o complexo 

de atividades processuais com a finalidade de fazer valer o próprio direito e interesse das partes. 

Materialmente esta se desenvolve como atividade de resistência ou de limitação perante a ação 

penal e ação civil reparatória, esta como exceção. 

 

Ressaltam-se os conceitos de direito à representação por advogado, verificado na 

disponibilização do Estado de assistência judiciária, e defesa técnica necessária, ao se exigir a 

presença e atuação de defensor técnico habilitado, sendo terminantemente proibida a dispensa 

deste, seja por iniciativa do imputado ou estatal227. 

 

Nota-se que em países em que a defesa técnica não é necessária e obrigatória em todos 

procedimentos, há por parte da doutrina importantes esclarecimentos e opiniões no sentido de 

que, conforme o modelo brasileiro, deveria a defesa ser obrigatória indiscriminadamente228. 

 

Nessa toada, observa-se que a Defensoria Pública, instituição de máxima importância 

em um Estado Democrático de Direito, visto que dentre suas atribuições reside exatamente a 

                                                                 
225 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de, CARDOSO, Debora Mota. Direito à autodefesa e defesa técnica na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos: análise de casos e cotejo com as regras nacionais in Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, n. 110, 2014, p.214. 
226 E prossegue o autor: “Sotto questo profilo può ripetersi che la difesa rappresenti il rovescio della pretesa: ‘chi 

si difende non pretende un diritto per sé, ma solo la inesistenza di un diritto per l’avversario’.” BELLAVISTA, 

Girolamo. Difesa giudiziaria penale in Enciclopedia del Diritto, vol. XII, Giuffrè, 1964, p.455. 
227 KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI, Ludwik. O problema da defesa por si mesmo ou por advogado 

in Fascículos de Ciências Penais, Porto Alegre, v. 6, n. 2, abr./jun. 1993, p.132.  
228 Valiosas as lições de FIGUEIREDO DIAS no tocante ao Direito Processual Penal lusitano ao ressaltar que apesar 

de usualmente admitida em qualquer fase do processo, apenas em alguns casos a defesa é vista como necessária 

ou obrigatória. Assim, em casos de matéria de fato e de direito não tão complexas e personalidade do acusado de 

tranquila avaliação, bastará atuação do Juiz e MP (sujeitos imparciais) a fim de assegurar a indispensável proteção 

do acusado. Contudo, o autor destaca: “o que pode em abstracto não ser complexo ou de difícil avaliação, ou não 

importar objectivamente grande dano para o arguido, pode em concreto, e sobretudo do ponto de vista da avaliação 

subjetiva daquele, apresentar-se como relevantíssimo e mesmo decisivo para o asseguramento dos seus direitos de 

personalidade(...) a defesa deveria ser obrigatória em toda e qualquer instrução contraditória (...), bem como 

quando o arguido tenha particular dificuldade em contribuir relevantemente para a sua defesa, v.g. surdez, mudez, 

analfabetismo e situações análogas. DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2004, p.475-476. 



83 
 

defesa dos cidadãos que não possuem condições econômicas para arcar com um defensor 

técnico de sua escolha, encontra previsão constitucional nos arts. 134 e 135, da CR de 1988, 

tendo sido objeto de alteração pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e nº 80/2014. 

 

Portanto, urge destacar que o direito à defesa técnica é um direito indisponível do 

cidadão submetido à persecução penal229. O ordenamento jurídico brasileiro não permite que o 

cidadão dispense o defensor devidamente habilitado junto à Ordem dos Advogados do Brasil 

ou integrante dos quadros da Defensoria Pública e construa sua defesa por sua conta. O escopo 

de tal regra é garantir a paridade de armas entre o acusado, por meio do seu defensor, enquanto 

especialista técnico dotado de conhecimento jurídicos, frente ao Ministério Público, igualmente 

habilitado juridicamente.  

 

O ideal é que haja atuação integrada entre a defesa técnica e o acusado, construindo 

ambos uma estratégia defensiva apta a fazer frente à acusação. O auxílio do acuasdo na 

construção das teses é de grande relevo, da mesma forma que a orientação técnica para o 

exercício da autodefesa se mostra imprescindível. Destaca-se que no ordenamento jurídico 

estadunidense, há a possibilidade de renúncia pelo imputado do seu direito a defesa técnica230. 

Contudo, afirma-se que tal decisão há de ser tomada em condições ideais, de modo que saiba e 

entenda o acusado todas as consequências que tal opção trará. 

 

Interessante é o posicionamento de MAIER (2003)231 ao discutir o papel que 

desempenharia no procedimento penal o defensor.  Para os sistemas legais que colocam a defesa 

técnica como figura obrigatória, seria o cidadão uma espécie de “incapaz relativo”, pois pode 

                                                                 
229 GIARDA aponta que a defesa técnica será indisponível em caso de não configurar unicamente uma alternativa à 

autodefesa, apontando a inexistência de impedimento destas se manifestarem conjuntamente e de forma articulada. 

GIARDA, Angelo. La difesa técnica dell´imputato: diritto involabile e canone oggetivo di regolarità della 

giurisdizione in GREVI, Vittorio. Il problema dell´autodifesa nel processo penale, Bologna, Zanichelli, 1977, 

p. 70-74. Também importantes são as lições de BADARÓ: “Com relação à defesa não há um verdadeiro dever de 

se defender. O Estado não pode impor ao acusado o dever de provar sua inocência. É verdade que, na integração 

entre autodefesa e defesa-técnica, esta última terá de estar presente no processo penal. Não se concebe que um 

acusado possa estar no processo penal sem assistência de um defensor. Trata-se, contudo, de regra que se volta 

menos ao acusado e muito mais ao próprio Estado, impondo-lhe a obrigação de ofertar um defensor para todo e 

qualquer cidadão que, por qualquer motivo, não esteja amparado por profissional com habilitação técnica. Não há, 

porém, em relação ao acusado, um dever de apresentar defesa técnica.” BADARÓ, Gustavo Henrique Righy. Ônus 

de prova no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 230. 
230 Precedentes de grande importância para o Direito Norte-americano acerca do direito de defesa são Gideon vs 

Wainwright (1963), em que se estabeleceu a obrigação do Estado fornecer defesa técnica aos acusados, e Faretta 

vs California (1975), em que fora firmada a renunciabilidade do direito de defesa, desde que corresponda a uma 

decisão racionalmente construída.   
231 MAIER, Julio B. J. Derecho procesal penal II: parte general: sujetos procesales. Buenos Aires: Del Puerto, 

2003, p.267. 
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agir por si próprio, todavia, para concretizar sua personalidade frente ao procedimento, 

imprescindível o auxílio e participação de um defensor, a fim de figurar com paridade de armas 

e em pé de igualdade frente ao acusador. 

 

Por conseguinte, de suma importância trazer à luz a Súmula 523 do Supremo Tribunal 

Federal, aprovada em 3.12.1969, a qual enuncia que: “No processo penal, a falta da defesa 

constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo 

para o réu”. Tal enunciado suscita a necessidade de se discutir a defesa técnica não somente 

como formalidade, mas sim como defesa técnica efetiva e atuante. 

 

Há casos emblemáticos que suscitam importantes discussões acerca do comando 

sumular. Por exemplo, um dos julgados que impulsionaram a edição desta súmula foi o HC nº 

42.274/DF. Se trata de habeas corpus impetrado requerendo a anulação do processo, visto ter 

atuado como advogado de defesa durante uma audiência para oitiva de testemunhas de acusação 

um estagiário de direito, pessoa não habilitada para tanto. Nesta ocasião, fora denegada a ordem, 

pois se decidiu que não restara prejudicada a defesa232. 

 

Assim, necessário destacar a insuficiência na mera nomeação ou disponibilização de um 

defensor técnico ao cidadão, devendo o Estado fiscalizar de forma ativa e atenciosa a própria 

atuação do profissional designado, principalmente no tocante à interposição de peças 

devidamente fundamentadas, com teses construídas de modo a realmente construir uma defesa 

ao imputado, consoante apregoa o parágrafo único do art. 261, do Código de Processo Penal. 

 

Com isso, o cerne da discussão é destacado pelo Ministro Sepúlveda Pertence233 em 

outro julgado que serviu de base à elaboração do enunciado sumular, ao afirmar que para 

indagar acerca da existência de prejuízo no caso concreto “não creio que seja lícito ao juízo do 

habeas corpus substituir-se ao defensor, que não houve, para saber se algo poderia ter sido feito 

ou alegado em favor do réu. Basta-me a falta da defesa e a condenação”. 

 

                                                                 
232 Há também o voto do Ministro Teori Zavacski no RHC 119.900/CE. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus que buscava anulação da Ação Penal, visto ter sido o impetrante defendido em Tribunal do Júri por 

profissional não inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 
233 Voto no HC 68.682/DF, julgado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal em 12 de novembro de 1991. 
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Questão responsável por enormes discussões, a prova do prejuízo em análises acerca de 

nulidade é discutida por BADARÓ (2018)234, quando aduz que a parte responsável pela alegação 

de nulidade ao apontar que o ato não obedecera ao modelo típico, não terá que “provar” o 

prejuízo, pois comumente, o prejuízo já seria verificado com o desrespeito da forma legal. Caso 

discutível a inexistência de prejuízo mesmo quando verificada a atipicidade do ato, será o juiz 

o responsável por trazer as razões pelas quais a atipicidade não obstou que a finalidade fosse 

atingida, não cabendo à parte a demonstração do prejuízo. 

 

GLOECKNER (2013) 235 também aponta que exigir a demonstração do prejuízo é 

subordinar a declaração da invalidade do ato à própria verificação da existência do prejuízo, o 

que para o autor se dá com um ato processual não praticado, aquele ato que teria obedecido aos 

elementos normativos ditados por lei. 

 

Outrossim, discutindo acerca da regularidade do procedimento penal BERTOLINO (2011) 

236
 afirma que no atual momento civilizatório a regularidade do processo penal exige a 

verificação de certas condições, dentre elas assegurar uma defesa em condições decentes. Nesse 

espeque uma defesa eficiente está umbilicalmente ligada à noção de um devido processo legal. 

                                                                 
234 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters Brasil, São 

Paulo, 2018, p. 815-816. Ao apontar um problema de ordem lógica, GLOECKNER propõe que a: “exigência de 

demonstração de prejuízo é a subordinação da declaração da invalidade do ato a uma verificação de prejuízo, cuja 

comparação se dá com ato processual não praticado: o ato em conformidade com os elementos normativos. Como 

seria possível provar hipoteticamente o benefício trazido por um ato não realizado? Na prática se torna 

indemonstrável o prejuízo, pois se está a fazer comparação entre um ato existente – embora precário – e outro que 

jamais existiu. O prejuízo trazido pelo ato malfeito será comparado a um não-ato, daí porque se examinar o prejuízo 

tomando-se por base uma hipótese e não um evento real é impossível de ser comprovado.” GLOECKNER, Ricardo 

Jacobsen. Nulidades no Processo Penal: Introdução principiológica à teoria do ato processual irregular, 

Salvador: Editora Jus Podivm, 2013, p.482-483. 
235 E continua o autor: “Como seria possível provar hipoteticamente o benefício trazido por um ato não realizado? 

Na prática se torna indemonstrável o prejuízo, pois se está a fazer comparação entre um ato existente – embora 

precário – e outro que jamais existiu. O prejuízo trazido pelo ato malfeito será comparado a um não-ato, daí porque 

se examinar o prejuízo tomando-se por base uma hipótese e não um evento real é impossível de ser comprovado.” 

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no processo penal: introdução principiológica à teoria do ato 

processual irregular, Salvador, Editora JusPodivm, 2013, p.482-483. Além disso afirma que: “Ao se exigir esta 

demonstração de prejuízo para a declaração da nulidade do ato processual, implicitamente se adota a posição de 

que todo e qualquer princípio processual, independentemente de seu status, pode ser violado. Basta que não se 

evidencie o prejuízo a uma das partes processuais. Ou, o que é mais frequente, que a parte não logre se desvencilhar 

de sua carga probatória para aí, então, consubstanciar-se a sanatória.” Ibidem, p. 477. 
236 Além disso, o autor aponta que: “Particularizando aun más, es dable comprovar que el punto que estamos 

tratando – la vigencia de la garantía del “debido proceso (penal)”- conecta con aquello que Jean Morange ha 

llamado “la regularidad del enjuiciamiento (penal) correspondiente”. Dice este autor que en el estadio actual de 

nuestra civilización “…la regularidad del proceso penal supone que reúna cierto número de condiciones. Por 

ejemplo, es necesario excluir determinados métodos de investigación, tortura, seudotortura o narcoanálisis. 

También es indispensable que se asegure una defensa en condiciones decentes. Por último, es necesario que los 

jueces sean competentes, independientes e imparciales.” BERTOLINO, Pedro J. El debido proceso penal. 2. ed., 

La Plata: Libreria Editora Platense, 2011, p.75. 
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Incumbir à parte de uma difícil, se não impossível, prova acerca do prejuízo acaba por muitas 

vezes inviabilizar o reconhecimento de violações à ampla defesa, importantíssima garantia no 

processo penal. 

 

GIANELLA (2002)237 sugere o cancelamento ou a modificação da referida Súmula. 

Assim, aduz que a referida Súmula repete o comando do art. 564, inciso III, alínea “c” do 

Código de Processo Penal e permite que mesmo em caso de aviltamento flagrante do direito de 

defesa, se não comprovado o prejuízo pela parte, tal violação poderá ser convalidada. 

 

Logo, observa-se que partindo da defesa técnica como direito indisponível do acusado 

e como condição para regularidade do próprio procedimento processual penal, não basta que se 

atenda somente o aspecto formal. A defesa técnica há que se dar em condições viáveis para se 

concretizar de modo efetivo. Para tanto, de enorme importância discutir, mesmo que 

brevemente, o viés convencional da ampla defesa, já que os Tratados Internacionais o enfrentam 

de forma vertical em grande parte de suas implicações. 

 

1.6.3. Caráter convencional da ampla defesa 

 

 

De pronto ao analisar os Tratados Internacionais percebe-se que a garantia da ampla 

defesa é ligeiramente privilegiada quando comparada as outras garantias analisadas no presente 

capítulo, uma vez que há mais dispositivos sobre esta, bem como é prevista em outros Tratados 

além do Pacto de San José da Costa Rica (Art. 8.2) e da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos (Art. 6.3). 

 

Dessa forma, encontra previsão na Declaração Universal dos Direitos do Homem (Art. 

11.1); no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Art. 14. b e d), além dos 

Princípios básicos sobre a função dos advogados238 e o Conjunto de princípios para a proteção 

de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão239, normativas importantes 

                                                                 
237 GIANNELLA, Berenice Maria. Assistência jurídica no processo penal: garantia para a efetividade do 

direito de defesa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 121-122. 
238 Considerando que toda pessoa acusada de cometimento de um delito possui o direito a todas garantias 

necessárias para sua defesa dentre outros diversos direitos assegurados em outras normativas internacionais, em 

07 de setembro de 1990 foi assinado o referido documento quando da realização do Oitavo Congresso das Nações 

Unidas sobre Prevenção de Delitos e Tratamento dos Delinquentes em Havana Cuba. 
239 Aprovado na Assembleia Geral em 76ª Sessão Plenária realizada em 09 de dezembro de 1988. 
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que asseguram questão muitas vezes não lembrada pela doutrina, qual seja a comunicação entre 

defensor e imputado como condição para a concretização de uma ampla defesa eficiente 

(considerada a autodefesa e a defesa técnica)240. 

 

Em sequência, imperioso demonstrar que a CF de 1988241 acabou por ampliar a garantia 

prevista no Pacto de San Jose da Costa Rica, pois garantiu a ampla defesa também nos casos 

de processos administrativos. Para tanto, em caso de possível debate no tocante a qual norma 

aplicar (art. 8.2.d  ou art. 5º, caput, inc. LV), com apoio na interpretação pro homine242 e no 

princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo, há de optar-se sempre pela norma 

que coloque o cidadão em melhor condição possível. 

 

Neste sentido, observa-se que os Tratados Internacionais protegem no âmbito da ampla 

defesa vários aspectos tais quais: direito de ser ouvido (arts.  8.1 da CIDH e 6.3 c da CEDH); 

direito de estar presente (apesar de não expresso, decorre dos arts. 8.2 e e f da CIDH 6.3. d da 

CEDH); direito à autodefesa (arts. 8.2. d da CIDH e 6.3 c da CEDH); direito a um interprete 

(arts. 8.2 a da CIDH e 6.3. e da CEDH); direito à assistência jurídica fornecida pelo Estado 

(arts. 8.2.e da CIDH e 6.3.c da CEDH); direito à informação (arts. 8.2. b da CIDH e 6.3 a da 

CEDH). Contudo, sob pena de ampliar-se demasiadamente o objeto da presente pesquisa 

abordaremos apenas alguns aspectos da ampla defesa no âmbito convencional. 

 

Analisando o disposto na CEDH, BARRETO (2005)243 aponta que apesar dos Estados 

signatários poderem escolher os meios adequados para que os sistemas jurídicos nacionais 

                                                                 
240 Princípios 15,17 e 18 do Conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma 

de detenção ou prisão e Princípio 8º e 20 dos Princípios básicos sobre a função dos advogados. Não obstante, 

Marta Saad ensina que: “Com efeito, tem o acusado direito de consultar advogado, antes de sua oitiva. Não pode, 

em consequência, ser mantido incomunicável, em relação ao defensor, porque (i) tem direito à assistência técnica, 

desde o início da persecução penal e durante todo o procedimento, conforme assegurado no art. 5º, LV, da 

Constituição da República; (ii) existe um comprometimento psicológico do acusado, sendo certo que a autodefesa 

é insuficiente para dar guarida a tal garantia constitucional, e (iii) se é certo que a finalidade da incomunicabilidade 

é apenas a de assegurar o êxito da investigação, o conselho e assistência profissional do defensor não constituem 

óbices a tal sucesso.” SAAD, Marta. O direito de defesa no inquérito policial, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2004, p.343. 
241 Há que se destacar também a previsão da garantia da ampla defesa em dispositivo específico quando relacionado 

ao Procedimento do Tribunal do Júri: art. 5º, caput, inc. XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal de 1988, - 

plenitude de defesa no Tribunal do Júri. 
242 Trabalhando especificamente este princípio ver 3.2 Solução dos Conflitos entre Norma Interna e Norma 

Internacional de Direitos Humanos: a primazia da norma mais favorável ao indivíduo p.805/850, CARVALHO 

RAMOS, André de. “O Diálogo das Cortes: o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos” in AMARAL JUNIOR, Alberto. O STF e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009.  
243 BARRETO, Irineu Cabral. A convenção europeia dos direitos do homem anotada, 3. ed. rev. e actual. 

Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 169-170. 
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garantam a ampla defesa, não se pode olvidar que o direito do cidadão ser efetivamente 

defendido por um defensor técnico, no mínimo nomeado ex officio e atuando mesmo que na 

ausência do acusado, representa um dos componentes de um processo equitativo244. Além disso, 

o autor lusitano avança em importante questão com grande repercussão no ordenamento 

jurídico brasileiro, apontando que se exige a presença do defensor técnico desde o interrogatório 

do cidadão a ser realizado na esfera da investigação245. 

 

Nesta toada, importante firmar que no julgamento pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos246, no caso Barreto Leiva v. Venezuela (2009), foi expressamente reconhecido o 

direito de defesa em sede de investigação, chegando-se a afirmar que este surge desde o 

momento em que se ordena investigar uma pessoa247. 

                                                                 
244 No mesmo sentir são as lições de ARANGUENA FANEGO: “En realidad y tal como por regla general resulta 

configurada en las distintas legislaciones internas, la defensa técnica más que uma opción del acusado, és una 

obligacion o incluso una exigencia legal para la validez del proceso, puesto que se impone en la mayoria de los 

procesos penales, con excepciones mínimas en cuanto a los hechos punibles de escasa entidad. És lógico que así 

sea, dadas las connotaciones públicas que ofrece el proceso penal, en el que el derecho a ser asistido por Abogado 

de confianza trasnciende al mero interés, de la tutela de los intereses de la parte hasta convertirse en una exigencia 

de orden público, en garantía objetiva de validez y legitimación del proceso en su conjunto.” ARANGÜENA 

FANEGO, Coral. Exigencias en relación con el derecho de defensa: el derecho a la autodefensa, a la defensa 

técnica y a la asistencia jurídica gratuita in GARCIA ROCA, Javier e SANTOLAYA, Pablo. La Europa de los 

derechos: El Convenio Europeo de derechos humanos, 2. ed., Madrid, 2009 p. 442.    
245 Ibidem, p. 170. Neste mesmo sentido, discutindo o âmbito de incidência dos arts. 185 e 186, do Código de 

Processo Penal brasileiro, LOPES JR. afirma: “Mesmo no interrogatório policial, o imputado tem o direito de saber 

em que qualidade presta as declarações, de estar acompanhado de advogado e, ainda, de reservar-se o direito de 

só declarar em juízo, sem qualquer prejuízo. O art. 5º, LV, da CB é inteiramente aplicável ao IP. O direito de 

silêncio, ademais de estar contido na ampla defesa (autodefesa negativa), encontra abrigo no art. 5º, LXIII, da CB, 

que ao tutelar o estado mais grave (preso) obviamente abrange e é aplicável ao sujeito passivo em liberdade (...) 

A presença do defensor no momento das declarações do suspeito frente à autoridade judiciária ou policial é 

imprescindível, não só pela exigência constitucional (nunca obedecida), mas pela (agora) expressa previsão no art. 

185 do CPP.” LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 15. ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2018, p. 101.  

Em adição são as lições de SAAD: “Ao ouvir o indiciado, a autoridade deve zelar para que o indiciado esteja 

acompanhado de defensor, nos termos do art. 6º, V, e do art. 185, caput, do CPP. Sem a presença e atuação do 

defensor, o interrogatório não deve efetivar-se. É importante, ainda, que o defensor não seja mero espectador.”. 

SAAD, Marta. O direito de defesa no inquérito policial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 314. 
246 Especificamente no tocante ao direito de escolha de seu defensor ver Caso Chaparro Alvaréz e Lapo Íñiguez v. 

Equador (Sentença de 21 de novembro de 2007); Caso Lopez Alvarez v. Honduras (Sentença de 1º de fevereiro 

de 2006); ambos da Corte Interamericana Direito Humanos (CIDH). 
247 “29. Portanto, o direito de defesa deve necessariamente poder ser exercido desde que se indica uma pessoa 

como possível autor ou partícipe de um fato punível, e apenas culmina quando finaliza o processo, incluindo, se 

for o caso, a etapa de execução da pena. Sustentar o oposto implicaria em subordinar as garantias da Convenção 

que protegem o direito de defesa, entre elas o artigo 8.2.b, a que o investigado se encontre em determinada fase 

processual, deixando aberta a possibilidade de que, anteriormente, seja afetada uma esfera de seus direitos através 

de atos de autoridade que desconhece ou que não pode controlar ou contra os quais não pode se opor com eficácia, 

o que é evidentemente contrário à Convenção. De fato, impedir que a pessoa exerça seu direito de defesa desde 

que se inicia a investigação contra ela e que a autoridade, portanto, ordena ou executa atos que implicam em uma 

afetação de direitos significa potencializar os poderes investigativos do Estado em prejuízo de direitos 

fundamentais da pessoa investigada. O direito de defesa obriga o Estado a tratar o indivíduo em todo o momento 

como um verdadeiro sujeito do processo, no mais amplo sentido deste conceito, e não simplesmente como objeto 

do mesmo. (...) 62. Se o direito de defesa surge desde o momento em que se ordena investigar uma pessoa (par. 

29 supra), o investigado deve ter acesso à defesa técnica desde esse mesmo momento, sobretudo na diligência em 

que se recebe sua declaração. Impedi-lo de contar com a assistência de seu advogado defensor significa limitar 
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No Caso Castillo Petruzzi e outros v. Peru (2009) vários cidadãos chilenos foram 

condenados à prisão perpétua pelo suposto cometimento do delito de traição à pátria. Quando 

do julgamento do caso o Tribunal apontou um contexto totalmente alheio à legalidade, já que 

atuaram “juízes sem rosto”, houve proibição de comunicação dos cidadãos com seus 

defensores, bem como proibição de acesso aos autos aos advogados. Assim, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos reconheceu violações aos arts. 8.2 b, c, d e f do Pacto de 

San José da Costa Rica, já que não foram garantidos oportunidade e meios adequados para 

preparação da defesa, escolha do defensor e possibilidade de questionar as testemunhas 

arroladas248. 

 

No tocante ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos249, quando do julgamento do Caso 

Gomez-Olmeda vs Espanha (2016), firmou-se a violação ao art. 6.1 da CEDH (fair hearing), 

ocasião em que foram discutidos aspectos relacionados ao direito de audiência em segundo 

grau, já que condenado o acusado sem que fosse permitida sua presença para pessoalmente 

prestar suas declarações, enquanto manifestação da autodefesa, baseando-se unicamente em 

vídeos da audiência de primeira instância250.  

No Caso Bogumil vs Portugal (2009), fora reconhecida a violação ao arts. 6.1 e 3 c, uma 

vez que o acusado, julgado por tráfico internacional de drogas, foi defendido por advogada 

nomeada ex officio na data da audiência perante a Corte Criminal de Lisboa, dispondo apenas 

                                                                 
severamente o direito de defesa, o que ocasiona desequilíbrio processual e deixa o indivíduo sem tutela diante do 

exercício do poder punitivo.” Caso Barreto Leiva vs Venezuela (2009), §29 e 62, p.8 e 13. Ver também Caso 

Cabrera García e Montiel Flores vs. México (Sentença de 26 de novembro de 2010), §154, p.163, julgado pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 
248 Caso Castillo Petruzzi vs. Peru (1999), Sentença de 30 de maio de 1999, §135 a 156, p.47-52. Destaca-se que 

no Caso Vélez Loor vs. Panamá (2010), Sentença de 23 de novembro de 2010, reconheceram-se diversas violações 

tal como ao artigo 8.1, por não ter viabilizado tempo e meios necessários para preparação da defesa, §143 a 148, 

p.46-48, bem como ao artigo 8.2 d, §149 a 160, p.48-50, por não ter informado ao imputado seu direito de se 

consultar com agente consular do seu país. 
249 Reitera-se que o parâmetro de pesquisa no Tribunal Europeu de Direitos Humanos buscou selecionar casos 

relativos à países pertencentes à linha do civil law, de cultura processual penal tradicional e que possuam fortes 

conexões com o direito brasileiro, tais quais Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e França. 
250 “37. Furthermore, contrary to what the Government contended, the Court considers that the viewing of the 

video-recording by the Audiencia did not compensate for the lack of a hearing because rather than responding to 

the applicant’s right to address the Audiencia, it merely represented part of the Audiencia’s review of the first 

instance proceedings (...) 39. Consequently, it may not be considered that the viewing of the video-recording placed 

the Audiencia Provincial in the same position as the first-instance judge for the purposes of Article 6 § 1 of the 

Convention.” Case of Gómez Olmeda v. Spain (Sentença de 29 de junho de 2016), p. 9. Além disso, o TEDH fixou 

quando dos julgamentos dos casos Colozza v. Itália (1985) e Poitrimol v. França (1993), o direito do acusado estar 

presente em juízo relaciona-se com a efetividade de outras garantias previstas, como o direito a ser assistido por 

um intérprete ou a fazer perguntas às testemunhas que deporão. ARANGÜENA FANEGO, Coral. Exigencias en 

relación con el derecho de defensa. In: GARCÍA ROCA, Javier; SANTOLAYA, Pablo (Coords.). La Europa de 

los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2009, p.436. 
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de 5 horas para preparação da defesa251, após a nomeação de dois advogados, não possuindo 

assim do tempo e meios necessários para construir a defesa do acusado. 

 

Firmadas as premissas da presente pesquisa, principalmente acerca da concepção 

fazzalariana do processo e das repercussões das garantias fundamentais da ampla defesa e do 

contraditório, analisar-se-á em sequência aspectos históricos do processo penal brasileiro, bem 

como brevemente questões atinentes ao direito estrangeiro, com enfoque no juízo de 

admissibilidade da acusação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
251 Caso Bogumil v. Portugal (2009) Sentença de 06 de abril de 2009, p.11 “48. En l’occurrence, il y a lieu de 

partir de la constatation qu’eu égard à la préparation et à la conduite de l’affaire par les avocats commis d’office, 

le résultat auquel tend l’article 6 § 3 n’a pas été atteint. S’agissant en particulier de l’avocate d’office désignée le 

jour même de l’audience, l’intervalle d’un peu plus de cinq heures dont elle a disposé afin de préparer la défense 

était de toute évidence trop bref pour une affaire grave pouvant déboucher sur une lourde condamnation (Daud c. 

Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 750, § 39) (...) 50. L’ensemble de ces 

appréciations amène la Cour à constater un manquement aux exigences des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de 

l’article 6. Il y a donc eu violation de ces dispositions.” 
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2. ANÁLISE HISTÓRICA E DE DIREITO ESTRANGEIRO ACERCA DO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO 

 

 

O presente capítulo tem por intenção realizar uma análise do direito projetado, não 

obedecendo exclusivamente ao critério histórico-temporal linear, tendo em vista analisarmos 

projetos que foram objeto de proposta até mesmo após a promulgação em 1941 do Código de 

Processo Penal, vigente até os dias atuais, mesmo com pontuais reformas. 

 

Mediante um recorte fundado sobre as bases de analisar a legislação que antecedeu o 

Código vigente e projetos que não foram aprovados, serão analisados o Código de Processo 

Criminal de Primeira Instância de 1832, exemplificativamente alguns Códigos de Processo 

Penal estaduais, e os principais Projetos e Anteprojetos que buscaram sobrepor-se ao Código 

de Processo Penal de 1941, de autoria de Francisco Campos. 

 

Ao final do capítulo serão também brevemente discutidas questões de direito estrangeiro 

com enfoque específico no juízo de admissibilidade da acusação, a fim de estabelecer pontos 

importantes quando da análise do juízo de recebimento ou rejeição da acusação no ordenamento 

jurídico brasileiro. Assim, serão estudados o processo penal estadunidense, italiano e português. 

Por fim, também discutir-se-á superficialmente modelos supranacionais, tais quais o Tribunal 

Penal Internacional e o Código de Processo Penal Modelo para a Ibero América. 

 

2.1. Legislação vigente no Brasil colônia 

 

 

No intuito de acrescentar, mesmo que de forma pontual e muito breve, ao usualmente 

posto na maioria das obras que fazem um escorço histórico do desenvolvimento do direito 

processual penal posto no âmbito brasileiro, far-se-á um pequeno regresso a institutos e leis 

lusitanas252, que nos remete à fase anterior à vigência das Ordenações Manuelinas, primeira 

                                                                 
252 Interessante é o destaque feito por JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, quem aponta a eventual incoerência 

em institutos jurídico lusitanos terem inspiração no direito romano, germânico, canônico, comprovando a 

necessidade de buscar a fundo a origem do objeto em estudo: “Influíram, mais do que hoje, na sistematização 

positiva do processo penal brasileiro, reminiscências lusas dos priscos reinícolas, encharcadas – às vezes de modo 

incoerente – de inspirações romanas, germânicas, canônicas, e de sugestões foraleiras.” ALMEIDA. Joaquim 

Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 

1973, Prefácio, XXI. 
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codificação aplicada em nosso território253. Também se destaca a influência que as Flores de 

las Leyes e o Fuero Real exerceram sobre a formação do direito português no início da 

Monarquia Lusitana.  

 

Obra doutrinária e legislativa de conteúdo Romano-Justinianeu, as Flores de las Leyes, 

também conhecida por Flores del Derecho, eram basicamente um diminuto manual de Direito 

Processual, sendo uma espécie de cartilha escrita por Jácome Ruiz (Jacobo de las Leyes), mestre 

na Corte de D. Afonso, o Sábio, a quem também se atribui a autoria das Sete Partidas e do 

Fuero Real254.   

 

No Fuero Real causas criminais recebiam o nome de acusações, sendo de natureza 

pública ou particular. Já com a Lei das Sete Partidas houve uma importante transformação no 

âmbito do processo penal: abandonou-se o sistema acusatório e passou a imperar o sistema 

inquisitório. Nesse espeque, os crimes eram processados e julgados ex-officio, tendo em vista a 

inexistência de acusação. Surge, portanto, o reconhecimento que delitos ofendem a sociedade 

como um todo, deixando-se de lado o viés então prevalecente da causa criminal interpartes255. 

 

Além disso, estabelecia as pessoas que estavam proibidas de intentar acusações 

públicas, cabendo a estas apenas acusações particulares, determinando-se que todas acusações 

deveriam ser feitas por escrito perante o Rei ou Alcaide, contendo a data exata de seu 

                                                                 
253 Sob pena de realizar um regresso mais profundo do que o desejado para o presente trabalho, aponta-se apenas 

a título de curiosidade que no processo penal romano, além dos procedimentos de cognitio e anquisitio, nos quais 

não se identificava um juízo de admissibilidade da acusação, surgiu no procedimento de quastiones perpetuae a 

nomen recipere, o que pode ser considerado o embrião do juízo de admissibilidade, de modo que se criou um 

momento para o início da persecução penal, distinto da análise da admissibilidade da acusação e por fim também 

distintos do julgamento da causa. Acerca desta temática ALMEIDA JUNIOR ensina: “o accusador dirigia-se ao pretor 

e pedia licença para formular a sua accusação, ut sibi liceret nomen deferre. O pretor, depois de verificar si o fato 

constituía crime e si era de sua competência, admittia ou rejeitava a accusação; e si eram muitos os accusadores, 

o pretor escolhia delles um que oferecesse mais garantias à justiça, aceitando os outros como subcriptores.” 

ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal brasileiro, 3. Ed. Rio de Janeiro, Typ Batista de 

Souza, 1920 l, v. II, p. 28-29.  
254  PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru, Editora 

Jalovi, 1983, p. 35. Aponta-se também a co-autoria de Fernando Martínez de Zamora, capelão de Afonso X e 

abade de Cervatos. LIMA, Marcelo Pereira. Comparando a fabricação de códigos afonsinos: o Especulo, o Fuero 

Real e as Siete Partidas in Revista de Histórica Comparada, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, 2015, p.11. 
255 PIERANGELLI, Op. cit., p. 39. Destaca-se que em relação às acusações, havia na Lei das Sete Partidas três 

tipos de procedimento: querela, denúncia, e acusação promovida de ofício pelo juiz. Curiosa era a diferença entre 

a querela e a denúncia: naquela caso o acusador não lograsse êxito em comprovar o fato noticiado em desfavor de 

alguém, este incorreria na mesma pena correspondente ao fato, havendo casos que a própria lei eximia certas 

pessoas de tal situação; já quanto à denúncia, não havia o compromisso em provar o fato noticiado, limitando-se 

à parte a provocar a atividade do juiz para que este fosse averiguado. Ibidem, p. 40. 
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oferecimento. Também nesta legislação que surge o perdão do ofendido, determinando as 

formas como acusado poderia se ver quite frente ao ato256. 

 

Historicamente, aponta-se que o governo de Afonso X deu continuidade à postura 

legislativa de seu genitor, Felipe III, no aspecto de tornar mais efetivo o domínio de seus 

“senhorios” através da uniformização jurídica e atualização do direito, sob a Monarquia do 

Reino Castela e Leão, concretizada na elaboração do Fuero Real257. Em razão da diversidade 

social, política, econômica, étnica, religiosa e institucional das várias regiões, o referido intento 

era difícil258. 

 

O Fuero Real foi então repassado a diversas regiões, passando ela Castilla de la Vieja, 

Extremadura, Transierra e o reino de Toledo, até chegar à Andaluzia e Murcia, tendo por intento 

unificar e renovar o direito de Castela. Dispunha de temas como casamento, herança, relações 

econômicas, religiosas e de condutas puníveis penalmente259. 

 

Assim, graças à proximidade geográfica sustentava uma relação de vizinhança, 

descontínua, entre os reinos cristãos. Portugal teve seu processo de independência iniciado no 

século XII e fora culminado com o reconhecimento pela Santa Sé, através da bula Manifestis 

probatum de Alexandre III. Dessa forma, o elemento castelhano-leonês influenciou a formação 

da ordem jurídica lusitana graças a dois vetores: boas relações diplomáticas, tidas como fator 

de permeabilidade, consubstanciada na integração de determinados textos legislativos e ideias 

reformativos do direito; e um clima de aberta hostilidade, impulsionando uma necessária 

postura reivindicativa de autonomia jurídica do reino, comprovando que a política de boa 

vizinhança não era uma constante260. 

                                                                 
256 PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru, Editora 

Jalovi, 1983, p. 38. 
257 LIMA, Marcelo Pereira. Comparando a fabricação de códigos afonsinos: o Especulo, o Fuero Real e as Siete 

Partidas in Revista de Histórica Comparada, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, 2015, p.10-11. Destaca-se também a 

elaboração de Afonso X do Especulo e das Siete Partidas. 
258 LIMA aponta com detalhes os Reinos existentes na região ibérica. Ibidem, p.13-15. 
259 Ibidem, p.28-30. 
260 DOMINGUES, José. O elemento castelhano-leonês na formação do Direito Medieval português in Cuadernos 

de Historia del Derecho, 2014, p.214. O autor inicialmente aponta que: “para a autonomia político-administrativa 

do incipiente reino português não se tornava imprescindível criar de imediato um novo ordenamento jurídico 

próprio. Antes pelo contrário, mantiveram-se as fontes de Direito herdadas do reino donde se desmembrara.” 

Prosseguindo sua análise para a conclusão indica que: “Tudo indica que a reforma da justiça, empreendida por 

Afonso III de Portugal, possa ter sido contagiada pela que Afonso X prosseguia em Castela. Pelo menos, no que 

concerne à substituição dos dois meirinhos régios de Além e Aquém-Douro por um único meirinho-mor de 

Portugal (Nuno Martins de Chacim, circa 1261), a analogia é demasiado álgida para se não detectar mais uma 

permeabilidade na organização jurídico-territorial do reino adoptada, sobretudo a partir de 1258, por Afonso X. 
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Assim, as Ordenações Afonsinas, marco fundamental na história do Direito Lusitano, 

foi o ponto final na ingerência castelhana de forma direta no direito português, tendo em vista 

que no seu título 9º do Livro II, foram identificadas e definidas as fontes do Direito do Reino 

de Portugal, sendo estas a lei do reino, o costume antigo do reino e os estilos da Corte, e de 

forma subsidiária, aplicavam-se o Direito Romano, o Direito Canônico, a Glosa de Acúrsio, a 

Opinião de Bártolo, e finalmente a decisão do monarca261. 

 

Observa-se que seu Livro V tratava dos delitos, penas e do processo penal262. Por todo 

o reino havia juízes ordinários, eleitos pelos homens bons e confirmados pelo Rei ou donatários, 

com magistratura anual e competência civil, criminal, voluntária e contenciosa, excepcionados 

os locais que havia juízes especiais263. Verifica-se que o processo ordinário criminal podia se 

iniciar de três formas distintas, seguindo a ordem do Direito Canônico264. 

 

A instrução se dava com a citação do acusado para realização de seu interrogatório, 

colheita de depoimento das testemunhas, permitindo-se também sua defesa antes do julgamento 

pela autoridade judicial. Com isso, não há nas Ordenações Afonsinas qualquer instituto ou fase 

procedimental que se refira ao juízo de admissibilidade da acusação265. 

                                                                 
Mais tarde, em pleno curso do século XIV, a influência dos corregedores de comarca (magistrados sucessores dos 

meirinhos-mores) far-se-á sentir em sentido contrário. Ou seja, o corregedor castelhano terá sido criado (a sua 

primeira referência normativa fiável continua a ser a das Cortes de Alcalá de Henares de 1348) por influência do 

homólogo português.” Ibidem, p. 224. 
261 Ibidem, p.226-227. 
262 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, 2. ed. Editora Forense, Rio de Janeiro, 

1965, p. 89. 
263 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal brazileiro, v. I, 3. ed., aumentada, 1920, Rio de 

Janeiro, Typ. Baptista de Souza, p. 117. O autor aponta que seus superiores eram os Corregedores das Comacas, 

de nomeação real, devendo estes procederem contra os malfeitores, manter a jurisdição do Rei contra as usurpações 

dos donatários e membros do clero, devendo também executar quaisquer ordens de toda natureza que o governo 

assim determinasse. Ibidem, p. 117-118. 
264 Ibidem, p. 120.  JOÂO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR ensina que: “Para a indagação dos crimes admitiu-se não 

só o meio de accusação do Direito Romano e as querelas, filhas dos antigos costumes, mas também as inquirições 

devassas do Direito Canônico (...) A accusação inscrevia-se pelo auto de querela; a denuncia não se inscrevia, pois 

era o meio de delação secreta e da supplica  dos fracos; à inquirição, em regra, procedia-se ex-officio. Lavrado o 

auto de querela, com as formalidades do juramento e nomeação de duas ou três testemunhas, ou feita a denúncia, 

ou encerrada a inquirição, tinha logar a citação. Seguia-se o interrogatório do réo, em que este podia negar ou 

confessar o crime e exigir que as testemunhas da devassa se tornassem judiciaes, isto é, que fossem reperguntadas 

perante o Juiz em sua presença: era isto a recollectio ou recolatio e a confrontatio. Terminadas as inquirições, 

dava-se ao réo termo para a defeza, ou como diziam os canonistas – ad allegandum quidquid vult ne condemnetur, 

et ad omnes suas defensiones faciendas.” Ibidem, p. 120.SCARANCE FERNANDES também sobre o tema aponta que: 

“A denúncia representava ‘a simples revelação de um crime, mas sem o intuito de acusar’, enquanto a querela era 

‘uma participação com ânimo acusatório”. FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o 

procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.78. 
265 Analisando de forma mais profunda o procedimento penal desta época, PIERANGELLI aduz que: “oferecidas as 

testemunhas pelo querelante, ou apurada a autoria em inquirição devassa instaurada de ofício, era a acusação 

comunicada ao acusado, que podia confessá-la total ou parcialmente, ou negá-la. Se houvesse confissão, proferia-

se a sentença condenatória, eis que a confissão era reconhecida como a rainha das provas. Se o acusado negasse a 
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Após nova consolidação ocorrida durante o reinado de D. Manuel, mais precisamente 

em 1521, conhecida por Ordenações Manuelinas, em que se manteve em seu Título V a 

disciplina acerca do direito processual penal, fixava-se que o processo penal tinha início após a 

querela, devassa ou denúncia, submetendo assim o acusado à prisão preventiva266.  

 

Conforme estudo de ALMEIDA JUNIOR (1959)267, as devassas (geraes e especiaes) eram 

inquirições em que se coletavam informações acerca dos delitos e não eram dotadas de qualquer 

valor probatório para julgamento da causa, tendo em vista ocorrerem sem comunicação à parte 

interessada. Entretanto, tinham validade total para efeito da prisão preventiva do investigado. 

Já a querela consistia na delação feita por terceiro, em razão de interesse público ou na condição 

de vítima, relativa ao fato criminoso perante o juízo competente. A denúncia apresentava como 

solenidade o juramento do seu autor perante a autoridade. 

 

A acusação era precedida nos crimes particulares da querela, da inquirição sumaria, 

do corpo de delito e da pronuncia. Já nos crimes públicos, antecediam-se a querela ou denúncia, 

a caução das custas, a emenda e satisfação, o corpo de delito e a pronuncia. Por fim, nos casos 

de devassa, era esta o instrumento do procedimento oficial do Juiz, seguindo-se a inquirição 

judicial, que era a repergunta e a confrontação das testemunhas, e depois a pronúncia. Antes da 

pronúncia, sempre que o réu estivesse preso, deveria ser interrogado268. 

 

Eis um ponto de suma importância para a presente pesquisa: há aqui o que se considera 

o germe legal do juízo da admissibilidade da acusação, o qual, em momento posterior, seria 

consolidado na decisão de pronúncia na legislação lusitana269.  Aponta-se que o “libellum 

inscriptionis” sofreu profunda evolução, dando origem, portanto, à “pronuntiatio”, decisão que 

                                                                 
autoria, o escrivão ou tabelião registrada essa negativa o juiz lhe mandava elaborar artigos de acusação, ‘os 

melhores e os mais cumpridos que puderem ser, de guisa que por míngua dos artigos não mingue nem se tolha a 

prova da acusação.” Os artigos de acusação e o nome das testemunhas eram comunicados ao réu, ao qual se 

concedia a oportunidade de indicar testemunhas de defesa e opor contradita às do adversário.” PIERANGELLI, 

José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru, Editora Jalovi, 1983, p. 53. 
266 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal brazileiro, v. I, 3. ed., augmentada, 1920, Rio de 

Janeiro, Typ. Baptista de Souza, p. 133-134. 
267 Idem, p. 143-146. 
268 Idem, p. 146. 
269 Quanto ao nascimento do juízo de admissibilidade da acusação consubstanciado na decisão de pronúncia, ensina 

ZAPPALÁ, “As Ordenações Manuelinas introduziram a pronúncia como decisão que encerrava a formação da culpa. 

A pronúncia, como decisão tomada pelo juiz sobre a devassa ou querela, e que sujeitava o querelado à acusação, 

começa a ser posta em prática nas Ordenações Manuelinas, permanecendo nos mesmos moldes nas Filipinas.” 

ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia em um sistema de garantias. São Paulo, Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (Doutorado) 2004, p. 51. 
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o juiz julgava admissível a querela ou a devassa, além de declarar o nome do réu e a maneiro 

que se procederia o julgamento270. 

 

Havia, portanto, a pronúncia ordinária e a especial, subdividindo-se esta em de réo 

capiendo e de réo tanquan securo liberando. Pela primeira, o réu livrava-se solto, não dando 

lugar ao sumário das querelas, tendo o processo seu andamento nos termos da acusação, defesa 

e julgamento. Já pela segunda, o réu livrava-se preso, a não se que tivesse a chamada carta de 

seguro. Quanto a pronúncia de réo capiendo, esta cabia nos crimes que prevista a pena corporal, 

enquanto a pronúncia de réo tanquan securo liberando cabia nos casos que o queixoso não 

provava a querela dentro do prazo de vinte dias, ou quando não provou tanto que o réu deveria 

ser preso. Também cabia esta nos casos de estrupo ou de delitos leves271. 

 

Sobrevindo as Ordenações Filipinas272, compiladas em 1603, percebe-se que seguiram 

em maior parte o fixado pelas Ordenações precedentes. Com isso, os procedimentos criminais 

permaneciam públicos ou privados, dependendo a acusação dos formatos já citados273. Fosse o 

caso da acusação pública ou privada havia a apresentação preliminar da querela e sumário de 

                                                                 
270 ZANGARI, Mario. Natureza jurídica da pronuncia. São Paulo. Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, Dissertação (Livre Docencia), 1953, p. 7. O autor prossegue transcrevendo o dispositivo legal que dispunha 

sobre a “pronuntiatio” (L. V tit. 42, §§ 17 e 18): “§ 17 – E porquanto temos visto por experiencia o damno que se 

em nossos reinos seguia das prisões que se faziam por ser ordenado que, por qualquer querela jurada e 

testemunhada e recebida rendessem aquelles de que assi era querelada: querendo evitar os ditos damnos com tal 

ordem que os malefícios nem fiquem por punir, nem o nosso povo receba tanta opressam e que se faça toda a 

justiça: mandamos que toda a pessoa de que fôr querelada por querela perfecta, em cada um dos casos seguintes 

seja logo presa, convem a saber: ‘quando for querelado de alguma pessoa que he apostata, ou que cometeu crime 

de lesa magestade etc.” Ibidem, p. 7. 
271 Ibidem, p. 8. SCARANCE FERNANDES leciona que: “Na prática, a pronúncia era apenas a especial, a qual era 

precedida do sumário ou de anterior devassa.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento 

e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.122. 
272 “As Ordenações de Filipe II foram elaboradas por PAULO AFONSO e PEDRO BARBOSA, e pelos 

jurisconsultos DAMIÃO DE AGUIAR e JORGE CABEDO. Diz COELHO DA ROCHA, que a ‘falta de método 

e economia da compilação, as máximas e espírito das leis, e as matérias são as mesmas que se achavam nas 

Ordenações Manuelinas; as quais os novos redatores pela maior parte copiaram, inserindo-lhes aqui e ali as leis 

posteriores, principalmente, as contidas na coleção de DUARTE NUNES DE LEÃO; e isto com tanta incúria, que 

em muitas partes deixaram obscuridade ou palpáveis contradições.” MARQUES, José Frederico. Elementos de 

Direito Processual Penal, 2. ed. Editora Forense, Rio de Janeiro, 1965, p. 90. 
273 PIERANGELLI traça um paralelo para o direito processual mais atual, permitindo notar a alteração na concepção 

de denúncia, hoje tida como peça inicial nas ações penais de iniciativa pública, mas na época tida por ato do 

cidadão de comunicar o Estado acerca da ocorrência de um delito: “A denúncia era a comunicação feita à justiça 

do cometimento de um crime público, para que o juiz procedesse de ofício. Assemelhava-se ao que, hoje, 

denominamos notitia criminis. Os denunciantes faziam a comunicação ao juiz acerca da existência de um crime, 

ou de quem fosse o seu autor, mas sem querer tomar parte ativa no procedimento. Nestas condições, acusador era 

aquele que perseguia alguém em juízo, quer para a vingança pública, quer pelo dano causado. O denunciante era 

o interessado no descobrimento do crime que revelava, sem interesse próprio, deixando, por consequência, o 

procedimento por conta da justiça.” PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes 

legislativas. Bauru, Editora Jalovi, 1983, p. 68. 
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querela274 com audiência de três ou quatro testemunhas e pronúncia275. Historicamente, a 

nominis delatio do processo romano, que era a formula pela qual se acusava alguém, nomeando 

a pessoa e qualificando o crime, foi ficando a cargo do juiz e se transformou na “pronuntiatio” 

ou sentença de pronúncia sobre a devassa ou querela, decisão que juiz declara o réu, o crime e 

a forma de livramento. Mediante esta que sujeitava o querelado à acusação e dava sequência ao 

processo de julgamento, depois da prisão276. 

 

A acusação era antecedida da querela, do corpo de delito e da pronúncia. Verifica-se 

que a “pronuntiatio” atuava como componente do procedimento preparatório da acusação e 

julgamento, antecedendo a acusação em juízo. Dessa forma, a sentença de pronúncia era 

proferida quanto houvesse lastro do crime e identificado seu autor, calcada no corpo de delito 

e nos indícios de autoria. A confissão, instrumentos, testemunhas e tormentos fundamentavam 

o julgamento277. 

 

Curioso notar que conforme destaca CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1938)278 nas 

Ordenações Filipinas o processo penal, a partir da pronúncia, seguia os mesmos trâmites do 

processo civil ordinário no que coubesse, havendo, portanto, o libelo, contrariedade, réplica, 

tréplica, provas, alegações finais e sentença.  

 

Com isso, inspirada no que fora trazido pelas Ordenações Manuelinas, o instituto da 

pronúncia era a sentença em que o juiz declarava o réu suspeito de um crime, tendo sido este 

                                                                 
274 Ibidem, p. 67. 
275 “Ao tempo de D. Manuel, logo que alguém dava querela, o julgador prendia o querelado, exceto nos casos de 

crimes e infrações de menor gravidade, que exigiam, além da querela, uma prova sumária das arguições dada no 

prazo de vinte dias. A exceção – segundo esse autor – se tornou regra, depois das Ordenações Filipinas, de 1603, 

devido a uma mutilação do código manuelino empreendida pelo filipistas. E, assim, todas as querelas para 

obrigarem à prisão, ficaram dependentes do sumário conhecimento de três ou quatro testemunhas. Encontra-se, aí, 

a origem do nosso atual sumário de culpa.” Idem, p. 60. 
276 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal brazileiro, v. I, 3. ed., augmentada, 1920, Rio de 

Janeiro, Typ. Baptista de Souza, p. 133-142-143. No mesmo sentido ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. 

Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p. 56. 
277 PIERANGELLI, op. cit., p. 64. O autor destaca que tormentos eram “perguntas judiciais feitas ao réu de crimes 

graves a fim de compeli-lo a dizer a verdade por meio de tortura. SCARANCE FERNANDES resume o procedimento 

da seguinte forma: “O procedimento se iniciava com a apresentação da querela, nos crimes particulares, e a querela 

ou denúncia, nos crimes públicos, seguindo-se uma instrução sumária, na qual se exigia a prova do corpo de delito. 

Essa fase era encerrada com a decisão de pronúncia. Mesmo nos casos de devassa, ouvidas as testemunhas, havia 

a pronúncia. Representavam-se esses atos – querela, ou denúncia, inquirição sumária, corpo de delito e pronúncia 

– a primeira fase do processo, destinando-se as fases posteriores à formulação da acusação, à defesa e ao 

julgamento.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo 

penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.116. 
278 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal, São Paulo, Empresa Gráfica Revista dos Tribunais, 

1938, p. 166. E prossegue o autor diferenciando a acusação pública da privada, analisando a acusação da Justiça, 

diferenciando a querela da denúncia. 
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objeto da devassa ou da querela, submetendo-o ao número dos culpados279. Deste modo, 

existente o crime e determinado seu autor, sobrevinha a pronúncia, quando durante a devassa 

emergisse “prova suficiente para a prisão do réu.”280 

 

Assim, a pronúncia fazia parte do procedimento preparatório da acusação e 

julgamento, se colocando em momento anterior à acusação em juízo quanto aos delitos em 

geral, particulares ou públicos. Logo em seguida havia o processo de acusação e julgamento, 

os recursos, conforme determinado no título 124, do Livro V, das Ordenações. 

 

Comparativamente, na gênese da pronúncia nas Ordenações Manuelinas tratava-se da 

prova, enquanto que a sentença de pronúncia nas Ordenações Filipinas tinha por escopo 

organizar o procedimento281. Com essa análise, é possível apontar que o juízo de 

admissibilidade da acusação responsável por ser o momento exato em que analisados os 

fundamentos a permitir o início da persecução penal em sua fase judicial remonta a este período 

na legislação lusitana. 

 

2.2. Legislação embrionária no Brasil independente 

 

 

Com a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, foi o país 

organizado constitucionalmente com a promulgação da Constituição Política do Império em 25 

de março de 1824282, cujo art. 179 trazia os direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros 

em grande medida diversos da ordem legal anterior, principalmente no tocante ao âmbito 

criminal283. 

                                                                 
279 PIERANGELLI define a querela como “a delação que alguém fazia no juízo competente, de um fato delituoso, ou 

no interesse público, ou, ainda, como ofendido, do que se lavrava o auto de querela. Era regra geral a 

inadmissibilidade de acusação sem a querela preliminar.” PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: 

evolução histórica e fontes legislativas. Bauru, Editora Jalovi, 1983, p. 65. 
280 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1, Rio de Janeiro, Editora Forense, 

2. ed. 1965, p.92 
281 NOGUEIRA, Rafael Fecury. A decisão de pronúncia no processo penal brasileiro: valoração da prova e 

limites à motivação, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2018, p. 37. 
282 Levando-se em consideração tudo que fora discutido sobre a pronuncia enquanto decisão relativa ao juízo da 

admissibilidade da acusação neste período, interessante observar que na Constituição do Império em seu artigo 

159 assim dispunha: “Art. 159. Nas causas crimes a Inquirição das Testemunhas e todos os demais actos do 

Processo, depois da pronuncia, serão públicos desde já.” Na época interessante observar que o sistema judiciário 

tinha em sua organização os juízes e jurados, tal qual apregoava o art. 152: “Os jurados pronunciam sobre o facto, 

e os juízes applicam a Lei.”.  
283 JOSÉ FREDERICO MARQUES aponta que: “Com a fundação do Império, abre-se, para o nosso processo penal, um 

período de reação às leis opressoras e monstruosas da monarquia portuguêsa, e do qual o Cód. de Processo 
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Interessante observar que neste interregno entre a Constituição de 1824 e Código de 

Processo Criminal de 1832 houve o Decreto de 17 de abril de 1824 que dispunha basicamente 

como testemunhas e réus deveriam ser inquiridos e interrogados, pública e contraditoriamente. 

Com isso, a referência única ao juízo de admissibilidade da acusação, tido à época pela decisão 

de pronúncia se dava no art. 6º: “as perguntas feitas aos réos nos casos, em que ellas têm logar, 

si forem feitas depois da pronúncia, terão a mesma publicidade que a inquirição das 

testemunhas.284” 

 

Não havia, portanto, qualquer menção ulterior seja acerca de como e quando esta era 

proferida. Apenas por uma leitura sistêmica do referido artigo, verifica-se que esta ocorria após 

a coleta de provas e antes do julgamento da causa. Interessante notar que com a edição da Lei 

de 15 de outubro 1827, responsável por tratar dos crimes de responsabilidade dos Ministros, 

Secretários e Conselheiros do Estado, constrói-se uma fase de admissibilidade da acusação mais 

detalhada. 

 

Havia a possibilidade de qualquer cidadão do povo denunciar Ministros, Secretários e 

Conselheiros do Estado pelos crimes então previstos, devendo o instrumento apresentar os 

documentos que comprovassem a existência dos delitos noticiados, ou, declaração acerca da 

impossibilidade da apresentação285.Apresentada a denúncia, esta era submetida à apreciação da 

Câmara dos Deputados, responsável então pela admissibilidade inicial da acusação, que, em 

caso de não a rejeitar, fixava a realização de instrução preliminar para produção probatória 

julgada necessária286. 

 

No caso da Comissão especial da Câmara dos Deputados se mostrar convencida do 

narrado na denúncia, determinava-se que o acusado a respondesse por escrito, para então seguir 

a análise do acolhimento ou rejeição da inicial a realizar-se em sessão da Câmara287. Com isso, 

o juízo de admissibilidade da acusação positivo era denominado decreto de acusação, devendo, 

portanto, rumar para o Senado, local onde ocorreria o julgamento final da causa. Eis que neste 

                                                                 
Criminal, de 1823 (sic), constitui o diploma legal culminante e mais expressivo, síntese que é dos anseios 

humanitários e liberais que palpitavam no seio do povo e nação.” “MARQUES, José Frederico. Elementos de 

Direito Processual Penal, vol. 1, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2. ed. 1965, p.96 
284 Art. 6º do Decreto de 17 de abril de 1824. 
285 Arts. 8º e 9º da Lei de 15 de outubro 1827. 
286 Art. 10 da Lei de 15 de outubro de 1827. 
287 Arts. 11, 12 e 13 da Lei de 15 de Outubro de 1827. 
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momento exato da história do ordenamento jurídico nacional emerge, portanto, uma 

estruturação bem delimitada do juízo de admissibilidade da acusação.  

 

Destaca-se: vigente o contraditório e fixada produção probatória diante do órgão 

estatal competente para julgar positiva ou negativa a acusação para então submeter a causa a 

julgamento do mérito. 

 

Em momento posterior, com a edição da Lei de 20 de setembro de 1830, a qual tinha 

por objeto o abuso da liberdade de imprensa, fora criado o “Jury de accusação”, sendo este 

composto por jurados eleitos, perante o qual realizava-se instrução a pedido das partes para 

deliberação sobre a acusação288. 

 

Há aqui o embrião do que foi disposto posteriormente no Código de Processo Criminal 

de Primeira Instância em 1832, ao fixar que após a realização da instrução, seus membros, 

juízes de fato, dirigir-se-iam a outra sala, com portas fechadas, para discutirem o objeto da 

acusação, devendo o Presidente realizar o seguinte questionamento: “O Jury achou, ou não, 

matéria para a accusação”, devendo então decidir-se por maioria absoluta dos votos dos 

jurados acerca da admissibilidade da acusação. 

 

2.3. O Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832 e procedimento 

bifásico: o pequeno e o grande júri 

 

 

Dois anos após a promulgação do Código Criminal do Império, e verificadas as leis 

anteriormente citadas, em 29 de novembro de 1832 foi promulgado o Código de Processo 

Criminal de Primeira Instância. Após a vigência da legislação anteriormente tratada surge o 

                                                                 
288 Art. 21 da Lei de 20 de setembro de 1830. 
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primeiro Código de Processo Penal genuíno. Curiosamente o motivo de elogios e críticas era o 

mesmo: seu caráter liberal.289-290 

 

SIQUEIRA (1917)291
 aduz que desde aquela época o legislador optou por se colocar entre 

o sistema acusatório de origem britânica e o misto, vigente na França, em que a fase instrutória-

investigativa era inquisitiva e calcado sob o viés acusatório era o julgamento perante o plenário, 

após acusação, defesa e suas respectivas provas. 

 

A despeito da manutenção da divisão territorial do país, curioso notar que havia então 

uma divisão judicial municipalista, tal qual deixam claro os arts. 33 e 34292. Além de juízes 

municipais, os quais junto dos promotores da Corte eram nomeados pelo Governo e presidentes 

das províncias, mediante listas tríplices, havia também os juízes de paz, eleitos pelo povo, os 

de direito, nomeados pelo Imperador, e as juntas de paz. 

 

A despeito de outros pontos de grande relevância histórica para o processo penal, tal 

qual a existência da ação penal popular, instituto diverso da ação penal de iniciativa pública, e 

da ação penal ex-officio, o presente trabalho tem por escopo enfrentar as filigranas do juízo de 

admissibilidade da acusação. 

 

Portanto, no Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832, fixava-se a 

competência para recebimento de denúncias e queixas293 era dos juízes de paz, do Supremo 

                                                                 
289 GALDINO SIQUEIRA escreveu sobre este: “Inspirado nas conquistas liberaes, consagrou o salutar princípio que 

declara pertencer exclusivamente a juízes e jurados as atribuições judiciarias em matéria criminal, ficando assim 

extincta a jurisdição criminal de qualquer outra autoridade, exceptuadas as jurisdicções especiaes e privilegiadas, 

em restricto número, e de cuja existência não se podia prescindir ante as prescripções do estatuto politico.” 

SIQUEIRA, Galdino. Curso de Processo Penal, 2 ed., São Paulo, Livraria Magalhaes, 1917. p. 12. Já CARPENTER 

afirma que “por ser liberal demais, concedia ao acusado todas as garantias, ao passo que, quanto à autoridade do 

poder público, não o armava de meios necessários para a descoberta e perseguição dos delinquentes.” 

CARPENTER, L.F.S. O Direito Processual do Império in Livro do Centenário dos Cursos Jurídicos apud 

PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru, Editora Jalovi, 

1983, p. 99 
290 “Proclamada a independência e organizado constitucionalmente o país, passam a encontrar agasalho e 

consagração, no direito pátrio, todas as ideias liberais que vinham de substituir as iníquas práticas do sistema 

inquisitivo. Promulgada era, em 25 de março de 1824, a Constituição Política do Império, cujo art. 179 definiu os 

‘direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, estabelecendo preceitos e princípios garantidores de um 

processo criminal bem diverso do que vigorava sob a égide do Livro V das Ordenações. Nêle vinham estabelecidas 

as garantias mais caras ao espírito liberal do século.” MARQUES, José Fredecico. Elementos de Direito 

Processual Penal, 2. ed. Editora Forense, Rio de Janeiro, 1965, p. 96 
291 PIERANGELLI, Op. cit, 1917,. p. 13. 
292 Arts. 33, 34 e 35 do Código de Processo Criminal de Primeira Instância compunham a Secção Segunda – Dos 

Juízes Municipaes – Do Capítulo III – Das pessoas encarregadas da administração da Justiça nos Termos. 
293 De extrema importância que se atente à diferenciação crucial dos institutos da época com os atuais, apesar do 

mesmo nomen iuris. Assim, os antigos institutos da queixa e da denúncia não correspondem aos institutos atuais 
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Tribunal de Justiça, das Relações e cada uma das Câmaras Legislativas, nos crimes sob sua 

alçada, conforme fixava o art. 77. 

 

Assim, observa-se que o procedimento estabelecido no referido Código, no bojo que 

regulamentava o processo sumário294, trazia-se a fase preliminar de formação de culpa, 

realizado frente ao juiz de paz295 (juízes sumariantes), quem deveria obter pleno conhecimento 

do delito após inquirição de testemunhas, interrogatório e outras medidas de produção 

probatória, desempenhando também funções jurisdicionais, tal qual julgar contravenções e os 

crimes que não fosse imposta pena superior a multa de até cem mil reis, prisão ou desterro de 

até seis meses, conforme dispunha o art. 12, §7º, 1º e 2º. 

 

JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1938)296
 define a formação da culpa como o 

processo preliminar com atos em série, determinados por lei, de modo que permitem ao juiz 

competente examinar e comprovar a existência do crime, esclarecendo as circunstâncias, 

                                                                 
nos mesmos moldes. Feito tal destaque, salutares são os ensinamentos de FREDERICO MARQUES: “Só se permitia 

o sumário de culpa em segredo, quando o réu não comparecesse a seus atos. Cabia ao juiz de paz, após a formação 

da culpa, declarar ou não procedente a queixa ou denúncia: na primeira hipótese, remetia-se o processo ao Júri de 

acusação, a fim de ser sustentada ou não a pronúncia; e na segunda hipótese, podia o queixoso ou denunciante 

recorrer ao Júri de acusação contra o que fora decidido pelo juiz de paz.” MARQUES, José Frederico. Elementos 

de Direito Processual Penal, vol. 1, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2. ed. 1965, p.97.De suma importância 

também o destaque de SCARANCE FERNANDES: “As denúncias constituem, a partir do Código de 1832, o 

instrumento da ação pública intentada pelo Ministério Público ou por qualquer outro do povo. A queixa substitui 

a querela, consubstanciando a acusação formulada pelo ofendido, seu pai, mãe, tutor, curador, cônjuge. O 

procedimento ex officio, instaurado pelo próprio juiz, podia ser utilizado em todos os crimes em que cabia a 

denúncia.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo 

penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.117. 
294 Acerca do procedimento sumário são as lições de FREDERICO MARQUES: “Ao lado dos processos ordinários, 

havia o procedimento sumário, ou ‘aquele em que se não guardam solenidades algumas, e em que se segue somente 

a ordem natural do juízo, sem se tratar mais que da certeza do delito, e conhecimento do malfeitor.’ Procedia-se 

sumariamente ‘nos casos graves que se qualificam nas Relações’, tais como homicídios voluntários, roubos feitos 

nas ruas ou estradas, resistência, desafio, ‘travessia de pão’, e os delitos capitais que se revestissem de 

circunstâncias agravantes. As vezes se faziam sumárias as culpas por imediato decreto régio, cometendo-se 

regularmente o seu conhecimento a um dos corregedores do crime da Côrte, para as sentenciar com adjuntos, que 

nomeia o regedor, procedendo de plano pela verdade sabida e prescindindo de formalidades judiciais, e os termos 

ordinários do processo, exceto os necessários para a defesa natural dos réus.”  MARQUES, op. cit., p.97. JOAQUIM 

CANUTO MENDES DE ALMEIDA destacava que o processo ordinário era aquele que havia prévia formação da culpa 

e o processo sem a formação da culpa denominava-se processo de alçada ou processo policial. ALMEIDA. 

Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 1973, p. 125. 
295 JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA aponta a Lei de 13 de outubro de 1827 como responsável por criar a 

figura dos juízes de paz, tendo o Código de Processo Criminal, de 29 de novembro de 1832, mantido tal figura 

judicial. Ibidem, p.64. 
296 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal (análises e confrontos) – Dissertação apresentada para 

concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1938, p. 107. Sobre esta temática MENDES JUNIOR indica que: “No sentido amplo, formação 

da culpa tem lugar em todos os processos criminais; mas, no sentido restrito e técnico, formação da culpa só tem 

lugar nos processos dos crimes em que o réu se livra preso ou afiançado; isto é, nos processos em que é necessária 

a pronúncia.” MENDES JUNIOR, João. O processo criminal brasileiro, Rio de Janeiro, 1920, vol. II, p. 217. 
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reconhecendo os elementos e coligindo provas de quem seria, portanto, seu ator e cumplices. 

Por via de consequência, o juiz detinha os indiciados debaixo de fiança ou prisão até que fosse 

decidida a acusação. 

 

Com isso, a formação de culpa, enquanto procedimento prévio à acusação formal 

concedia ao Estado-juiz poderes de cunho investigativo amplo, com o escopo de obter e coletar 

elementos indispensáveis à própria admissão da acusação297. 

 

Em seus estudos acerca da formação da culpa, JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA 

(1973)298 a dividia em definitiva e preliminar. Além disso, o referido autor traz uma análise 

crucial ao processo penal ao enxergar na formação da culpa as funções preparatória e 

preventiva. Esta corresponde ao caráter autônomo como fundamento para o juízo de acusação 

expresso na pronúncia, enquanto decisão de admissibilidade da acusação. Já aquela refere-se à 

utilidade para o próprio julgamento da causa quando da instrução definitiva299.  

 

Por conseguinte, o referido Código não estabeleceu fórmulas exaustivas e substanciais 

da formação da culpa, focando demasiadamente na fixação de moldes concretos do processo 

principal.  Assim, a acusação e seu julgamento, em caso de crime punido com pena superior a 

seis meses, era realizado perante o Júri, no bojo de um processo público e oral. 

 

Destaca-se que não raro eram anuladas decisões do júri de acusação e de sentença em 

decorrência de falhas na formação da culpa preliminar, mas quase nunca a formação da culpa 

propriamente dita. O remédio para tanto era justamente a previsão do juiz do júri sanar as falhas 

quando os autos baixassem da superior instância praticando-se novamente apenas o ato 

irregular, conforme depreendia-se dos arts. 301, 302 e 309300.  

 

                                                                 
297 Esclarecedor é o art. 144 do referido Código: “Art. 144. Se pela inquirição das testemunhas, interrogatório ao 

indiciado delinquente, ou informações, a que tiver procedido, o Juiz se convencer da existência do delicto, e de 

quem seja o delinquente, declarará por seu despacho nos autos que julga procedente a queixa ou denuncia, e 

obrigado o delinquente a prisão nos casos em que esta tem lugar, e sempre a livramento.” Talvez esteja aqui a 

origem histórica do posicionamento insustentável atualmente de que o pronunciamento judicial acerca da 

admissibilidade da acusação seja um despacho e não uma decisão interlocutória. 
298 “No sentindo amplo – podemos dizer – há formação da culpa na instrução definitiva da causa; e na instrução 

preparatória, como antecipação, que é, da instrução definitiva. No sentido restrito, técnico, porém, só a instrução 

preventiva, reclamada pela pronúncia é formação da culpa. ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios 

Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p.39. 
299 Ibidem, p.38. 
300 ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p. 128. 
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Assim, tal qual tratado anteriormente quando da análise da legislação lusitana, com 

forte inspiração britânica, em relação ao procedimento ordinário, para a estrutura procedimental 

penal se instituiu o grande e o pequeno júri, competente o primeiro pela admissibilidade da 

acusação (Conselho de Jurados ou Jury de Accusação) e o segundo (2o Conselho de Jurados ou 

Jury de Sentença) pela procedência da acusação formulada, conforme dispõem os arts. 235 ao 

253301. 

 

A análise do júri inglês, com enfoque nesta divisão entre o juízo de acusação, enquanto 

fase procedimental distinta em que se analisa razoavelmente o substrato probatório que envolve 

o fato penal, posto sob análise de forma anterior e desvinculada do juiz sentenciante, foi o então 

embrião do procedimento comum ordinário brasileiro302. 

 

Dessa forma, quem presidia o júri era o juiz de direito nos diferentes termos das 

comarcas. Este recebia os autos do juiz de paz, quem após realização a formação da culpa303 

declarava a procedência da acusação e expedia notificações às testemunhas para comparecerem 

à próxima reunião de jurados, conforme se depreende do art. 231304.  

                                                                 
301 JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA tratando especificamente destes dois moldes de júri aponta que:“O 

conselho de acusação e o conselho de sentença. O júri, composto do juiz de direito e dos jurados, funcionava no 

termo: para confirmar ou revogar pronuncias e impronuncias; e para julgar as causas. Chamava-se 

respectivamente, primeiro conselho ou júri de acusação e segundo conselho ou conselho de sentença. Todos os 

que podiam ser eleitores, podiam ser também jurados, menos os ministros e conselheiros de Estado, senadores e 

deputados, magistrados, presidentes, secretários dos governos das províncias, comandantes das armas e dos corpos 

de primeira linha, bispos, vigários e juízes eclesiásticos.” ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal 

(análises e confrontos) – Dissertação apresentada para concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1938, p. 53. SCARANCE FERNANDES 

ensina que: “O juízo de admissibilidade da acusação era feito pelo Grande Júri, o qual, se fosse positivo, 

representava também decisão de envio da causa a julgamento pelo Pequeno Júri.” FERNANDES, Antônio 

Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p.123. 
302 Comentando sobre a missão do júri de accusação na França no início do século XX, R GARRAUD: “tem um 

duplo objeto por assim dizer contradictório: provocar a repressão no interesse da sociedade, e no interesse da 

defeza deter a accusação. Ora, os cidadãos investidos temporariamente nas funções de jurados são bastante 

favoráveis à defeza, primeiro porque não teem nenhuma prevenção, e depois porque são levados a não se 

contentarem com presunções de culpabilidade, mas a exigir provas certas para acusar. A Inglaterra cujo systema 

do jury d´accusação foi adoptado, parece de resto, cada vez mais, abandonar esta solução.” R. GARRAUD, 

Compêndio de Direito Criminal, Trad. A. T. de Menezes, Vol. II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1915, p. 

293. 
303 Apontando o amplo espaço de atuação e poder discricionário do juiz de paz na fase de formação da culpa 

preliminar, JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA aponta que: “Se ao promotor público incumbia dar denúncia, 

se qualquer pessoa do povo podia, outrossim, denunciar, se o ofendido podia apresentar sua queixa, esses atos – 

denúncia e queixa – representavam com relação ao sumário de culpa meros impulsos ao funcionamento inquisitório 

do juiz, quando a espontaneidade não se tivesse revelado. A discrição do juiz era tal que de seus despachos a 

pedido das ‘partes’ nos atos de formação da culpa, não cabia recurso algum.”  ALMEIDA. Joaquim Canuto 

Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p. 128 
304 Estudando como a legislação francesa moderna dispunha acerca da organização dos procedimentos, R. 

GARRAUD explicava que: “De 1791 a 1811, ella confiou esta missão a jurados; depois de 1811 a juízes. A) A 

Assembleia Constituinte que tinha repudiado o processo secreto na instrucção definitiva, conservou-o na 
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De modo a comprovar que esta fase procedimental constituía fase judicial 

independente da instrução processual para julgamento da responsabilidade penal do acusado, o 

supracitado artigo fixava a produção probatória frente ao pequeno júri para a concretização do 

juízo de admissibilidade da acusação, havendo inclusive reconhecimento da doutrina que vigia 

o contraditório nesta fase305. 

 

Formado por vinte e três jurados escolhidos por sorteio dentre sessenta cédulas, o júri 

da acusação deveria, com a nomeação do Presidente, por votação secreta feita em sala apartada 

com todos componentes, após a leitura de cada processo, responder a seguinte pergunta: “Há 

neste processo sufficiente esclarecimento sobre o crime, e seu autor, para proceder a 

acusação?”306. 

 

Sendo a resposta afirmativa, escrevia-se no processo que havia matéria para a 

“accusação”, portanto positivo o juízo de admissibilidade da acusação realizado pelo pequeno 

júri. Por outro lado, com a decisão negativa, o denunciante, queixoso ou Promotor Público, o 

acusado e as testemunhas, uma por uma, deviam ser conduzidas à sala de audiência para 

ratificar-se o processo, sujeitando-as a novo exame, não sendo admitidas novas testemunhas 

além das constantes no sumário. Persistindo a rejeição da acusação o Juiz de Direito, por meio 

de sentença deveria julgar sem efeito a queixa ou denúncia oferecida307. 

                                                                 
instrucção prévia. O oficial de polícia (juiz de paz ou oficial de gendarmeria) recebia as queixas, ouvia as 

testemunhas, passavada mandados, depois transmitia a instrucção começada ao magistrado, diretor do jury, que a 

completava, estatuia sobre os indidentes, orientava o acto accusação e presidia, elle próprio, a um jury dito 

d´accusação composto de oito membros. Este jury decidia sobre as peças escriptas de instrucção e depoimentos 

oraes das testemunhas, e se havia ou não logar de proceder. A instituição do jury d´accusação adoptada na 

Inglaterra, como a do jury do julgamento, pela lei de 16 de setembro de 1791, funcionou, modificada pelo Codigo 

de brumario, até a promulgação do Codigo de 1808. Foi suprimida n´esta ephoca como dando muitas garantias à 

defesa e poucas a accusação.” R. GARRAUD, op. cit., p. 293. 
305 Analisando a Constituição de 1946 (art. 141, §25) JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA aduz que: “Nada 

mais fez o legislador pátrio, nesse dispositivo fundamental, do que guardar fidelidade à tradição de nossas leis 

imperiais. É certo que, no lembrado regime das Ordenações, a instrução criminal provisória, no processo ordinário, 

contida na inquirição devassa ou no sumário da querela, as quais serviam de base à pronúncia, fora exclusivamente 

inquisitiva. Quando, contudo, o Código de Processo Criminal, suprimidas as devassas e as querelas, substituiu-as 

pelo sumário da culpa, a instrução criminal provisória ou preliminar, que este passou a exprimir,  instituiu-se com 

certa medida de defesa, através do disposto no art. 142 do Código do Processo Criminal de 1832: “estando o 

delinquente preso ou afiançado, ou residindo no distrito, de maneira que possa ser conduzido à presença do juiz, 

assistirá à inquirição das testemunhas, em cujo ato poderá ser interrogado pelo juiz, e contestar as testemunhas 

sem as interromper”. Ibidem, p.197.  
306 Art. 244 do Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832. 
307 Arts. 245, 247 e 251 do Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832. JOAQUIM CANUTO MENDES 

DE ALMEIDA lecionava que: “A ratificação – oportunidade para se corrigirem as irregularidades da formação da 

culpa, quer espontaneamente, quer por determinação do tribunal superior que tivesse dado provimento a qualquer 

apelação fundada nessas irregularidades – podia compreender, também, ordem dos jurados para que se realizassem 

buscas, prisões, notificações, suspendendo-se o seguimento da causa até que, se essenciais, as diligências fossem 
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Curioso notar que com um intuito de equilibrar o desenvolver do processo, tendo em 

vista a supracitada espécie de reexame necessário com repetição da produção probatória, 

previa-se também recurso manejável pelo acusado, devendo o primeiro conselho decidir a 

questão308. 

 

Observa-se, portanto, que a legislação fixou expressamente a indispensável verificação 

de elementos e critérios técnicos para que seja proferida a pronúncia309.Com isso, este primeiro 

júri (júri da acusação), cabia reafirmar ou alterar o despacho formador da culpa310. 

Em adição, cabia também o recurso de apelação contra a decisão proferida pelo júri de 

acusação a ser manejado tanto pelo acusado, queixoso, denunciante ou promotor público 

remetendo-se o processo para a Relação do Distrito. Destaca-se que tal recurso era de 

fundamentação vinculada, permitindo-se alegar somente inobservância de formalidades 

processuais. Em caso de provimento, era formado novo processo a ser julgado na sessão 

subsequente com novos jurados311-312. 

                                                                 
satisfeitas” conforme dispunha o art. 249. ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do 

Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p. 129. 
308 Art. 253 do Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832. 
309 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal brazileiro, v. II, 3. ed., augmentada, 1920, Rio 

de Janeiro, Typ. Baptista de Souza, p. 242. Além disso, preconiza ZAPPALÁ:“embora o Código de Processo 

Criminal, que entrou em vigor em 1832, e substituiu em matéria processual as Ordenações Filipinas, tenha alterado 

as formas de conhecimento do crime, manteve-se a pronuncia com a mesma finalidade de declarar, após a formação 

de culpa, a viabilidade da acusação.” .” ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia em um sistema de garantias. 

São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Doutorado) 2004, p.54. 
310 JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA reafirmava em seu livro Princípios Fundamentais do Processo Penal 

que o Júri da Acusação era realizado “após a conferência dos jurados. Esse primeiro júri era destinado apenas a 

confirmar ou reformar a pronuncia ou impronuncia do réu, que era o despacho formador da culpa.” ALMEIDA. 

Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 1973, p. 128. Nos parece que se referia o autor não a decisão tecnicamente chamada pronúncia, mas sim ao 

efeito jurídico proveniente da referida decisão que era submeter o investigado à fase de julgamento subsequente, 

tanto que indica expressamente a decisão de despacho formador da culpa, de autoria do juiz de paz. 
311 Art. 301 do Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832. 
312 Curioso observar a ferrenha crítica realizada por JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA no tocante à 

instituição do júri nos idos de 1832: “As condições sociaes do Brasil nessa época não eram propícias ao bom 

funcionamento do júri. A lei tinha, na prática, de ser frustrada: o legislador não levara em linha de conta a instrução 

e a moralidade do país; trata de aplicar uma teoria e, em lugar de o fazer por parte, praticara-a logo em toda a sua 

generalidade. O instituto, que muitos filósofos e publicistas do século elogiavam, sofreu, por isso, em nosso meio, 

críticas razoáveis, no parlamento, nas assembleias provinciais, no foro. Para que o tribunal dos jurados aproveite, 

- essa a opinião difundida – é indispensável que a sociedade se ache em um certo grau de civilização e o sentimento 

do dever profundamente arraigado nos corações. Nessa situação não se achava, por certo, o Brasil em 1832; nem 

poderia ocorrer o contrário (...) O cidadão, retirado nas suas fazendas, entregue unicamente aos misteres da lavoura, 

da criação do gado ou da mineração, vira-se subitamente colocado num tribunal, tendo de ouvir nos debates 

palavras cuja significação ignorava, de iniciar-se nos mistérios da legislação. Não formado ideia bem clara e 

definida do dever social, entendera que o condenar ou absolver constituía um direito seu, de que podia dispor 

livremente no sentido de suas afeições ou inimizades, como podia dispor de qualquer objeto de sua propriedade.” 

ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal (análises e confrontos) – Dissertação apresentada para 

concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1938, p. 55-56. 
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Nesse espeque, se mostra que consistia o juízo de admissibilidade da acusação no 

regramento estabelecido pelo Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832 em 

fase independente. Finda esta fase procedimental, iniciar-se-ia a fase subsequente a ser julgada 

pelo 2º Conselho de Jurados ou Júri de Sentença. Assim, positivo o juízo de admissibilidade da 

acusação, o acusador oferecia em juízo o libelo acusatório no prazo de vinte e quatro horas. 

 

Contudo, no aspecto central à presente pesquisa, a despeito da previsão de fase judicial 

independente, aponta-se que não havia nenhuma possibilidade de atuação das partes (defesa e 

acusação) na referida fase do procedimento criminal. É neste sentido que JOAQUIM CANUTO 

MENDES DE ALMEIDA (1973)313
 indica a inexistência de faculdades de pedir, alegar, provar às 

partes, tanto acusado quanto acusador, de modo que o juízo de acusação se destinava apenas a 

confirmar ou reformar a pronúncia ou impronúncia do acusado. 

 

2.3.1. As reformas de 1841 e 1871 

 

 

Destaca-se que os intentos reformistas existiam naturalmente desde o surgimento do 

Estado Brasileiro, de modo que o primeiro Código de Processo Penal também foi objeto destas. 

 

Foram duas as reformas, realizadas nos anos de 1841 e 1871. Com forte influência das 

pressões políticas da Inglaterra, formou-se em torno da Coroa uma aliança de pessoas ligadas à 

produção e ao comércio rural, traficantes e funcionários, tendo esta comandada vários 

acontecimentos conhecidos como Regresso Conservador314. Atribui-se a este movimento as 

duas reformas que brevemente serão comentadas a seguir. 

                                                                 
313 ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p. 129. Nos mesmos moldes se dava com a instrução no processo penal francês do 

século XIX. Sobre tal questão e comentando a reforma de 1897, esclarecedoras são as lições de R. Garraud: “A 

inovação capital da lei de 8 de dezembro de 1897 foi introduzir no gabinete do juiz uma personagem nova, o 

conselho do inculpado. Com effeito, desde então, póde um defensor assistir aos interrogatórios tomar 

conhecimento do dossier, communicar com o inculpado mesmo se está em segredo. Em verdade a lei de 1897 não 

decidiu diretamente que o processo de instrução seria contradictorio. Mas a contradicção é a consequência do seu 

systema. (...) De resto, a lei de 1897 não organisou o debate contradictorio ante o juiz de instrucção, entre o 

inculpado, seu defensor, o ministério público e a parte civil; o ministério não assiste em princípio aos actos de 

informação; o advogado não tem o direito de tomar a palavra senão se o juiz de instrução a isso o auctorisa; e 

quanto à parte civil, a situação não foi modificada. R. GARRAUD, Compêndio de Direito Criminal, Trad. A. T. 

de Menezes, Vol. II, Lisboa, Livraria Classica Editora, 1915, , p. 240-241. 
314 RIBEIRO, Ludmila Mendonça Lopes e DUARTE, Thais Lemos. Do processo penal colonial à reforma 

processual penal de 2008: análise sócio-histórica do Sistema de Justiça Criminal brasileiro. in Inteserções v.13. 

n. 1, p. 40-64, jun. 2011. p.47 
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A primeira levada a cabo foi a Lei nº 261 de 3 de dezembro de 1841, regulamentada 

pelo Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842. Foi com esta medida que se criou um 

aparelhamento policial altamente centralizado, de modo que a intenção foi justamente tornar 

efetiva a autoridade legal, como reação aos excessos regionalistas daquela época. 

 

Dessa forma, criou-se o cargo de chefe de polícia e seus respectivos delegados e 

subdelegados, nomeados pelo Imperador e presidentes de província, tal qual se fazia com os 

juízes de direito, sendo aqueles os competentes para a formação da culpa e não mais os Juízes 

de Paz315, Juízes de Direito e Júri da Acusação. 

 

A formação de culpa tinha um sentido amplo e outro sentido restrito. No seu sentido 

amplo era representava a informação legalmente necessária para determinar a culpa submetida 

à acusação, sendo por esta informação que se verifica a existência, natureza e circunstâncias do 

delito, além dos seus possíveis autores. A partir desta acepção, apontava-se que a formação de 

culpa era cabível em todos processos criminais. Já na acepção restrita, a formação de culpa 

apenas seria cabível nos processos dos crimes que o réu se livrasse preso ou afiançado316.  

 

Interessante observar a crítica feita pelo Deputado Duarte Azevedo quem apregoou 

que enquanto na França eram dadas atribuições policiais aos juízes de instrução, no Brasil fazia-

se o diametralmente oposto, dando funções judiciais aos cargos componentes dos quadros 

policiais317, tendo em vista que a formação da culpa também foi atribuída a polícia318. Assim, 

                                                                 
315 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal (análises e confrontos) – Dissertação apresentada para 

concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1938, p. 51. 
316 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.124. 
317 JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA transcreve a opinião dos políticos da época em seu livro. ALMEIDA. 

Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 1973, p. 66-67. De suma importância também é a análise realizada por PIMENTA BUENO acerca deste 

momento histórico: ““Entre nós os delegados e subdelegados acumulam as funções de agentes da polícia e de 

juízes da pronúncia, salvo a sustentação desta pelo juízo municipal. Concordamos que em que os juízes da 

pronúncia devem ser de nomeação do governo; este é quem responde pela ordem pública, e como poderia ser 

responsável quando se lhe impusessem juízes tais porventura díscolos? Convinha, porém, que a lei qualificasse as 

condições de tal nomeação, e sobretudo que se estremasse a autoridade policial da criminal; que ficassem os 

delegados e subdelegados com as atribuições que têm; mas que, concluído o sumário, mandassem que fosse ele 

remetido ao juízo municipal sem que proferissem despacho algum. O juízo municipal, se julgasse necessário novos 

esclarecimentos, procederia ou mandaria proceder a eles, ou aliás julgaria sem a prevenção do despacho do 

delegado ou subdelegado.” PIMENTA BUENO, José Antônio. Apontamentos sobre o processo criminal 

brasileiro. Edição anot., atual. e compl., Editora Revista dos Tribunais, 1959, p. 366. 
318 Na opinião de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA o regime tal qual estabelecido “tripartia o papel da 

polícia, que era autoridade judiciária, de polícia administrativa e de polícia judiciária: os Chefes de Polícia, seus 

delegados e subdelegados tinham todas as atribuições policiais e, dentre as jurisdicionais, a de formar a culpa dos 
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de suma importância verificar então que o Júri de Acusação foi extinto pela Lei nº 261319, não 

sendo jamais verificado em outra legislação de aplicação em todo território nacional até os dias 

atuais320. 

 

Com isso, a pronúncia passou a ser de competência dos chefes de polícia e juízes 

municipais, concentrando os atos do extinto Júri de Acusação, exercendo esta seu papel deste 

então321. Aponta-se que a Lei nº 261 de 1841 limitou o arbítrio do juiz ratificador da pronúncia 

ou impronúncia, que antes cabia ao júri de acusação, cuja decisão era objeto apenas de apelação 

de fundamentação vinculada à nulidade da forma, para instituir recurso dos despachos desta 

natureza dos juízes municipais e chefe de polícia, tal qual previa o art. 438, nº 3 e 4 do 

Regulamento nº 120 e art. 69, §3º da Lei nº 261 de 1841322. 

 

Após inúmeras propostas de combate às inovações trazidas pela reforma de 1841, 

somente após 30 anos que foi promulgada a Lei nº 2.033 de 20 de setembro de 1871, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.824 em 22 de novembro daquele mesmo ano. Além de acabar 

com o policialismo reacionário da lei anterior, esta reforma separou o aparato judicial do 

policial e cunhou o termo “inquérito policial”, o qual perdura até os tempos atuais, bem como 

alterou questões referentes ao habeas corpus e recursos. 

 

2.4. Período republicano e os Códigos de Processo Penal estaduais 

 

                                                                 
delinquentes. ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p. 64. 
319 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal (análises e confrontos) – Dissertação apresentada para 

concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1938,  p. 57. No mesmo sentido destaca Ary Azevedo Franco: “A lei nº 261, de 3 de 

setembro de 1841, regulada pelo dec. nº 120, de 21 de janeiro de 1842, constituiu como reação ao regime liberal 

inaugurado pelo Cód. de Proc. Criminal, e trouxe várias alterações ao Código referido, sendo que, em relação ao 

Júri, aboliu o 1º Conselho de Jurados, ou júri de acusação, e tirou-lhe a competência para o processo e julgamento 

dos crimes de contrabando e dos funcionais, e ainda determinou que a indenização, em todos os casos, fosse pedida 

por ação civil.” FRANCO, Ary Azevedo. O júri e a constituição federal de 1946, 2. ed., Rio de Janeiro, Editora 

Forense, 1956, p.13. 
320 ZANGARI aponta que o Júri de Acusação foi objeto de muitas críticas pela classe política da época, os quais 

apontavam que “os jurados deviam decidir matéria de fato e não de direito, não estando assim capacitados para 

proferirem decisão de pronúncia. Foi este Júri extinto pela lei de 3 de dezembro de 1841, que concedeu às 

autoridades policiais o direito de iniciar a formação da culpa. Com a promulgação da lei 2.033 de 1871, que separou 

as funções policiais das judiciárias, este direito decaiu, e assim somente os magistrados podiam como até hoje, 

dirigir a formação da culpa.” ZANGARI, Mario. Natureza jurídica da pronuncia. São Paulo. Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, Dissertação (Livre Docencia), 1953, p. 10. 
321ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p. 131-132. 
322 Ibidem, p. 132. 
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Nesse momento específico há importante alteração do desenho institucional do país, 

tendo em vista a Constituição de 1891, promulgada em 24 de fevereiro, ter fragmentado a 

unidade do direito processual, dotando cada unidade federativa do país de competência para 

legislar acerca de processo civil e penal, além das normas que dispunham sobre sua organização 

judiciária323. 

 

Destaca-se que com inspiração argentina, principalmente na obra sobre Política 

Positiva de Lastarria, determinou-se na referida Constituição de 1891, a unidade do direito 

substantivo e a pluralidade do direito processual, identificado à época como direito adjetivo324. 

 

FREDERICO MARQUES (1965)325
 leciona então que neste momento histórico o processo 

penal informava-se pelos princípios da oralidade de julgamento; procedimento escrito para 

instauração ou formação da culpa; contraditório pleno na fase de julgamento e restrito na fase 

de sumário de culpa; inquérito policial como base para denúncia ou queixa; plenitude de defesa 

nos procedimentos relativos aos crimes comuns. 

 

A organização judiciária federal desta época constava dos Decretos nº 848 de 11 de 

outubro de 1890, nº 173 de 10 de setembro de 1893 e da Lei nº 221 de 20 de novembro de 1894, 

estando então o Supremo Tribunal Federal com sede no Rio de Janeiro, então capital brasileira, 

havendo então vinte e uma circunscrições territoriais em cada um dos vinte e um estados com 

o Distrito Federal326. 

                                                                 
323 ARY AZEVEDO FRANCO ensina que com “o regime republicano, e como o Brasil entrasse no sistema de 

dualidade processual, ficando reservado a cada unidade da Federação o direito de elaborar as suas leis de processo, 

a cargo das legislações estaduais passaram a competência do Tribunal do Júri e o rito processual dos crimes de sua 

competência, apesar do preceito constitucional dispor que ficaria mantida a instituição, havendo mesmo ocorrido 

o episódio do juiz ALCIDES LIMA, do Rio Grande do Sul, e em defesa de que se levantou a voz oracular de RUI 

BARBOSA.” FRANCO, Ary Azevedo, O júri e a constituição federal de 1946, Rio de Janeiro, Editora Forense, 

1956, p.13-14. 
324 Analisando a Constituição de 1891, dispondo acerca das atribuições do Congresso em seu Capítulo IV, mais 

especificamente no artigo 34, nº 23, assim dispunha-se: “Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: 

23º) legislar sobre o direito civil, comercial e criminal da República e o processual da Justiça Federal”. CARLOS 

MAXIMILIANO em seus Comentários à Constituição de 1946, discorrendo sobre o referido diploma magno ensina: 

“Baqueando o Império, dividiram-se as opiniões na Constituinte Republicana: uns pleiteavam para os Estados a 

prerrogativa de legislar até sobre o direito substantivo; outros (entre eles os maiores juristas daquela assembleia) 

preferiram a unidade do direito e da magistratura. Triunfou o meio termo: coube à União a lei material, e a formal 

da sua Justiça, de competência restrita; aos Estados, a sua organização judiciária e o respectivo processo civil, 

comercial e criminal”. MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de 1946, edição Freitas 

Bastos, 1948, vol. I, p. 196, nº 116. 
325 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. 1, Rio de Janeiro, Editora Forense, 

2. ed. 1965, p.102 
326 SIQUEIRA, Galdino. Curso de Processo Penal, 2 ed., São Paulo, Livraria Magalhaes, 1917. p. 39. E prossegue 

o autor: “Quanto à composição dos juizes e tribunaes, discriminam-se estes pela seguinte forma: a) O Supremo 

Tribunal Federal, composto de juizes colegiaes em número de quinze, denominados – ministros, nomeados pelo 
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Em razão da necessidade em se realizar um recorte metodológico e com o escopo de 

melhor estudar a realidade brasileira em sua complexidade e pluralidade, sob pena de extravasar 

os limites da pesquisa ao se buscar compulsar todos Códigos Estaduais de Processo Penal do 

referido período, elegeu-se como critérios conjugados a análise de 1) codificações específicas  

processo penal327 2) de cada região geográfica do país na época328. 

 

Para tanto, a despeito da enorme discussão levada a efeito à época se as Constituições 

Estaduais podiam ou não suprimir, alterar, aceitar ou repudiar a instituição do júri329, analisar-

se-á em sequência de modo não exaustivo os Códigos de Processo Penal dos estados do Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Amazonas. 

 

2.4.1. Código de Processo Penal do estado do Rio Grande Do Sul 

 

                                                                 
presidente da República, com approvação do senado. b) Juizes seccionaes, um para cada secção, nomeados pelo 

presidente da República, mediante proposta do Supremo Tribunal Federal. c) Substitutos dos juizes seccionaes, 

um em cada secção, nomeados pelo presidente da República. d) Supplentes dos juizes substitutos em número de 

tres na sede do juízo, nomeados pelo governo federal, sobre proposta do juiz de secção, podendo ser creados outros 

tantos supplentes nas circumscripções em que convier, circumscripções estas que podem compreender mais de 

dous termos ou comarcas do Estado. e) Tribunal do jury, composto de 12 jurados, sorteados dentre 36 cidadãos 

pelo menos, estes da lista dos 48 sorteados dentre os qualificados na capital do Estado, que é onde funcciona o 

tribunal do jury federal, sob a presidência do juiz da respectiva secção.” Idem, p.39-40. Para análise ampla da 

situação brasileira na época ver §13º - Orgams directos da jursdicção local na referida obra DE GALDINO SIQUEIRA. 
327 Levando em consideração o segundo critério, tinha-se na região Central os estados de Goiás e Mato Grosso. 

Entretanto apesar do estado do Mato Grosso ter sido o primeiro a promulgar uma legislação sobre processo o fazia 

em conjunto com as normativas de processo civil e comercial. Nesse sentido são os destaques de GALVÃO: “O 

primeiro a promulgar uma legislação sobre o seu processo criminal foi o estado do Mato Grosso, em 1894, através 

da Lei nº 75, de 10 de julho, que em verdade consolidava as leis sobre processo civil, comercial e criminal. Apesar 

de instituir, como determinou a Constituição de 1891, suas disposições próprias sobre processo penal, a lei 

promulgada pelo estado do Mato Grosso remeteu diversas matérias, inclusive a do interrogatório, ao Código de 

Processo Imperial e às leis que o modificaram. Portanto, não foi propriamente uma modificação de panorama 

legislativo, já que aquela legislação federal continuou a ser aplicada no âmbito estadual.” GALVÃO, Danyelle da 

Silva. Interrogatório por videoconferência, 1. ed, São Paulo, Editora LiberArs, 2015, p.34. 
328 Destaca-se que na época em análise a divisão regional georgrafica do Brasil remetia à primeira organização do 

território brasileiro em 5 regiões: Setentrional (AM, AC e PA); Norte Oriental (MA, PI, RN, PB, PE e AL); Orienal 

(BA, ES, SE, RJ e MG); Central (GO e MT); e Meridional (SP, PR, SC e RS). Disponível em: 

http://portodalinguagem.com.br/regionalizacao-do-brasil-e-divisao-regional-de-1913 Acesso em: 25 de setembro 

de 2018. Após esta divisão a Geografia propôs mais 5 modelos, imperando atualmente o disposto em 1990, após 

a promulgação da Constituição de 1988, época em que criados e dotados de autonomia os estados do Tocantins, 

Roraima, Amapá e Rondônia 
329 As limitações à competência do Tribunal do Júri foram consideradas não inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal, de modo que GALDINO SIQUEIRA acentuava que: ‘A exata interpretação está com aqueles que no 

Júri distinguem a forma intrínseca , que é a determinação que lhe dá espécie distinta, ou instituição, que a 

Constituição mantém, e por isso não pode ser suprimida ou restringida, e a forma extrínseca, ou forma assistente 

ou regulamentar, que pode ser alterada ou modificada, conforme os costumes ou condições locaes. Assim, a forma 

intrínseca ou institucional, por isso mesmo que é a essência do jury, não pode ser alterada, mas conservada 

inteiramente, admissíveis sendo modificações na forma extrínseca ou constitucional.” SIQUEIRA, Galdino. 

Curso de Processo Penal, 2. ed., São Paulo, Livraria Magalhaes, 1917, p. 43 
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Datado de 15 de agosto de 1898, sob a presidência de Antônio Augusto Borges de 

Medeiros, o Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul estabelecia em sua Parte segunda, 

em seu Título I o regramento do Processo Ordinário “Commun”, sob a competência do jury330, 

procedimento que compreende a formação da culpa e o plenário331. 

 

Destaca-se que em seu Título I da Parte Primeira há o regramento do Processo 

Preparatório, possibilitando a indagação da polícia judiciária como etapa precedente ao 

processo penal332, procedimento secreto e “summarissimo”333. 

 

Tendo em vista a não obrigatoriedade em se instaurar a indagação da polícia judiciária 

enquanto componente do processo preparatório, interessante observar que prevalecia a 

formação da culpa pelo juiz competente sobre aquela334, tendo em vista a previsão de que as 

informações imediatas da autoridade policial diante de requisição do juiz ou do membro do 

Ministério Público, não se impedindo, porém a ocorrência simultânea de investigações335. 

 

Quanto à fase da formação da culpa esta tinha por objeto comprovar a existência do 

crime; a coleta de todos elementos que influenciassem na sua classificação legal; a descoberta 

de seus autores e cumplices; a efetuação da prisão destes, além de assegurar o final dos 

interesses da defesa social e da vítima336.  

 

                                                                 
330 Art. 330. – Os processos de julgamento do jury têm a fôrma ordinaria commum. 
331 Art. 331. – O processo ordinario commum comprehende a formação da culpa e o plenario. 
332 Art. 84. – O processo penal póde ser precedido de uma indagação da polícia judiciaria. 
333 Art. 85. – O processo da indagação policial é secreto e summarissimo.  Durante elle não se admite defeza nem 

a intervenção de pessoas estranhas. 
334 A referendar tal questão são as observações de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA: “As inquirições, 

constantes do inquérito policial, ou posteriores à queixa ou denúncia, levadas a efeito pela Polícia, não passam de 

meras informações e esclarecimentos ao Ministério Público ou ao juiz sumariante, para que estes possam bem agir; 

nada, porém, representam de instrução judicial.” ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios 

Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p. 141. 
335 Art. 89. – Si antes, ou durante a indagação policial, o juiz competente iniciar a formação da culpa, 

immediatamente a auctoridade policial communicar-lhe-á os esclarecimentos e o resultado das diligências a que 

já tiver procedido; e a requisição do mesmo juiz ou do promotor público, ou ex-officio, poderá cooperar no 

descobrimento de todas as provas.” “Art. 91. – O juiz a quem competir a formação da culpa ou o promotor público 

póde requisitar de qualquer auctoridade policial outras informações e diligências.” “Art. 92 – Cada qual das 

auctoridades policiaes póde ex-officio colher esclarecimentos e provas a bem da mesma formação da culpa, ainda 

depois de iniciada. 
336 Art. 332. – A formação da culpa tem por objecto: a) comprovar a existencia do facto criminoso; b) 
colligir todos os elementos que possam influir sobre a sua classificação legal; c) descobrir os seus 
auctores e cumplices; d) effectuar a prisão d’elles; e) assegurar finalmente os interesses da defeza 
social e os da parte offendida. 



113 
 

Aspecto central pertinente ao objeto do presente estudo, denota-se que a defesa só era 

permitida no processo ordinário comum quando encerrada a instrução secreta337, previstas suas 

medidas e regular andamento nos arts. 336 a 347 do Código de Processo Penal do Rio Grande 

do Sul. 

 

Por conseguinte, observa-se que o referido Código de Processo Penal estadual 

subdividia a fase da formação da culpa em atos secretos e atos públicos, mas todos anteriores à 

decisão de pronúncia. Dessa forma, o juiz competente pela fase secreta é diverso da autoridade 

judicial responsável pela fase pública, este sim responsável pelo pronto arquivamento dos autos 

quando recebidos da fase secreta ou pela abertura da fase pública338.  

 

Nesses moldes, de suma importância observar que na fase pública, anterior ainda à 

instauração da ação penal, havia plena atuação da defesa técnica, sendo o imputado interrogado 

na sua presença, possibilitada a arguição de nulidades e proposição de novas provas339. 

 

Havia ainda previsão de oferecimento de alegações escritas antes da pronúncia ou não 

pronúncia340, identificada pelo próprio código como despacho. A pronúncia só poderia ser 

decretada quando comprovada a existência do fato criminoso e de indícios veementes de que o 

indiciado fosse autor ou cumplice do referido evento341. Seus efeitos, portanto, eram prender o 

indiciado, salvo caso de fiança; a acusação e o julgamento deste e a suspensão do exercício de 

qualquer função pública e consequente privação da metade de seu ordenado ou soldo, conforme 

estabelecia o art. 364 do Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul. 

 

                                                                 
337 Art. 294. – No processo ordinario commum a defeza só é permittida após o encerramento da 
instrucção secreta. 
338 Art. 346. – Si pelo interrogatorio, inquirição das testemunhas ou informações a quem tem precedido, 
o juiz se convence da existencia do crime e de quem seja o seu autor, deve pôr a termo a instrucção 
secreta. No caso contrário deve prosseguir na instrucção secreta por mais quinze dias, findos os quaes, 
si julgar insufficientea prova colhida, remetterá os autos ao juiz da pronuncia para que este resolva 
sobre o archivamento do processo ou sobre a abertura da phase publica. 
339 Art. 351. – Na audiencia em que o réu é interrogado podem as partes arguir quaesquer nullidades e 
propôr novas testemunhas ou outros meios de prova. Nenhuma das partes póde propôr mais de cinco 
testemunhas. 
340 Art. 357. – Concluida a instrucção publica, podem as partes, dentro de vinte e quatro horas, contadas 
da última audiencia, offerecer quaesquer allegações escriptas. 
341 Art. 362. – A pronuncia é decretada, sempre que estiver comprovada a existência do facto criminoso 
e concorrerem indícios vehementes de que seja o indiciado autor ou cumplice do facto criminoso. 
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Após a pronúncia definitiva, o processo era então remetido ao escrivão do jury para 

que seguisse os termos do plenário e realizados os preparatórios da acusação342. Tal qual ocorria 

com os funcionários públicos desde a primeira Constituição brasileira, dispunha sobre o 

Processo Ordinário Especial relativo aos crimes da privativa competência do Superior Tribunal. 

Dessa forma, a queixa ou denúncia por crime de responsabilidade ou por crime comum deveria 

ser apresentada ao presidente do Tribunal. 

 

Destaca-se que também era aberto o contraditório prévio a instauração do processo 

penal, concretizando-se a ampla defesa, já que o art. 466 era expresso:  

 
“Distribuída a queixa ou denuncia, o relator deve expedir ordem ao réu para 

que, no prazo de oito dias, responda por escripto sobre o objeto da imputação, 

sob pena de revelia.” Somente então o processo seria apresentado em mesa 

pelo relator com seu relatório verbal para que em conjunto dos outros 

desembargadores julgassem se o imputado deveria ou não ser pronunciado.” 

 

Se pronunciado o imputado, seguia-se o regramento do processo ordinário comum até 

o oferecimento do libello e da contrariedade.  

 

Observa-se, portanto, que não foi estranho ao procedimento criminal ordinário no direito 

brasileiro, mesmo após a extinção do Júri de Acusação pela Lei nº 261 de 1841, a participação 

contraditória da defesa, buscando diretamente interferir no juízo de admissibilidade da acusação 

e a consequente não instauração da ação penal ou caso o fosse, respeitasse os argumentos 

defensivos opostos e apresentados no devido momento, restringindo o objeto ao que de fato 

tinha fundamento fático e legal para tanto. 

 

Conclui-se, portanto, que o Código de Processo Penal do estado do Rio Grande do Sul 

privilegiava os direitos fundamentais da ampla defesa343 e do contraditório, no âmbito do 

                                                                 
342 Art. 370. – Após a pronuncia definitiva, passa o processo ao escrivão do jury afim de seguir os 
termos do plenário. 
343 O princípio da ampla defesa era assegurado na Constituição de 1891 vigente na referida época no artigo 72, 

§16, o qual foi objeto da Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, mas sem qualquer alteração referente 

a este dispositivo em específico: Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz 

a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos 

seguintes: § 16. Aos accusados se assegurara na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e meios essenciaes 

a ella, desde a nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assignada pela autoridade competente, com os nomes 

do accusador e das testemunhas. Destaca-se que não havia na referida Carta Magna vigente qualquer referência 

expressa ao princípio do contraditório, mas este decorre diretamente do princípio da ampla defesa devidamente 

assegurado, tendo em vista constar expressamente a locução “plena defesa e todos recursos essenciais a ela. 
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processo penal, mesmo que de forma mitigada e apenas na fase pública, após a breve fase 

secreta da formação de culpa, mas anterior à instauração da ação penal. 

 

2.4.2. Código de Processo Penal do estado de Minas Gerais 

 

 

Analisando o Código de Processo Penal de Minas Gerais (Decreto nº 7.259 de 14 de 

junho de 1926) observa-se que a competência comum dos procedimentos criminais era do 

Tribunal do Júri sendo os procedimentos especiais de competência de outros órgãos 

jurisdicionais344. 

 

Assim, tal qual dispunham os arts. 89 e 91, do Código de Processo Penal do Rio Grande 

do Sul, prevalecia a formação da culpa diante da autoridade judicial345. Assim, em seu Livro II, 

Título I, Capítulo I dispunha-se sobre a formação da culpa no processo comum.  

 

No que toca o objeto do presente trabalho, interessante observar que após o juiz receber 

a denúncia ou queixa ao acusado era permitido assistir a inquirição das testemunhas, podendo 

opor contradita ou contestação por meio de seu procurador ou por si próprio, ocasião em que 

seriam arguidas contradições, inverossimilhanças, vícios ou defeitos que desvalorizassem o teor 

do depoimento346.  

 

                                                                 
344 Art. 33. “Segundo a natureza da infracção, a competência commun é a do Tribunal do Jury e a especial é a do 

juiz de direito, do juiz de menores, do Tribunal da Relação e do Tribunal Especial. A lei da organização judiciária 

definirá os casos da competência commum e da especial. 
345 Art. 128. Si a autoridade judiciaria competente para o processo entrar logo no conhecimento do facto criminoso 

notório ou arguido, a autoridade policial limitar-se-á a auxilia-la, colligindo, nos delictos de acção publica, as 

provas e esclarecimentos que possa obter, ou procedendo na esfera de suas atribuições, às diligencias que lhe forem 

requisitadas pelo juiz ou requeridas pelo ministério público, ou pela parte interessada.” “Art. 224. Si durante a 

investigação o juiz competente instaurar a acção criminal, imediatamente lhe serão comunicados os 

esclarecimentos e resultados obtidos pela autoridade policial, que, todavia continuara a cooperar nos termos dos 

artigos 214 e seguintes. 
346 Art. 266. O delinquente, si estiver preso ou si acudir á citação, no caso de estar solto ou afiançado, assistirá á 

inquirição das testemunhas, em cujo acto poderá oppor-lhes contradicta ou contestação por si ou por seu procurador 

na fórma dos artigos 246, paragrapho único, e 247.   



116 
 

Além disso, era permitido às partes requerer ao juiz fazer perguntas específicas sobre os 

fatos em investigação347, bem como podiam ser oferecidos documentos348 ou arroladas novas 

testemunhas, respeitado o limite legal349. 

 

Mediante leitura sistêmica, observa-se que o procedimento de formação de culpa era 

público, tendo em vista dispor o art. 267, parágrafo único, que no caso de o réu estar foragido 

poderia então ser este processado em segredo de justiça. 

 

Com isso, a formação da culpa tinha seu prazo de duração legalmente previsto, sendo 

vinte dias ou trinta dias, a depender se o réu estava com sua liberdade restrita. Nota-se que esta 

era encerrada com o despacho de pronúncia ou impronúncia350. 

 

Assim, para pronunciar o acusado eram exigidas a prova do crime e indícios veementes 

de autoria ou participação351. Curioso observar que nos casos do despacho de impronúncia ter 

sido proferido por juiz municipal e se tratar de crime inafiançável, este só produzia efeito, 

colocando em liberdade o imputado, após confirmação pelo juiz de direito quando do 

julgamento de recurso necessário352, que devia subir no prazo de cinco dias, cabendo inclusive 

arrazoamento e juntada de documentos pelas partes, demonstrando que prevalecia a aplicação 

da lei penal sobre a liberdade, bem como a competência do juiz de direito sobre o juiz municipal. 

 

Estabelecia o Código de Processo Penal do estado de Minas Gerais a possibilidade de o 

juiz da formação da culpa absolver sumariamente o imputado no caso de prova plena de causa 

                                                                 
347 Art. 273. Durante a inquirição as partes têm o direito de requerer ao juiz que faça ás testemunhas quesquer 

perguntas sobre a matéria da queixa, denúncia ou portaria inicial. E o juiz só lhes poderá indeferir o pedido si as 

perguntas forem impertinentes ou inúteis. Todavia, no caso de indeferimento, devem ficar consignadas no termo 

da inquirição as perguntas recusadas e os fundamentos da recusa. 
348 Art. 278. No interrogatório o réo tem o direito de oferecer quaisquer documentos e justificações para que sejam 

ajuntados ao processo e apreciados conforme o seu merecimento. 
349 Art. 274. Em qualquer momento da formação da culpa podem ser offerecidos documentos ou novas testemunhas 

contanto que se não exceda o limite legal destas (art. 271). 
350 Art. 280. O processo de formação da culpa será encerrado com o despacho de pronuncia ou impronuncia, dentro 

do prazo de 20 dias quando o réo estiver preso e dentro de 30 dias, quando solto. 
351 Art. 282. Si estiver provado o crime e existirem, pelo menos indícios veementes da autoria ou complicidade 

arguidas, o juiz declarará por seu despacho nos autos que julga procedente a queixa, denuncia, ou a portaria inicial, 

especificando o artigo de lei em que está o delinquente incurso e, no caso de co-autoria ou cumplicidade a forma 

de participação de cada um dos réos no facto criminoso. 
352 Art. 285. No caso de impronuncia, o réo, si estiver preso porque o fora em flagrante, ou preventivamente por 

despacho do juiz, será imediatamente posto em liberdade. Paragrapho único. Todavia, si o despacho de 

impronuncia for do juiz municipal, e trata-se de crime inafiançável, esse effeito só se produzirá depois de 

confirmada a impronuncia pelo juiz de direito no julgamento do recurso necessário. 
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de justificativa ou dirimente da criminalidade353. Transitada em julgado a pronúncia, o juiz 

determinava vista dos autos ao Ministério Público para que fosse oferecido o libelo acusatório 

no prazo de três dias, prorrogável por quarenta e oito horas, caso a demanda de trabalho do 

órgão público assim demandasse354. 

 

Curioso é observar que mais adiante no Código Processo Penal de Minas Gerais, 

dispunha o Título V - Do Processo e Julgamento pelos juízes de direito dos crimes de 

responsabilidade dos funcionários públicos e dos advogados nos casos do art. 209 do Código 

Penal, havendo inclusive previsão resposta escrita no prazo de quinze dias, não sendo o 

imputado ouvido apenas nos casos de não estar naquela jurisdição ou nos crimes 

inafiançáveis355.  

 

Caso não fosse esta oferecida, não era impedido o recebimento da denúncia ou queixa 

pelo despacho do juiz. No caso de recebimento, o juiz prosseguia no feito observando o 

regramento relativo ao procedimento sumário e o plenário, conforme estabeleciam os arts. 263 

ao 322356. 

 

Observa-se, portanto, que havia participação da defesa técnica na fase anterior ao juízo 

de admissibilidade da acusação, permitindo-se participação direta na produção probatória e até 

arrazoamento nos casos de sumário de culpa perante juiz municipal, e oferecimento de razões 

escritas no tocante ao procedimento especial dos funcionários públicos.  

 

Assim, havia privilégio às garantias fundamentais da ampla defesa e em alguma medida 

do contraditório na fase que desaguava no juízo de admissibilidade da acusação com o despacho 

                                                                 
353 Art. 288. O juiz da formação da culpa absolverá logo o réo quando do processo resultar prova plena de alguma 

justificativa ou dirimente da criminalidade (artigos 27, 32, §§1º e 2º e 35 do Cod. Penal.).” 
354 Art. 291. Logo que passar em julgado a pronuncia, mandará o juiz que se dê vista dos autos ao ministério 

público para que, no prazo de três dias, ofereça o libelo acusatório. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 48 

horas quando a affluencia de negócios o exigir. 
355 Art. 443 que: “Estando a queixa ou denuncia nos devidos termos (artigos 17, 18 e 19), o juiz de direito mandará 

que o querelado ou denunciado seja citado para responder por escripto dentro do prazo de 15 dias e para os demais 

termos do processo sob pena de revelia. Paragrapho único. O querelado ou o denunciado não será ouvido nessa 

phase do processo: 1º, quando estiver fora da jurisdição; 2º nos crimes inafiançáveis. 
356 Art. 446. Dada a resposta do acusado, ou sem ella, no caso de não a ter apresentado em tempo ou de não dever 

ser ouvido, o juiz de direito ordenará o processo fazendo autuar as peças instructivas e dará seu despacho recebendo 

ou não a queixa ou denúncia. §1º Quando a resposta do acusado for concluente na refutação dos indícios 

acusadores, demonstrando à evidência não existirem circunstancias ou elementos do crime, o juiz não receberá, 

em despacho fundamentado, a queixa ou a denuncia. §2º No caso contrario, o juiz prosseguirá no feito observando 

para o summario e plenário a forma estabelecida pelos artigos 263 e seguintes até 322. 
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de pronuncia ou impronuncia, assim na época denominado, mesmo nos casos do procedimento 

ordinário. 

 

2.4.3. Código de Processo Penal do estado da Paraíba 

 

 

Quanto ao Código de Processo Penal da Paraíba – Decreto nº 285 de 6 de junho de 1932 

– fixava que a competência pela natureza da infração era do júri ou do juiz singular, de acordo 

com as leis de organização judiciária357. 

 

Interessante observar que o referido Código tinha por Título V – Do Inquérito Policial, 

utilizando a nomenclatura criada pela Lei reformadora de 1871, o que não foi verificado como 

muito comum nos códigos estaduais consultados na presente pesquisa. Além disso, apontava-

se a inexistência deste nos casos de crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e 

crimes políticos358. 

 

Realça-se que apenas nos casos de prisão era permitida a intervenção do investigado no 

inquérito policial359, sendo extensivas ao inquérito, no que cabia aplicação, as disposições 

reguladoras do processo da formação da culpa360. 

 

Em relação ao exato momento do início da ação penal a legislação sob análise 

apontava361 seu início com a denúncia do Ministério Público; com a queixa da parte ofendida 

ou de seu legítimo representante; mediante procedimento ex officio; e com a denúncia de 

qualquer do povo, disposição encontrada na grande maioria dos Códigos Estaduais consultados. 

 

                                                                 
357 Art. 4 – A competencia pela natureza da infracção é do jury ou do juiz singular, de acordo com as leis da 

organização judiciária. 
358 Art. 124 – Não haverá logar o inquérito ex-officio: I – nos crimes de responsabilidade dos funcionarios publicos; 

II – nos crimes políticos. § unico – O disposto na alínea I não impede a iniciativa, por parte da autoridade policial, 

de medidas preventivas, todas as vezes que a sua demora possa trazer prejuízo à effectiva punição do culpado ou 

à prova do crime. Nesses casos, praticadas as diligências necessárias, communicar-se-ão immediatamente, à 

autoridade administrativa competente, para seu conhecimento e providencias posteriores. 
359 Art. 126 – Só quando preso em flagrante, poderá o indiciado intervir no inquérito. 
360 Art. 141 – São extensivas ao inquérito, no que lhe forem applicaveis, as disposições reguladoras do processo 

da formação da culpa. 
361 Art. 196 – A acção penal pode ser iniciada: I – por denúncia do Ministério Público; II – por queixa da parte 

ofendida, ou de seu legítimo representante; III – mediante procedimento ex-officio; IV – por denuncia de qualquer 

do povo. 
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Entretanto, cabe destacar que mediante uma leitura sistêmica, conclui-se que o referido 

código utilizava o termo “acção penal” como sinônimo de persecução penal e não ao sentido 

atual relativo à fase judicial do procedimento criminal em que se julga a pretensão processual 

e ao seu término o cidadão pode ser condenado ao cumprimento de uma pena. 

 

Feito o destaque, na primeira vez que o réu comparecesse em juízo, o juiz mandaria que 

lhe fossem lidas a queixa ou a denúncia e demais peças de acusação, realizando perguntas 

específicas contidas no rol indicado no mesmo dispositivo, sendo permitido a este juntar 

alegações escritas e documentos que quisesse362. 

 

No tocante à atuação da defesa técnica, esta também impõe uma leitura sistêmica, de 

modo a não haver um dispositivo expresso e direto prevendo o momento em que permitida e os 

moldes que deve se desenvolver. 

 

Com a leitura dos arts. 218363 e 219364 do Código de Processo Penal da Paraíba, 

depreendia-se que se considerava a defesa de mérito direta e a processual indireta. Assim, em 

sequência com análise do art. 30365 deste mesmo Código, ao tratar da incompetência absoluta, 

determinava que esta deveria ser declarada ex officio ou arguida por seu procurador a qualquer 

                                                                 
362 Art. 215 – A primeira vez que o réo comparecer em juízo, o juiz mandará que lhe sejam lidas a queixa ou 

denuncia e demais peças da accusação e, em seguida, o interrogará pela maneira seguinte: I – qual o seu nome, 

naturalidade, edade, estado civil, filiação, profissão, residência e tempo desta no logar indicado; II – se sabe ler e 

escrever; III – se conhece as testemunhas e se tem alguma cousa a alegar contra ellas; IV – onde estava ao tempo 

em que se diz ter sido commettido o crime; V – se tem algum motivo particular a que atribua a queixa ou denuncia; 

VI – se é verdade o que se diz na queixa ou denuncia; VII – se tem factos ou provas, que o justifiquem, ou mostrem 

a sua innocencia; VIII – se tem advogado e quem é elle. §1º - E permitido ao réo dictar as suas respostas. §2º - no 

interrogatório, poderá o réo juntar as alegações escriptas e documentos que quizer. §3º - Se o réo responder que 

não é verdade o que se diz na queixa ou denuncia, o juiz lhe perguntará se não é verdade porque não foi elle o 

autor do facto, ou porque este se passou de maneira diferente; e neste último caso, convidará o réo a narrar o facto 

tal qual se passou. §4º - Quando o réo se negar a responder qualquer pergunta, o juiz lhe fará ver que essa recusa 

pode, mais tarde, ser tomada como indicio de sua culpabilidade. §5º - Se o réo declarar que tem advogado, 

indicando-o nominalmente, este funccionará independente de procuração; se declarar que não tem advogado, por 

ser miserável, o juiz lhe nomeará defensor ex-officio, (art. 36). 
363 Art. 218 – A defesa directa consiste em alegar que o facto não se realizou, ou não constitue crime, ou não foi 

praticado pelo réo, ou que a seu favor existe qualquer justificativa ou dirimente. § único – Essa defesa será 

apresentada em qualquer phase do processo, na conformidade das normas estabelecidas na parte especial deste 

Código. 
364 Art. 219 – A defesa indirecta consiste em allegar suspeição, incompetência, ilegitimidade de parte, prevenção, 

litispendência, perempção, cousa julgada e prescripção. §1º - Essa defesa será apresentada por escripto, no início 

da acção, antes da inquirição das testemunhas, ou logo que o réo compareça em juízo. §2º - Ouvido o Ministério 

Público, ou o querelante, no caso de queixa privada, o juiz decidirá, podendo a matéria ser novamente apreciada, 

por ocasião da decisão final. 
365 Art. 30 – A incompetência absoluta deve ser declarada ex-officio pelo juiz e o réo pode argui-la, por si ou por 

procurador, em qualquer tempo e instância; a incompetência relativa deve ser allegada logo que o réo compareça 

em juízo, por si, ou por procurador. 
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tempo ou instância, devendo a incompetência relativa ser alegada logo o réu comparecesse em 

juízo, por si ou por seu procurador. 

 

Tendo em vista que a primeira vez que o réu comparecia em juízo era para o 

interrogatório, conforme o art. 215, logo anterior à fase judicial perante o juiz de direito ou júri, 

era permitida a atuação da defesa técnica para defesa dos interesses do investigado. O mesmo 

decorre ao ler o parágrafo único do art. 218 que permitia a defesa direta em qualquer fase do 

processo. 

 

O procedimento era ordinário nos crimes de julgamento pelo Júri366. Assim, no tocante 

à formação da culpa, apresentada a queixa ou denúncia o juiz recebia-a ou não367. Interessante 

observar a previsão de que diante do comparecimento do réu, seria este interrogado e juntada 

alegações escritas e documentos que quisesse368, bem como poderiam as partes requerer 

diligências e oferecer documentos369. Finalizada a inquirição das testemunhas, as partes tinham 

prazo sucessivo de cinco dias para suas razões finais, obedecida a ordem do réu falar por 

último370. 

 

Assim, se o juiz encontrasse prova do crime e indícios veementes de ser o réu autor ou 

cúmplice dos fatos julgava procedente a queixa ou denúncia e pronunciava o réu, lançando seu 

nome no rol de culpados e expedindo contra o imputado mandado de prisão. 

 

                                                                 
366 Art. 378 – O processo será: I – ordinário, somente nos crimes de julgamento pelo Jury; II – summario, nos 

crimes de julgamento pelo Juiz de Direito; III – summarissimo, nas contravenções e nos crimes de julgamento 

pelo Juiz Municipal. § único – Havendo mais de uma infracção, com processos diferentes, adoptar-se-á o rito 

processual da infracção mais grave. 
367 Art. 380 – Apresentada a queixa ou denuncia, mandará o juiz autua-la com todos os documentos que a 

instruírem, recendo-a ou não. §1º - Sendo recebida, marcará o juiz dia e hora para a inquirição das testemunhas, 

mandando citar o réo, sob pena de revelia, e notificar as testemunhas, sob pena de desobediência. §2º - Se o réo 

estiver preso, será conduzido a juízo no dia e hora designados para a inquirição. 
368 Art. 382 – Se o réo comparecer, será antes de tudo interrogado, podendo dictar as suas respostas e juntar a estas 

as alegações escriptas e os documentos que quizer. 
369 Art. 384 – Durante a phase probatória, poderão as partes requerer diligências e offerecer documentos. 
370 Art. 386 – Finda a inquirição das testemunhas as partes terão vista pelo prazo sucessivo de 5 dias para as suas 

razões finaes, arrazoando primeiro o autor e depois o réo. §1º - Se este, com as suas razões, apresentar documentos, 

o autor terá nova vista por 24 horas, para dizer sobre os mesmos. §2º - Nos casos de queixa, o Ministério Público 

terá vista, por igual prazo, em seguida ao querelante. Havendo auxiliar da accusação, este falará no mesmo prazo 

assignado ao Ministério Público. §3º - Findo o prazo para as razões, o escrivão, dentro de 48 horas, fará os autos 

conclusos o juiz, para a sentença. 
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Nesse espeque, o art. 392 fixava que: “Passando em julgado a pronuncia, o juiz do 

summario mandará logo remetter os autos ao escrivão do Jury.” Nesta ocasião o procedimento 

seguia para oferecimento do libello e posterior apresentação de contrariedade pelo acusado. 

 

No tocante ao procedimento dos Tribunais de 2ª Instância, havia determinação que fosse 

o acusado citado para que se defendesse no prazo de quinze dias371, não sendo este ouvido 

apenas nos casos de estar em local ignorado ou embora em lugar certo, não estiver no exercício 

de cargo público372.  

 

Dessa forma, conclui-se que havia participação do acusado com ampla atuação pessoal 

e de seu defensor técnico em momento anterior ao juízo de admissibilidade da acusação, 

conforme exposto e analisado os dispositivos do Código de Processo Penal da Paraíba. 

 

2.4.4. Código de Processo Penal do estado do Amazonas 

 

 

Por fim, no tocante ao Código de Processo Penal do estado do Amazonas (Lei nº 334 de 

14 de fevereiro de 1901) estava previsto o inquérito policial nos arts. 516 ao 529, sob a 

competência do chefe de segurança, prefeitos e subprefeitos de segurança, sendo cabível nos 

casos de ação penal pública ou privada, distinguindo-se somente seu início, ex officio¸à 

requerimento da autoridade judicial ou do membro do Ministério Público ou da parte ofendida 

ou seu representante. 

 

                                                                 
371 Art. 546 – Salvo nos casos do artigo seguinte, o relator fará citar ao acusado, para que se defenda no prazo 

improrrogável de 15 dias, remetendo-se-lhe cópia do acto de accusação e documentos e indicação do nome do 

accusador e testemunhas. 
372 Art. 548 – Apresentada a defesa preliminar, ou sem ella, quando não for admittida, ou não for apresentada em 

tempo, se procederá, sob a presidência do relator, aos actos da formação da culpa, observadas as prescripções 

relativas ao processo summario, (arts. 456 e 464). 
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Observa-se que era possível impugnação do investigado no tocante aos depoimentos 

testemunhais373. Concluídas as diligências e autuadas todas as peças, era elaborado relatório e 

os autos remetidos à autoridade competente para formação de culpa374. 

 

O juiz de direito tinha a competência de convocar e presidir o júri375. Conforme se 

depreende da leitura sistêmica do referido Código, o júri era de competência residual, tendo em 

vista seu art. 31 dispor que: “Ao jury compete o julgamento das causas que por lei não estiverem 

sujeitas a outra jurisdição.”. Observa-se que cabia ao Juiz Municipal o julgamento dos tipos 

previstos no Livro III do Código Penal de 1890 – Contravenções Penais. 

 

De suma importância analisar o Capítulo II o qual tratava da “marcha do processo”. 

Seu art. 170 assim fixava:  

 

“Art. 170. - Apresentada a queixa ou denúncia, o juiz, se ainda não tiver sido 

feito corpo de delicto, mandará faze-lo, salvo si já não restarem mais vestígios, 

ou si o facto delictuoso for de natureza a não os deixar, e ordenará as 

providências que julgar necessárias para exacta classificação do crime.” 

 

Destaca-se novamente a divergência de sentido dos institutos da denúncia ou queixa 

atualmente para a época em que se estar a discutir376. Com isso, analisada a disposição tópica 

                                                                 
373 Art. 521. – Lavrado o auto de corpo de delicto ou sem elle, quando não possa ter logar, indagará a autoridade 

quaes as testemunhas do crime e as fará vir a sua presença, podendo inquiril-as a respeito do facto e de suas 

circumstancias a respeito do criminoso e de seus cumplices. Estes depoimentos poderão ser impugnados pelo 

delinquente, e, depois de reduzidos a escripto, serão assignados pelo auctoridade, pelas testemunhas, pelo 

delinquente e pelo representante do ministério publico, si estiverem presentes estes dois últimos. 
374 Art. 523. – Terminada as diligências e autoadas todas as peças, a auctoridade policial escreverá o relatório do 

occorrido e mandará que o escrivão remeta os autos à auctoridade competente para a formação da culpa, a qual 

passará recibo. 
375 Art. 30. – Ao juiz de direito compete: 1º Convocar e presidir o jury, aplicando a lei ao facto; 2º Tomar 

conhecimento dos recursos interpostos contra os despachos de pronuncia ou impronuncia, de acceitação ou 

rejeição de queixa, proferidos pelos juizes municipaes, seus supplentes em exercício ou adjuntos, recorrendo ex-

officio para o superior tribunal de justiça, quando reconhecer as excusas dos artigos 27, 28 e 32 a 35 do Codigo 

Penal; 3º Tomar conhecimento das apelações interpostas dos julgameatos dos juizes municipaes; 4º Conceder ou 

negar ordem de habeas-corpus; 5º Proceder a corpo de delicto e mandar lavrar auto de flagrância; 6º Conceder 

fianças e ordenar exames e buscas; 7º Processar e julgar, em primeira instancia, os crimes funccionaes, 

commettidos em sua comarca, quando os indiciados não tiverem fôro privilegiado; 8º Processar e julgar os crimes 

de fallencia e contrabando lesivo do fisco estadoal, e julgar os crimes comuns, cuja pena não exceda, no máximo, 

a um anno de prisão de qualquer espécie, com ou sem multa, tudo com recurso para o superior tribunal de justiça; 

10. Formar culpa nos casos do art. 33 deste código; 11. Fazer advertências e impor penas disciplinares nos casos 

permittidos por lei. 
376 Para fins de conceituação e diferenciação de ferramentas que atualmente possuem o mesmo nomen iuris, mas 

função diversa, salutar observar as lições de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA quem inserido na época que 

se estuda nos presentes tópicos determinou o que eram as peças de denúncia e queixa de modo assertivo: “A 

denúncia e a queixa são meios de provocar o procedimento do juiz, de determinar a intervenção do magistrado na 

obra principiada pela autoridade policial. Dever funcional do promotor público, a denúncia não é, porém, uma 

peça essencial nos processos dos crimes inafiançáveis. Nestes, pode e deve o juiz formador da culpa proceder de 
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do referido Código, observa-se que conforme Capítulo I da Primeira Parte – Da acção penal, 

em seu que são enfrentadas questões gerais tais quais competência e nulidades, iniciando-se a 

Segunda Parte com “Do processo em particular”, vigia no estado do Amazonas o procedimento 

bifásico. 

 

Assim, a despeito de previsto o inquérito policial no referido Código, ao referir-se à 

formação da culpa nos dispositivos contidos no Título I da Segunda Parte, ao nosso ver, o faz 

à título de formação da culpa preliminar, na conceituação de JOAQUIM CANUTO MENDES 

ALMEIDA (1973)377, apontando que tal fase, portanto se dava perante o juiz que deveria 

pronunciar ou impronunciar o réu, seguindo-se para a fase de “accusação e julgamento” 

disposto no Título II da Segunda Parte. 

 

Com isso, seguindo-se na análise, após feitas perguntas que o juiz julgar pertinentes 

também ao queixoso, ordenar-se-á a citação do acusado e intimação das testemunhas378. 

Finalizada a inquirição, o acusado será interrogado podendo juntar documentos, justificação e 

defesa, podendo lhe ser concedido o prazo de cinco dias para apresentação de defesa por 

escrito379. 

Por conseguinte, com manifestação do promotor de justiça e do querelante, caso 

houvesse regular o processo, o juiz deveria despachar com pronúncia ou impronúncia do 

acusado380, exigindo-se a verificação de indícios veementes para instauração da fase judicial, 

                                                                 
ofício. Mas se se tratar de crime afiançável, o processo é nulo na falta de denúncia ou da queixa. A queixa é uma 

faculdade da parte, subordinada à condição resolutiva do oferecimento da denúncia ou da instauração ex officio 

do sumário da culpa. Sem ela, não pode, porém, o particular exercer direitos de acusação, mas apenas auxiliar a 

ação da justiça. (...) Devendo, depois da pronúncia, o acusador apresentar seu libelo nos prazos legais, podem, ele 

e o réu, mesmo que este não tenha apresentado contrariedade, requerer todas as diligências reputadas necessárias 

para o esclarecimento da verdade.” ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do 

Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p. 139. 
377 “Fixando as noções de instrução criminal e formação da culpa, demonstramos que constituem denominações 

diferentes do mesmo instituto processual: a instrução criminal, sendo toda a atividade reveladora da verdade 

criminal ao conhecimento do juiz é, por isto mesmo, toda atividade formadora da culpa na consciência do 

julgador.” Ibidem, p.70. 
378 Art. 173. – Comparecendo o imputado em juízo ser-lhe-a feita a leitura da queixa, denuncia ou portaria 

iniciadora do processo, o corpo de delicto, quando houver, e as outras peças do processo que já existam em poder 

do juiz e passará este a inquirir as testemunhas. 
379 Art. 174. – Finda a inquirição, o juiz interrogará o réo, na forma estabelecida no capítulo XI da primeira parte 

deste código, e mandará juntar aos autos os documentos, justificação e defeza que este produzir, podendo ser-lhe 

concedidos cinco dias para apresentar sua defeza por escripto.” 
380 Art. 175. – Ouvido o promotor da justiça e a parte queixosa, si houver, os quaes darão parecer no prazo de três 

dias, e conclusos os autos ao juiz este supprirá alguma nulidade que possa ser suprida e, estando regular o processo, 

despachará pronunciando ou não o imputado ou mandará que subam ao juiz competente para isso, caso elle não o 

seja. 
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conforme estabelecia o art. 176381. Observa-se que o processo de formação de culpa não poderia 

exceder o prazo de trinta dias a contar do despacho do recebimento da queixa ou denuncia ou 

portaria que deu início à ação382. 

 

Os efeitos da pronúncia eram: sujeitar o acusado à prisão nos crimes em que não é 

permitido o livramento em liberdade e se não prestada fiança nos casos em que admissível; 

suspender todas suas funções públicas; priva-lo da metade do seu ordenado ou soldo; 

interromper a prescrição e sujeita-lo a acusação e julgamento 383. 

 

A comprovar a atuação da defesa técnica na formação da culpa preliminar e judicial, 

que era pública, via de regra384, era expresso o art. 247 do Código de Processo Penal do 

Amazonas: “Na formação da culpa o réo poderá defender-se oralmente ou por escripto, por si 

ou por procurador idôneo de sua escolha.” 

 

Destaca-se que a defesa técnica não tinha local quando nos crimes afiançáveis o acusado 

não houvesse prestado fiança nem sido recolhido à prisão e nos crimes inafiançáveis que o 

acusado não estivesse preso385. 

 

Por conseguinte, observa-se que havia participação direta do acusado e seu defensor 

técnico no momento anterior juízo de admissibilidade da acusação, podendo inclusive oferecer 

defesa por escrito no prazo de cinco dias, havendo, portanto, contraditório efetivo e substancial, 

bem como ampla defesa, tal como previa a Constituição vigente à época. 

 

 

                                                                 
381 Art. 176. – Para que o juiz possa pronunciar alguém como auctor de algum delicto, é necessario que, pelo 

menos, existam indicios veementes que a isso o auctorisem. 
382 Art. 181. – O processo de formação da culpa não excederá de trinta dias contados do despacho do recebimento 

da queixa ou denuncia ou da portaria iniciadora da acção, não se computando nesse prazo os dias necessários para 

que o official de justiça possa ir fazer as notificações das testemunhas não residentes na séde do termo, e para que 

estas compareçam em juízo, nem os consumidos no cumprimento das precatórias para o depoimento de 

testemunhas, nem os fatos nos incidentes que sobrevierem. 
383 Art. 182. – São efeitos da pronuncia: 1º Sujeitar o indiciado à prisão nos crimes em que não é permitido o 

livramento em liberdade, si não prestar fiança nos casos em que é admissível; Sujeital-o accusação e julgamento; 

3º Supendel-o do exercício de todas as funcções publicas; 4º Prival-o da metade de seu ordenado ou soldo até o 

dia em que fôr julgado, perdendo, desse dia em diante todo elle, se fôr condemnado; sendo absolvido, ser-lhe-á 

restituída a parte do ordenado ou soldo que deixou de receber; 5º Interromper a prescripção. 
384 Art. 255. – A formação da culpa será sempre publica, a menos que algum motivo de moralidade não aconselhe 

o juiz a proceder como está prescripto no art. 62 § único.” 
385 Art. 248. – Não poderá a defeza ser feita por procurador: 1º Nos crimes afiançáveis, si o réo não tiver prestado 

fiança nem se tiver recolhido à prisão. 2º Nos crimes inafiançáveis, si o réo não estiver preso.” 
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2.4.5. Conclusões parciais 

 

 

Para fins de conclusão parcial do que fora analisado, aponta-se que durante o Império, 

existia, via de regra, uma fase dedicada à formação da culpa, de natureza investigatória, 

realizando a idêntica função da fase de instrução provisória nos países de sistema processual 

penal misto386. Tal fase era denominada pela doutrina da época de sumário da culpa387. 

 

Nos Códigos de Processo Penal dos estados escolhidos para a presente pesquisa, 

respeitados os critérios conjugados apontados no presente capítulo, verificou-se que havia 

dispositivos a permitir a incidência das garantias fundamentais do contraditório e da ampla 

defesa na fase anterior ao juízo de admissibilidade da acusação nos estados do Rio Grande do 

Sul, de forma mitigada, já que existente fase secreta na formação da culpa preliminar; de Minas 

Gerais; inclusive com produção probatória e oferecimento de razões; da Paraíba e do 

Amazonas388. 

 

Apesar dos dispositivos legais colacionados apontarem para a existência de 

contraditório e defesa no momento anterior ao juízo de admissibilidade da acusação, de modo 

a não sobrevalorizar a letra fria da lei e chegar a pesquisa a conclusões destoantes da realidade 

da época em análise, imperioso observar os apontamentos feitos por teóricos próximos, tanto 

temporalmente quanto tematicamente, às questões em discussão. 

                                                                 
386 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 125. 
387 Salutar também é a análise de PIMENTA BUENO: “A informação, instrução ou formação da culpa é a parte 

preliminar do processo criminal ordinário, a série de atos autorizados pela lei por meio dos quais o juiz competente 

investiga, colige todos os esclarecimentos, examina e conclui que o crime existe ou não, e no caso afirmativo quem 

é o indivíduo como autor dele ou como cúmplice. É uma parte indispensável e como tal reconhecida por todas as 

legislações com mais ou menos modificações”. PIMENTA BUENO, José Antônio. Apontamentos sobre o 

processo criminal brasileiro. Edição anot., atual. e compl., Editora Revista dos Tribunais, 1959, p. 93. 
388 Analisando o juiz de garantias tal qual proposto no Projeto de Novo Código de Processo Penal, SILVERA aponta 

historicamente que melhor seria seguir os moldes que dispunha o Código de Processo Penal do Districto Federal 

– Decreto nº 16.751: “Afastamo-nos, assim, da possibilidade de concretização da estrutura acusatória. Ideal teria 

sido a adoção de sistemática análoga à prevista, antes da unificação da legislação processual promovida por Getúlio 

Vargas, no Código de Processo Penal para o Districto Federal (aprovado pelo Decreto 16.751, de 31 de dezembro 

de 1924, assinado pelo então Presidente da República, Arthur da Silva Bernardes), em que o juiz que promove o 

juízo de admissibilidade da acusação não realiza a instrução e o julgamento do caso penal, e o juiz do processo 

não tem acesso aos autos do inquérito policial.” DA SILVEIRA, Marco Aurelio Nunes da. Notas sobre o juízo de 

admissibilidade da acusação no Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal in O novo Processo Penal 

à luz da Constituição, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010 p.192. Além disso, SCARANCE FERNANDES aponta que o 

princípio geral dominante era o da formação da culpa: “Manteve-se, em geral, a pronúncia na fase dos Códigos 

estaduais, conservando a sua mesma finalidade.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do 

procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 125. 
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JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1973)389
 lecionava que durante a instrução 

preparatória, seja promovida perante o delegado de polícia ou autoridade judicial, as partes 

teriam apenas a faculdade de sugerir provas, não podendo exigir sequer despachos das 

autoridades em questão em relação aos seus requerimentos e pedidos390. Para a presente 

pesquisa tal posicionamento tem íntima conexão com a valorização que dava o autor à função 

do juiz em elucidar a verdade real dos fatos, concedendo às partes uma função unicamente 

auxiliar à tal elucidação, apontando o sujeito passivo da persecução penal, algumas vezes, 

possuidor de função negativa à descoberta da verdade real pelo intento em escapar da punição 

estatal. 

 

Não obstante, JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1973) 391
 apontava como 

conteúdo da formação da culpa preliminar a função de preservar a inocência do acusado em 

desfavor das acusações infundadas, bem como proteger o judiciário do custo e inutilidade de 

processos criminais desarrazoados.  

 

Por conseguinte, o autor apontava a pronúncia, como decisão responsável pelo resultado 

do juízo de admissibilidade da acusação, representando, portanto, a “principal garantia da 

inocência contra os abusos da acusação”392. Nesses moldes, a pronúncia era tida como um juízo 

de acusação, enquanto operação judicial diversa do juízo de mérito.  

                                                                 
389 Importante neste ponto inclusive transcrever as lições de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA: “A 

contrariedade do réu, por sua vez, também carece de relevância processual. O que pede a defesa deve ser 

examinado pelo juiz ou pelo júri. Mas nem este, nem aquele, ficam impedidos de lavrar absolvições fundadas em 

motivos diferentes dos alegados pela defesa, cujo papel, como o do acusador, é, na contrariedade penal, meramente 

auxiliar da obra da justiça. Outrossim, as provas pleiteadas tanto pelo acusador como pelo acusado, em abono das 

respectivas peças postulatórias, escritas ou verbais, consideram-se meramente auxiliares da ação inquisitória do 

juiz ou do júri. São consideradas pela nossa lei, um direito das partes, apenas se necessárias ou úteis à descoberta 

da verdade. (...) Reconhecem, contudo, nossas leis que uma intervenção muito ampla das partes na instrução 

preliminar seria danosa aos interesses da justiça, porque, ao inverso de auxilio, constituiria desserviço à obra 

inquisitória da Polícia e do juiz.” Ibidem, p. 140. Tendo em vista esta última afirmação, em linhas gerais repetidas 

nos pontos 104, 105 e 106 da mesma obra, imperioso trazer nota de rodapé da edição de 1973 localizada na página 

108, componente do capítulo III – O princípio do contraditório no processo penal aponta que “a reprodução dos 

tópicos ns. 104 (O que é dispensável para haver contraditório criminal), 105 (Papel auxiliar da contrariedade 

criminal) e 106 (Variações da contrariedade nas diversas fases do procedimento) não significa que, hoje, 

concordemos com eles.” Ibidem, p.140. 
390 ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p. 141. 
391 Ibidem, p. 106. 
392 Importante neste ponto, transcrever novamente as lições de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, tendo em 

vista sua perspicácia neste ponto em reconhecer tamanha importância no juízo de admissibilidade no que toca a 

garantia fundamental da presunção de inocência, bem como ao aspecto macro de redução de custos e trabalho 

inútil do Poder Judiciário perseguindo acusações desprovidas de qualquer lastro probatório substancial, tal qual 

não raro se verificamos hodiernamente: “Conteúdo da formação da culpa. A formação da culpa, como quer que 

seja, é instituída para preservar a inocência contra acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e 

inutilidade em que estas redundariam. O mal causado pela ação penal deixada ao arbítrio dos acusadores seria, nos 
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No entendimento de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1938) 393 esta determina 

apenas o fundamento acusatório, declarando o direito de acusar do Estado, comparando-a com 

os despachos de mise en accusation e de riinvio a giudizio, dos direitos processual penal francês 

e italiano, respectivamente. 

 

NOÉ AZEVEDO (1936)394
 analisando as garantias previstas na Constituição de 1891, 

discute a dispensa de citação do réu residente fora do distrito da culpa. A despeito de decretos 

federais vigentes à época, determinando a citação, o autor aponta que o Tribunal de São Paulo 

assim não se posicionava, sob o entendimento de que o processo penal se inicia somente após 

a pronúncia, decisão que julgava admissível a acusação. E neste ponto o autor aduz que tal 

entendimento seria uma ficção, já que toda a instrução dos processos criminais se faz durante o 

sumário da culpa395.  

                                                                 
casos de absolvição uma injustiça. Bens materiais e morais, fama, honra, dignidade, teriam sofrido danos 

irreparáveis e exclusivamente causados pela faculdade discricionária da calunia, da mentira, da leviandade, da 

extorsão, docilmente servidas pelo trabalho penoso, inútil aos próprios fins, do poder público. (...) a pronúncia 

pode ser apontada como a principal garantia da inocência contra os abusos da acusação. Ela não so evita as ações 

manifestamente infundadas, mas também os excessos dos acusadores. Limita o arbítrio dos queixosos e 

denunciantes na qualificação do fato delituoso, cujos dados legais deixam de ser por eles pronunciados e passam 

a sê-lo, sob as garantias de justiça, pela autoridade judiciária, e, mediatamente, pela verdade real acerca da 

existência do crime e de quem seja o delinquente, expressa na formação da culpa.” ALMEIDA, Joaquim Canuto 

Mendes de. Ação Penal (análises e confrontos) – Dissertação apresentada para concurso à cátedra de Direito 

Judiciário Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1938, 

p. 106-107. 
393 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal (análises e confrontos) – Dissertação apresentada para 

concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1938, p. 101. 
394 O autor também realiza o seguinte destaque: “entendiam os nossos tribunaes que não era necessaria a citação 

do réu, residente fóra do districto da culpa, com domicilio certo e sabido, para ver se processar. Parece que não 

póde haver meio mais essencial à defesa do que a citação do indiciado. (...) Toda a formação de culpa pode ser 

feita sem que o réu tenha conhecimento do processo, desde que o mesmo, residindo fóra do districto da culpa, ahi 

não seja encontrado afim de ser intimado ou conduzido, para assistir á inquirição das testemunhas, nos termos do 

art. 142 do Cod. do Processo.” AZEVEDO, Noé. As garantias da liberdade individual em face das novas 

tendências penaes. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1936, p.164-165. E prossegue o autor: “Caiu em completo 

desuso a phase contradictoria, que teria logar com a contestação do libello. Os réus, quando dispõem de recursos 

para a defesa, tratam de colher as provas por occasião do summario, inquirindo testemunhas em autos separados 

de justificação. Quando não dispõem de meios para isso, nem de advogado que acompanhe o summario, ficam 

completamente indefesos, até o plenario. Ahi, quando já nenhuma prova póde ser produzida, a não ser a 

reinquirição das testemunhas que já depuseram no summario, é que se nomeia um defensor aos réus indefesos. 

Vale isto dizer que no processo criminal de um paiz que vive a trombetear pelo mundo afóra o liberalismo de sua 

legislação e das suas tradições jurídicas, os réus, em sua grande maioria, formada de gente pobre, não têm 

oportunidade para uma defesa efficiente, não se abrindo uma phase em que possam produzir provas nos proprios 

autos da causa. E mesmo os indivíduos ricos, ficam sujeitos a ir para a cadeia, afim de poderem desfazes, por meio 

de recurso ordinário, os efeitos de uma sentença de pronúncia, proferida em processo do qual não tiveram noticia 

alguma, pois admitte-se que um processo todo se forme e chegue a uma sentença, productora das mais graves 

consequências, offendendo a liberdade, a honra e o patrimônio dos cidadãos, sem o chamamento dos mesmos a 

juiz para se defenderem de injustiças e maliciosas imputações.” Ibidem, p. 170-171. 
395 SCARANCE FERNANDES, mais recente, também aponta que a maior crítica relativa à fase do sumário de culpa 

“era de que ela não representou, no Império e no primeiro período da República, garantia ao acusado. Esse não 

tinha possibilidade de participar dessa etapa e as provas então colhidas influíam no julgamento.” E prossegue o 

autor apontando que na época do Código de Processo Penal de 1941 “a supressão do sumário de culpa foi 



128 
 

Afirma o autor que as provas mais importantes do processo são colhidas pela Polícia. 

Assim seriam dois processos de formação da culpa, ambos sem a intervenção da defesa, já que 

no inquérito era absolutamente proibida a intromissão do réu e no sumário, estando presente, 

apenas era dado o direito de contestar ou reperguntar as testemunhas sobre o que haviam 

deposto e de arrazoarem ao final. Qualquer defesa nesta fase deveria ser por meio de 

justificações e em apartado396.  

 

Quando do trâmite do Projeto de Lei nº 4.203 de 2001, responsável por trazer alterações 

ao procedimento do Tribunal do Júri, STOCCO (2001)397
 apontou que o recebimento da denúncia 

sem a participação do acusado, não lhe permitindo sua defesa preliminar ofende princípios 

constitucionais comezinhos. Na visão do autor, o constrangimento e dissabor de um processo 

é, em grande parte, mais ofensivo, desabonador e prejudicial ao cidadão que a própria 

condenação. 

 

Tal ponto se mostra útil a presente discussão, pois havendo a participação do acusado 

em uma fase anterior já haveria o dissabor e constrangimento do cidadão em participar de um 

rito judicial, mesmo que buscando o não recebimento da acusação contra ele oferecida398. 

Conforme será demonstrado em sequência, a presente pesquisa parte do pressuposto de que o 

processo penal se inicia já com o oferecimento da acusação, residindo o cerne da questão não 

                                                                 
apresentada como vantajosa para a defesa, tendo em vista o fato de o acusado não participar do sumário de culpa 

do período imperial. Entretanto, na opinião do autor: “As deficiências apontadas pela doutrina não deveriam, 

contudo, ter levado simplesmente à supressão da fase intermediária, permitindo que o juiz recebesse a denúncia 

sem qualquer manifestação prévia da defesa.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento 

e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.126-127.  
396 AZEVEDO, Noé. As garantias da liberdade individual em face das novas tendências penaes. São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1936, p.173. Aponta NOÉ AZEVEDO que se: “a sentença de pronuncia não fosse prenhe das 

mais graves consequências, como assignalamos, não haveria mal em que a defesa ficasse para a phase 

contradictoria que legalmente se abriria com a apresentação do libello, mas que caiu em completo desuso. Foi 

naturalmente por ser demasiado tardia essa phase, em que se daria ensanchas ao réu para apresentar defesa, que 

caiu em desuso a contrariedade do libello.” Idem, p. 173. 
397 STOCCO, Rui. Tribunal do júri e o projeto de reforma de 2001 in Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

vol. 36, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 214. 
398 Justamente nesse sentido são os apontamentos de BADARÓ: “Embora a análise esteja absolutamente correta, é 

de observar, contudo, que, embora o novo procedimento estabeleça a possibilidade de uma defesa verdadeiramente 

prévia, antes do recebimento da denúncia, esta somente se dará ao término do procedimento, após inclusive a 

audiência de instrução. Assim, todo o constrangimento e o dissabor serão sentidos pelo acusado, da mesma forma, 

tendo inclusive que ser interrogado. Somente do ponto de vista formal, ou quiçá meramente terminológico, não 

haverá tal constrangimento. Poderia o acusado dizer: apresentei a defesa, aleguei preliminares, arrolei testemunhas, 

acompanhei a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, fui interrogado e apresentei alegações orais, mas 

não sofri qualquer constrangimento, pois ainda não há denúncia recebida contra mim! De se lembrar, ainda, que, 

no Projeto de Lei n. 4.207, de 2001, no procedimento comum, tanto ordinário quanto sumário, o juízo de 

admissibilidade é, em regra, prévio à audiência de instrução.” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Projeto 

de Lei n. 4.203/2001 Tribunal do Júri in FERRARI, Eduardo Reale. Código de Processo Penal: Comentários 

aos projetos de reforma legislativa, Campinas, Millennium, 2003, p. 172. 
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na degradação da honra do sujeito em atuar judicialmente contra uma acusação, mas sim ter 

meios efetivos de lutar contra o prosseguimento do processo penal, seja em um rito bifásico 

com audiência concentrada, produção probatória e alegações defensivas, seja com o 

oferecimento das suas razões defensivas escritas, ambas plenamente aptas a influenciar o 

convencimento do juiz399. 

 

A guia de conclusão parcial, verifica-se então que apesar de verificados dispositivos nos 

Códigos ora analisados, a participação efetiva do acusado e seu defensor de forma contraditória 

perante à acusação em momento anterior ao juízo de admissibilidade não tinha ampla 

verificação400, conforme apontado pelos doutrinadores da época. Com base nas lições de NOÉ 

AZEVEDO é possível, inclusive, ter um norte para constatar como histórica a desvalorização da 

reação defensiva inicial anterior ao juízo de admissibilidade da acusação, questão reassentada 

no Código de Processo Penal de 1941, mesmo após a reforma, conforme será analisado na 

sequência da presente pesquisa. 

 

2.5. Anteprojetos e projetos de Código de Processo Penal 

 

 

Interessante observar a crítica feita por ALMEIDA JUNIOR (1918) 401
 à competência dos 

estados em legislar sobre direito processual penal, inclusive indicando que quando da edição da 

Constituição havia intentos separatistas. 

 

                                                                 
399 Analisando a aplicabilidade das regras previstas nos arts. 395, 398 e 406, do CPP atual, ZILLI destaca inclusive 

que: “são justamente os crimes dolosos contra a vida que se mostram compatíveis com muitas das excludentes de 

antijuridicidade ou de culpabilidade. Nem seria lógico impor-se ao juiz o recebimento formal da acusação quando 

manifestamente evidenciada a presença de alguma excludente para somente reconhece-la ao final. Daí o 

cabimento, também neste procedimento do contraditório inicial.” ZILLI, Marcos. Hamlet entre nós in Boletim do 

IBCCRIM, ano 16, nº 192, nov. 2008, p. 7. 
400 FREDERICO MARQUES aponta que naquele tempo: “porque o indiciado não tinha a posição de réu ou acusado, e 

por isso não podia apresentar testemunhas de defesa. Proferida a sentença de pronúncia, seu nome entrava no rol 

dos culpados e precisava êle aguardar prêso (ou afiançado), o julgamento final. O consôlo que lhe davam era o de 

dizer que enquanto não houvesse pronúncia, inexistia acusação, e êle, indiciado, ainda não era considerado réu. 

Como se vê, imperava o puro regime de ficção. E é isto que se dava o nome de garantia contra as acusações 

infundadas.” MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 

1965, p.176-177. 
401 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes. Direito Judiciário Brazileiro, 2. ed., correcta e augmentada, Rio de 

Janeiro, Typographia Baptista de Souza, 1918, p.397. 
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Nesse intento, prossegue ALMEIDA JUNIOR (1918) 402 
 para apontar criticamente que tal 

medida não teve inspiração na Carta Constitucional da Argentina ou dos Estados Unidos da 

América. Com isso, na visão do autor 403 
 não havia qualquer vantagem na dita fragmentação da 

legislação processual, de modo que havia sim todo o interesse em manter a uniformidade do 

processo brasileiro. 

 

Por conseguinte, em reação a posicionamentos que tinham por dispersa a espinha dorsal 

do processo penal brasileiro, iniciou-se um movimento de reunificação deste, conforme 

discutir-se-á em sequência. 

 

2.5.1. Projeto Vicente Ráo 

 

 

Com isso, somente com a Constituição Federal de 1934, promulgada em 16 de julho 

daquele ano, restabeleceu-se a unidade processual brasileira, atribuindo competência privativa 

à União para legislar sobre direito processual e penal, tal qual estabelecia seu art. 5º, inc. XIX. 

 

Conforme disposto no art. 11 das Disposições Gerais da Constituição de 1934, no intuito 

de unificar as leis do processo criminal de todo o território brasileiro, tal qual consta na 

exposição de motivos, rememora-se que em 1935 foi concluída a elaboração de um Projeto de 

Código de Processo Penal em que participaram os Ministros da Corte Suprema,  Antônio Bento 

de Faria e Plínio Casado, além do professor da Faculdade de Direito de São Paulo,  Luiz Barbosa 

da Gama Cerqueira, sendo seu presidente Vicente Ráo, então Ministro de Estado da Justiça e 

Negócios Interiores, todos nomeados pelo decreto de 22 de agosto de 1934. 

 

As inovações trazidas por tal projeto, conforme destacadas na Exposição de Motivos 

eram: supressão do inquérito policial e, por via de consequência, instituição do juizado de 

                                                                 
402 “Que razão levaria nosso legislador constitucional a usar de termos tão differentes, a não ser o propósito de 

exprimir um pensamento muito diferente? Nenhuma dessas Constituições póde, portanto, ser invocada como fonte 

da nossa; deixemos, pois, essas Constituições estranhas e aproveitemos a <<letra>> da nossa, naquillo que esta 

<<letra>> puder dar ao espírito da uniformidade do direito. Não devemos <<forçar a letra>> da Constituição 

Brasileira em proveito do espirito de outras Constituições, tanto mais quanto, felizmente, neste ponto a nossa é 

muito e muito superior.” Ibidem. p. 399-400. E prossegue o autor com sua visão crítica do estado do direito 

processual brasileiro com a fragmentação: “para os Estados federados, nada póde haver de mais seguro do que a 

consolidação das leis nacionaes ou geraes do processo; e, quando muito, si quizerem usar de uma autonomia 

supervacua poderão eles declaral-as <<incorporadas>> à respectiva legislação estadoal.” Ibidem, p.400.  
403 Ibidem, p. 400. 
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instrução; regulação da produção da prova, em contraditório regular, perante o juiz processante, 

atribuindo-se as mais seguras garantias de defesa; e por fim, a simplificação da ação penal, 

uniformizada dentro do possível404. 

 

Com críticas incisivas, que em alguma medida se aplicariam diretamente ao sistema 

processual penal hodierno, VICENTE RÁO (1935)405 trouxe na Exposição de Motivos 

importantes pontos tais quais a instrução judicial como mero jogo de cena diante dos elementos 

produzidos e coletados quando da investigação; submissão do acusado a surpresas judiciarias; 

prática de atos processuais pela polícia etc. 

 

Declarado defensor do juizado de instrução, VICENTE RÁO (1935)406
 pugnava que o juiz 

instrutor deveria ser o principal destinatário da prova, afastando-se as características formalistas 

e vazias na juntada de documentos, tal qual a cultura do foro judiciário que permanece até os 

dias de hoje407. Além disso, o referido autor elevava o contraditório e o livre convencimento do 

juiz como as duas regras fundantes da apuração da verdade. 

 

                                                                 
404 RÁO, Vicente. Projeto do Código do Processo Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de 

Janeiro, 1935, p. 154. 
405 O posicionamento crítico de VICENTE RÁO merece transcrição, principalmente ao apontar impossibilidade de 

produção probatória contraditória perante o juiz formador da culpa, situação que já vigia no processo civil: “Diga-

se a verdade por inteiro e com coragem: - à apuração da responsabilidade criminal não se procede, hoje ainda, em 

juízo, mas perante a polícia. Esta, ao envez de se limitar às funções de investigação e de manutenção da ordem, 

forma o conteúdo do processo e, antecipando-se às autoridades judiciárias, pratica atos inequivocamente 

processuais, tais, por exemplo, as declarações do acusado e o depoimento das testemunhas, que toma por escrito. 

É ao que se chama ‘inquérito’ ou seja, a peça donde o Ministério Público, raramente colaborador de sua feitura,  

extrai os elementos para a denúncia, escolhe a dedo o rol das testemunhas de acusação e colhe a indicação das 

demais provas, inicialmente constituídas, todas elas, pelo espírito obliterado, que a prática do ofício determina, da 

autoridade policial respectiva. Acumulado esse material, com ele se amalgama o ‘processo’ propriamente dito. 

Mas, em que consiste o ‘processo’? – Consiste em última análise, na reprodução dos depoimentos, circunstâncias 

indiciárias, declarações, exames e vistorias já constantes dos autos do inquérito. Chama-se a isso, por sua vez, 

‘formação da culpa’, que vem a ser a procura, pelo promotor e pelo juiz sumariante, da ratificação do inquérito, 

isto é, da peça formada fora do juízo e sem maior garantia, quer para o acusado, quer para a ordem social. Peior 

ainda: - ressalvadas algumas exceções (v. g. o Código do Distrito Federal e algumas leis processuais dos Estados), 

não se admite, nessa fase processual, a prova direta da defesa perante o juiz formador da culpa, em contraditório 

regular, como no processo cível. E por que no ventre do processo não se vira a apurar a verdade, mas provar a 

culpa do réu, a este outro caminho não sobra a não ser o das justificações processas em juízo diverso. Quebra-se, 

dessarte, a unidade do processo, cai-se, isto é, no abuso oposto dos depoimentos graciosos, quando não no dos 

exames por peritos amigos. É de estranhar, assim sendo, a benevolência excessiva dos jurados, ou o pavor que 

inspira o julgamento singular, adstrito ao critério instransponível do alegado e provado nos autos, no bojo dos 

autos formados por essa maneira? Não, não é de se estranhar, como estranhável não aparece, consequentemente, 

a decadência da Justiça Penal.” Ibidem, p.155-156. 
406 RÁO, Vicente. Projeto do Código do Processo Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de 

Janeiro, 1935, p.161., p. 161. 
407 Ibidem, p.161. 
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JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1973)408
 é assertivo no que toca às funções dos 

atos policiais nos moldes fixados no projeto em análise: i) de informação; ii) de instrução 

preparatória, com enfoque no auto de corpo de delito, exames, vistorias, avaliações, enquanto 

elementos de valor judicial para julgamento definitivo; iii) de instrução preventiva, já que de 

grande valia os mesmos elementos para formação do juízo de acusação que resultará na 

pronúncia e sua consequente remessa do processo a julgamento. 

 

Aponta JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1973) que a criação do juizado de 

instrução tinha por influência os interesses da defesa social, que visava fortalecer as garantias 

individuais e melhor atender à função do acusado no direito criminal moderno409.Assim, o 

procedimento da formação da culpa, anterior aos processos dos crimes afiançáveis e 

inafiançáveis, consistia naqueles moldes em uma pesquisa de provas futuras e eventualmente 

acusatórias discutindo-se em juízo no que atine à consistência dos elementos probatórios como 

estruturante de uma possível acusação vindoura.  

 

Interessante era que desde esta fase imperava o contraditório, de modo que o cidadão 

era notificado com antecedência para então, ocupando posição de igualdade com o polo 

adversário trazer sua defesa. Também sobre esse aspecto, salutares são as críticas de JOAQUIM 

CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1973), no sentindo de que tal intento se dava muito mais em 

razão da imprecisão da finalidade da pronúncia e seu sumário, pois desde os tempos anteriores 

ao Código de Processo Criminal, a formação de culpa no direito brasileiro já possuía garantias 

de defesa iguais às decorrentes do juizado de instrução nos moldes que desejava VICENTE RÁO. 

Afirmava JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1973)410 que a “instrução contraditória não 

era aqui uma aspiração, mas um eco, um reflexo de aspiração alheia”. 

 

Sempre atento à realidade, não se colocando apenas no plano teórico, JOAQUIM CANUTO 

MENDES DE ALMEIDA (1973)411
 alertava a todos quanto à necessidade de superar as distâncias 

                                                                 
408 ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p. 155. 
409 Ibidem, p. 152. 
410 ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p. 161. 
411 JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA então diagnostica que o “juízo de instrução, que importaria limitar a 

função da autoridade policial a prender criminosos, averiguar a materialidade dos crimes e indicar testemunhas, 

só é praticável sob a condição de que as distâncias dentro do seu território de jurisdição sejam fácil e rapidamente 

superáveis. Para atuar proficuamente em comarcas extensas, e posto que deva ser excluída a hipótese de criação 

de juizados de instrução em cada sede do distrito, seria preciso que o juiz instrutor possuísse o dom da ubiquidade. 

De outro modo, não se compreende como poderia presidir a todos os processos nos pontos diversos da sua zona 
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territoriais em nosso extenso país para que o referido juizado de instrução fosse factível. 

Delineando a existência de comarcas extensas, excluindo-se a hipótese de criação de juizados 

de instrução em cada uma das sedes do distrito, o autor trazia a realidade da prática forense 

como impeditivo à efetividade de tal instituto sugerido por VICENTE RÁO. 

 

Dessa forma, compulsando os dispositivos do referido projeto, observa-se que as 

questões primordiais ao estudo em questão se dão com a redução do contraditório pela 

instituição do recurso necessário do magistrado quanto ao despacho que rejeita a queixa ou 

denúncia (art. 391, alínea “c”); estabelecimento do dever do juiz em iniciar ex officio a instrução 

em todos casos de ação penal pública (art. 104); supressão do recurso manejável contra a 

pronúncia e implementação do recurso à impronúncia ex officio e necessário; bem como a 

supressão da necessidade em citar o indiciado no início ou durante a instrução, dentre outras. 

 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Código de Processo Penal de VICENTE RAO não 

suprimia o inquérito policial, não instituía o juizado de instrução, pois este já existia e não 

instituía o contraditório na instrução, mas de modo diverso alargava a postura inquisitória do 

magistrado. 

 

Entretanto, com a promulgação da Constituição resultante do golpe de Estado em 10 de 

novembro de 1937, a discussão e aprovação do projeto de Código de Processo Penal de 

VICENTE RAO foi prejudicada. Mesmo assim, com a unidade processual restaurada no tocante 

à legislação pela União412 foi instituída nova Comissão para elaboração de novo projeto de 

Código de Processo Penal. 

Destaca-se que neste interregno, sob a contribuição de Candido Mendes, Nelson 

Hungria e outros, foi elaborado um projeto sobre o Júri que se transformou no Decreto Lei nº 

                                                                 
da jurisdição, a grande distância uns dos outros e da sede da comarca, demandando, muitas vezes, com os morosos 

meios de condução ainda praticados na paior parte do nosso hinterland, vários dias de viagem. Seria 

imprescindível, na prática, a quebra do sistema: nas capitais e nas sedes de comarca em geral, a imediata 

intervenção do juiz instrutor, ou a instrução única, nos distritos longínquos, a continuação do sistema atual. Não 

cabe, aqui, discutir as proclamadas vantagens do juízo de instrução.” Ibidem, p. 163-164. Impossível não comparar 

tal situação às recentes implicações da implementação das audiências de custódia no Brasil. É sabido que é uma 

regra que impera nas capitais e grandes comarcas, mas nos recantos mais isolados do país é algo que ainda não se 

verifica. De todo modo, em razão da sua finalidade, garantir aos presos que prisões ilegais não sejam convalidadas, 

e seu caráter convencional, acredita-se que tais impedimentos geográficos não devem tornar tais projetos letra 

morta, mas sim uma busca do Estado em viabilizar a sua implementação em todo território nacional, sob pena de 

colocar cidadãos brasileiros em situação desigual. 
412 Tal como na Constituição anterior, dispunha o art. 16, em seu inc. XVI, competir privativamente à União sobre 

direito civil, comercial, aéreo, operário, penal e processual. 
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167, de 5 de janeiro de 1938, sendo esta a primeira lei penal elaborada com vigência e aplicação 

para todo território nacional, após a reunificação na produção legislativa brasileira. 

 

Fora este Decreto Lei que restringiu a competência do Júri para o rol de delitos previsto 

em seu art. 3º413 e também estendeu a todo território nacional a possibilidade de absolvição 

sumária do acusado no momento do juízo de admissibilidade da acusação para o seio do 

ordenamento jurídico brasileiro, no caso de convencida a autoridade judicial da existência de 

alguma justificativa ou dirimente, conforme estabelecia seu art. 17414. 

 

Assim, em 03 de outubro de 1941 foi promulgado pelo Decreto Lei nº 3.689, o Código 

de Processo Penal, que após de inúmeros novos anteprojetos e projetos posteriores, vige até o 

momento atual, objeto de diversas reformas pontuais que o fizeram uma colcha de retalhos, tal 

qual aponta respeitada parcela da doutrina nacional. 

 

2.5.2. Anteprojeto Helio Tornaghi 

 

 

Não ignorando o caráter temporal, busca-se no presente capítulo apenas discutir o direito 

processual projetado, de modo que no momento adequado a tratar dos procedimentos e do 

objeto central do presente trabalho, retornar-se-á a discutir o Código de Processo Penal de 1941, 

sua reforma pela Lei nº 11.719 de 2008, bem como o mais novo anteprojeto de Código de 

Processo Penal. 

 

Feita a referida explicação, referente aos Anteprojetos e Projetos de Código de Processo 

Penal, destaca-se o elaborado pelo processualista Hélio Tornaghi em 1963, o qual fora 

encomendado pelo Ministro da Justiça Pedroso Horta e apresentado ao Ministro da Justiça 

Negócios Interiores do governo Jânio Quadros, João Mangabeira. Observa-se que o 

processualista carioca não buscou realizar um brusco rompimento com o que fora estabelecido 

                                                                 
413 Arts. 294 a 296, 298, 299, 310, 359 e 360, previstos na Consolidação das Leis Penais. 
414 Conforme pesquisa realizada os Códigos Estaduais de Minas Gerais de 1930 e Ceará de 1921 já se previa em 

seus arts. 288 e 240, respectivamente, a possibilidade de absolvição sumária para quem fosse submetido ao 

procedimento do Júri: “Art. 288. O juiz da pronuncia absolverá logo o réo quando do processo resultar prova plena 

de alguma justificativa ou dirimente da criminalidade.” “Art. 240. O juiz da culpa absolverá in limine o indiciado: 

I – Se ficar provada em seu favor, ainda que elle não o alegue, qualquer das escusas de responsabilidade previstas 

nos arts. 27, 82, 33, 34 e 35 do Código Penal; II – Se, nos crimes de calunia, o réo provar ser verdadeiro o fato 

imputado; III – Se, nos crimes de injuria, se der compensação ou se provar a verdade ou notoriedade do fato 

imputado, nos casos em que essa prova é permitida.”  
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no Código de Processo Penal promulgado em 1941, verificando-se, inclusive, uma linha 

harmônica resultante em institutos e pontos de contato entre os textos legislativos. 

 

Objeto de algumas críticas na época, o referido Anteprojeto foi apontado como uma 

mescla de conservadorismo e renovação, apresentando-se como proposição de tímidos avanços. 

Teria o próprio Hélio Tornaghi apontado no I Congresso Latino-Americano de Criminologia 

que buscou melhorar o que já existia. 

 

RIBEIRO aponta que fora uma pretensão reformista acanhada, ludicamente comparando-

a a uma simples nova arrumação dos móveis e caiação de quem pretendia dar um jeito na 

casa415. Além disso, a crítica também se dava em razão do estilo linguístico de “extenso 

palavrório perfeitamente evitável”. Ressalta-se que este trazia em seu art. 44416 definição 

expressa do momento em que se considerava iniciada a relação processual, questão teórica, não 

verificada em qualquer outro projeto de Código de Processo Penal417. 

 

O parágrafo único do art. 78 trazia uma situação minimamente curiosa, a figura 

equiparada ao acusado:  

 

“equipara-se ao acusado o sujeito contra o qual é exercido qualquer ato de 

coerção, real ou pessoal, antes da denúncia ou queixa. O quase-acusado gozará 

de garantias concedidas ao acusado apenas para a defesa dos bens jurídicos 

atingidos pelo ato coercitivo.” 

 

                                                                 
415 RIBEIRO, Gilberto Quintanilha. A reforma do Código de Processo Penal e Alguns Aspectos do Anteprojeto 

do Professor Hélio Tornaghi in Revista dos Tribunais, a. 54, v. 362, Rio de Janeiro, Forense, 1965, p. 61 apud 

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e Processo Penal, Rio de Janeiro, Tirant Le Blanch, 2018, p. 

443 
416 Art. 44. A relação processual se inicia com o pronunciamento do juiz sobre a denúncia ou queixa e se perfaz 

com a citação do acusado. Interessante também observar o art. 43: O processo é relação jurídica entre cada uma 

das partes e o Estado, por seu órgão judiciário. Dentro dele e por meio dele, o autor exerce o direito de ação; o 

acusado, o de defesa, e o Estado, o poder de jurisdição. TORNAGHI, Hélio. Anteprojeto do Código de Processo 

Penal, Rio de Janeiro, 1963, p. 11. Aponta-se tal questão, pois conforme será trabalho no capítulo em sequência, 

esta apresenta suma importância na análise da obrigatoriedade em garantir o contraditório efetivo desde o 

oferecimento da acusação, já que é garantia fundamental aplicável a todo processo judicial para todos os acusados 

em geral. 
417 QUINTANILHA continua sua análise para apontar um aspecto importante: “vê-se que o anteprojeto usa e abusa 

das definições (o que é ‘acusado’, o que sejam ‘despachos’ e ‘sentenças’ etc) delicia-se com o emprego de 

expressões em latim, e, revelando-se um tanto rebuscado, esquecido que é feito para viger na plena era atômica, 

dá acolhida a expressões fora de moda a inteiramente inadequadas para um texto de lei.” RIBEIRO, Gilberto 

Quintanilha. A reforma do Código de Processo Penal e Alguns Aspectos do Anteprojeto do Professor Hélio 

Tornaghi in Revista dos Tribunais, a. 54, v. 362, Rio de Janeiro, Forense, 1965, p. 62 apud GLOECKNER, 

Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e Processo Penal, Tirant Le Blanch, 2018, p. 444. 
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Hodiernamente, conforme construção de SAAD (2004)418
 e SCARANCE FERNANDES 

(2002)419, percebe-se o intento inovador de Helio Tornaghi, contudo, tal questão se resolve com 

a figura do imputado, sendo tal posição central para permitir sua defesa em sede de fase pré-

processual.  

 

A orientação do autor do projeto permanece nestes termos quando observado seu art. 

544. Para TORNAGHI (1963)420
 O procedimento ordinário começa com a aceitação da denúncia, 

nos crimes de ação pública, e com a da queixa nos de ação privada. Eis aqui o artigo de lei 

principal para o objeto do presente trabalho: 

 

“Art. 549. Ao lhe ser apresentada a denúncia ou a queixa e antes de se 

pronunciar sobre sua aceitação ou rejeição, o juiz mandará citar o acusado 

para que replique a acusação em três dias. Parágrafo único. A réplica versará 

exclusivamente sobre a existência de qualquer das causas de rejeição previstas 

no art. 551.  

 

Observa-se, portanto, que o Anteprojeto, mesmo considerando iniciado o processo 

somente com o recebimento da denúncia impunha que tal decisão fosse proferida somente após 

concretização clara da ampla defesa e do contraditório, respeitando e buscando efetivamente 

concretizar a garantia individual da plena defesa e do contraditório prevista na Constituição de 

1946, vigente na época421.  

 

                                                                 
418 MARTA SAAD ensina que: “Em verdade, o envolvido em inquérito policial deve ser reconhecido como sujeito 

ou titular de direitos, sujeito do procedimento e não apenas sujeito ao procedimento, verdadeiro titular de direitos 

que dentro dele exerce. O indivíduo é, aliás, sujeito e titular de direitos sempre, não importa em que estágio o 

procedimento se encontre. Os direitos e as garantias constitucionais não têm limites especiais nem obedecem a 

procedimentos, simplesmente devem ser obedecidos sempre.” SAAD, Marta. Direito de defesa no inquérito 

policial. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 205-206. Em sequência a autora afirma o indiciamento 

como o momento inicial para o exercício do direito de defesa no inquérito policial: “tem-se no indiciamento o 

momento procedimental ideal a partir do qual se deve, necessariamente, garantir a oportunidade ou ensejo ao 

exercício do direito de defesa, dado que o juízo se encerra é o de ser o sujeito o provável autor do delito. O indiciado 

tem interesse em demonstrar que não deve ser denunciado em juízo.” Ibidem. p.261. 
419 FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 

123. 
420 Art. 544. O procedimento ordinário começa com a aceitação da denúncia, nos crimes de ação pública, e com a 

da queixa nos de ação privada.” TORNAGHI, Hélio. Anteprojeto de Código de Processo Penal, Rio de Janeiro, 

1963, p. 80. Conforme será discutido em momento adequado, analisar-se-á o momento exato do início do processo 

e do procedimento, de modo que deve o contraditório ser respeitado nos moldes que estabelecido na constituição. 
421 Art. 141.  A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos seguintes: § 25  É 

assegurada aos acusados plena defesa, com todos os meios e recursos essenciais a ela, desde a nota de culpa, que, 

assinada pela autoridade competente, com os nomes do acusador e das testemunhas, será entregue ao prêso dentro 

em vinte e quatro horas. A instrução criminal será contraditória. 
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Interessante observar que a réplica prevista no art. 549, deveria referir-se apenas à 

atipicidade, abstrata - inc. I; ou in concreto – inc. II; à extinção de punibilidade – inc. III; e à 

ausência de pressuposto processual ou condição da ação – inc. IV, havendo, portanto, restrição 

na matéria a ser alegada, devendo ser a defesa de fundamentação vinculada, conformes todos 

incisos do art. 551. 

 

Não havia possibilidade de discussão do mérito dos fatos, pois, conforme se observa nos 

arts. 553 e 554, com o recebimento da denúncia ou queixa seria designada data para o 

interrogatório, ocasião que permitiria ao acusado ou seu defensor, dentro de três dias seguintes 

a sua realização, oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Merece destaque também 

situação retrógrada e incompatível com o processo penal disposta no art. 555, já que não 

considerava a defesa prévia peça essencial422. 

 

Prosseguindo nas questões centrais ao desenvolvimento do presente trabalho, observa-

se questão curiosa: ao tratar do procedimento do tribunal do júri, o art. 590 estabelecia que o 

procedimento nos casos de crime doloso contra a vida dividir-se-á em duas fases: inc. I – a da 

instrução liminar, destinada à verificação da admissibilidade da acusação; inc. II – a da 

acusação, contrariedade, instrução e julgamento, destinada a verificar a culpabilidade do 

acusado e a dar solução à causa. 

 

Ocorre que o art. 591 dispunha que a instrução dos processos por crime doloso contra a 

vida obedecerá ao disposto no capítulo sobre procedimento ordinário com as modificações 

referidas nos dispositivos que se seguem. Nesse sentido, o art. 592 fixava que após inquirição 

das testemunhas, seria dada vista dos autos ao Ministério Público e defesa para que tratassem 

da admissibilidade da acusação, termo expresso no referido artigo, locução não verificada no 

Código de Processo Penal de 1941. 

 

Diante disso, não havia o recebimento da denúncia para iniciar então a fase da instrução 

liminar, desenvolvendo-se esta já com instrução probatória, conforme se depreende ao verificar 

a produção de prova testemunhal. Nota-se também que o art. 593 fixava que a decisão 

responsável por encerrar a instrução liminar tinha por nomen iuris “sentença sobre a 

                                                                 
422 Art. 555. Apresentada ou não a defesa prévia, procerder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da 

acusação ser ouvidas em primeiro lugar. TORNAGHI, Hélio. Anteprojeto de Código de Processo Penal, Rio de 

Janeiro, 1963, p. 81. 
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admissibilidade da acusação” para somente no art. 594 referir-se à “sentença de pronúncia”, tal 

qual historicamente se verifica. 

 

Seguindo a mesma toada quanto ao intento de projetar a vigência plena do contraditório 

em momento anterior à instauração da ação penal, nos crimes contra a honra, seguia-se o 

procedimento ordinário e havia também a oportunidade para conciliação423.  

 

Há questões bastante criticáveis, tal qual a possibilidade de o silêncio ser interpretado 

em desfavor do acusado424, bem como da atribuição exclusiva do juiz em interrogar o acusado, 

sendo proibida qualquer pergunta das partes425. 

 

Observa-se, portanto, que o Anteprojeto era controverso426, apresentando 

simultaneamente avanços, tais quais além dos já citados, a abolição do recurso ex officio e da 

obrigatoriedade em recolher-se à prisão para interposição de apelação; vedação ao juízo de 

utilizar elementos que não tenham sido produzidos sobre o crivo do contraditório427; fixação de 

prazo máximo de duração da prisão preventiva428; dentre outros, mas também previa situações 

amplamente criticáveis, como possibilidade de ação penal ex officio429. 

 

2.5.3. Projeto Frederico Marques 

                                                                 
423 Art. 670. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem fazendo-as 

comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença de seus advogados, não se lavrando termo. 

Idem, p. 101. 
424 Art. 251. Antes de iniciar o interrogatório o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a 

responder às perguntas que lhe forem formuladas, seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria 

defesa. Ibidem, p.39. 
425 Art. 249. O interrogatório do acusado será, obrigatoriamente, feito pelo juiz, não podendo, sob pretexto algum 

ser realizado por qualquer outro órgão ou pessoa. Idem, p.38. 
426 Em obra que analisa o Autoritarismo na legislação atual, remontando as origens de seu principal téorico 

Francisco Campos, GLOECKNER aduz que o “Anteprojeto Tornaghi, de uma maneira muito geral, mantinha-se fiel 

à ideologia autoritária do código de processo penal de 1941, reproduzindo categorias oriundas da doutrina, como 

a inserção da relação jurídica no plano legislativo. A estrutura de provas se manteve intacta, bem como regime de 

nulidade. O inquérito policial estava presente, garantindo que as principais estruturas do código estadonovista se 

apresentassem novamente. Todavia, desta vez com ares de ‘algo novo”. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. 

Autoritarismo e Processo Penal, Rio de Janeiro, Tirant Lo Blanch, 2018, p. 447. 
427 Art.247. É vedado ao juiz fundar sua convicção em provas que não hajam passado pelo crivo do contraditório 

ou que hajam sido infirmadas pela prova colhida em juízo. Apontada por Hélio Tornaghi ao lado do artigo em 

questão: provas contidas no inquérito ou peças de informação. TORNAGHI, Hélio. Anteprojeto de Código de 

Processo Penal. Rio de Janeiro, 1963, p. 38. 
428 Art. 460. A prisão provisória não poderá ultrapassar, em caso algum, o prazo de oito meses nos casos de 

procedimento ordinário ou especial, de cinco meses nas hipóteses de procedimento sumário e de dez dias na de 

procedimento sumaríssimo. Ibidem, p.68 
429 Art. 565. Nos casos de infração não punida, ainda que alternativamente, com pena de reclusão, se não houver 

prisão em flagrante, o processo será iniciado mediante portaria da autoridade policial ou do juiz, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público. Ibidem, p.83. 
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Em 1967, sob o Decreto nº 61.239 de 25 de agosto, foi criada uma Comissão de 

Coordenação e Revisão dos Códigos vigentes, tendo os Códigos de Processo Civil e Penal 

ficado sob o compromisso de Frederico Marques. Com isso, três anos depois, por meio da 

Portaria nº 32, Alfredo Buzaid, então Ministro da Justiça, determinou que Benjamim Moraes 

Filho e José Salgado Martins auxiliassem Frederico Marques na Subcomissão Revisora do 

Anteprojeto de Código de Processo Penal. 

 

Em 29 de junho de 1970, o Anteprojeto de Código de Processo Penal da referida 

comissão foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), tendo sido fruto de diversas 

sugestões, publicando-se nova versão em 10 de maio de 1974430. 

 

Com 960 artigos, fora o projeto encaminhado para o Congresso Nacional, ocasião em 

que fora convertido no Projeto de Lei nº 633/75, tendo o Ministro da Justiça da época, Armando 

Falcão, assinado a Exposição de Motivos431.Sua tramitação fora bastante tortuosa, tendo sido 

retirado de pauta em 1978 quando chegou ao Senado, sob a justificativa da também retirada do 

Código Penal de 1969.  

 

Conforme verificar-se-á a seguir, não fora aprovado em razão de alterações substanciais 

na sociedade brasileira na década de 70, bem como ter muito influenciado o fato da Lei nº 

6.416/77, responsável por alterar o sistema de penas, ter sido publicada nesta mesma época432. 

 

GLOECKNER (2018)433
 realiza uma crítica ao diagnosticar que desde esta época já havia 

uma tendência em não buscar romper completamente com o modelo de Código anteriormente 

promulgado e vigente. Nesses moldes, houve um zelo por buscar aproveitar as bases fixadas e 

uma reticência em trazer institutos ou uma legislação completamente nova, situação também 

verificada no que atine ao Anteprojeto Tornaghi. 

 

                                                                 
430 PITOMBO, Cleunice Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 49. 
431 PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru, Editora 

Jalovi, 1983, p. 159. 
432 Ibidem, p. 159. 
433 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e Processo penal. Rio de Janeiro, Editora Tirant Le Blanch. 

2018, p.442. 
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Em alguma medida, tal postura é verificada em todas tentativas de reforma e até mesmo 

na resistência em se efetivar uma reforma completa do Código de Processo Penal promulgado 

em 1941434. 

 

De suma importância observar o norte do labor de FREDERICO MARQUES (1970)435
 no 

referido anteprojeto, ao apontar-se que a maior preocupação da Subcomissão Revisora fora a 

de reforçar o sistema acusatório e tornar reais e efetivas as garantias constitucionais do direito 

de defesa. Nesses moldes, buscou-se equilibrar de forma perfeita as posições de acusação e 

defesa, colocando o juiz na posição de plena imparcialidade, tal qual já se verificava no 

processo civil.  

 

Nota-se que de fato a preocupação para com a defesa foi efetivada na redação dos 

artigos, conforme se observa no art. 273, fixando o início da ação penal com o oferecimento da 

denúncia ou queixa e trazendo em seu inciso V a obrigação da exordial acusatória indicar “o 

fato e os fundamentos jurídicos da acusação, expostos com clareza e precisão, de modo que o 

réu possa preparar sua defesa;436”.  

 

No que interessa ao presente trabalho, observa-se que o procedimento ordinário 

estabelecido tomou por base o processo civil, tal qual expõe expressamente FREDERICO 

MARQUES 
437, demarcando bem as fases postulatória, de saneamento do processo e de instrução 

e julgamento da causa, denominadas por TORNAGHI (1977)438
 em postulatória, pós-postulatória, 

instrutória e decisória. 

 

                                                                 
434 Na própria Exposição de Motivos, verifica-se tal posicionamento: “Embora tenha abandonado as normas sobre 

procedimento do atual Código de Processo Penal, bem como introduzido inovações em vários institutos da Justiça 

Penal, o anteprojeto não se afastou da nossa tradição jurídica. Assim é que não adotou o juizado de instrução, e 

tampouco aboliu o inquérito policial. O sistema acusatório foi reforçado e adquiriu contornos mais puros, abolindo-

se, de vez, todo e qualquer procedimento ex officio.” MARQUES, José Frederico. Anteprojeto de Código de 

Processo Penal (projeto publicado no DOU em 29 de 06 de 1970). Editora Sugestões Literárias, São Paulo, 

1970, p. 7. 
435 Ibidem, p.7. 
436 JOSÉ FREDERICO MARQUES inclusive indica na Exposição de Motivos que essas “normas constituem corolários 

indeclináveis da plenitude do direito de defesa, pois o réu necessita saber do que está sendo acusado para poder 

opor-se à acusação e defender-se devidamente.” MARQUES, José Frederico. Anteprojeto de Código de Processo 

Penal (projeto publicado no DOU em 29 de 06 de 1970). Editora Sugestões Literárias, São Paulo, 1970, p.21. 
437 Ibidem, p. 20. 
438 TORNAGHI, Hélio. Considerações Sobre o Projeto de Código de Processo Penal. in Revista do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará. a. 21. v. 14, 1977. p. 26-29. 



141 
 

Nesse intento, considerando toda a legislação processual penal compulsada, o referido 

projeto é o que mais valoriza este momento processual central em um sistema constitucional: o 

juízo de admissibilidade da acusação. 

 

Considerando direta e expressamente o caráter punitivo da própria existência e trâmite 

de um processo penal, situação vexatória por si só, FREDERICO MARQUES (1970)439
 estabeleceu 

uma fase de saneamento do processo, de forma que na Exposição de Motivos é categórico: “só 

depois de defesa prévia do réu é que o juiz receberá a queixa ou denúncia, declarando ai saneado 

o processo (art. 301), com as providências de ordenamento procedimental que se fizerem 

cabíveis (art. 302) 

 

Nesse aspecto, o Capítulo V do Título II – Do Procedimento Ordinário – criou-se a 

figura do despacho liminar, fixando que o juiz irá determinar a citação do réu para responder à 

acusação ao despachar a denúncia ou queixa, podendo indeferir liminarmente a exordial 

acusatória que fosse manifestamente inepta ou não dotada de algum dos pressupostos 

processuais imprescindíveis à constituição regular do processo440.  

 

Fixou o prazo de dez dias para apresentação de defesa prévia e exceção, excepcionado 

o caso de vários denunciados, situação que o prazo correspondia a quinze dias. No projeto agora 

em análise, era permitido ao acusado alegar tudo o que interessasse a sua defesa, além de 

requerer produção probatória, divergindo dos moldes que tratou Hélio Tornaghi, quando 

estabelecia uma defesa prévia com argumentos previamente fixados por lei. 

 

Além disso, faz-se apenas uma ressalva ao disposto no art. 287441, uma vez que, ainda 

não recebida a exordial acusatória, o sujeito de direitos há de ser identificado como acusado ou 

imputado, tornando-se réu somente com o juízo de admissibilidade da acusação mostrando-se 

positivo. 

 

No Capítulo VII tratava-se do “Saneamento do Processo” novidade jamais verificada 

em qualquer outro projeto de Código de Processo Penal. Interessante observar que era fixado a 

                                                                 
439 MARQUES, op. cit., p. 21. 
440 MARQUES, José Frederico. Anteprojeto de Código de Processo Penal (projeto publicado no DOU em 29 

de 06 de 1970). Editora Sugestões Literárias, São Paulo, 1970, p. 98. 
441 Art. 287. Poderá o réu, nas alegações prévias, invocar tudo o que interesse à sua defesa, bem como requerer a 

produção de provas. Ibidem, p. 99. 
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tréplica do Ministério Público ou do Querelante em três dias442, situação que, a despeito do 

norte do trabalho, não privilegiava a defesa enquanto sempre última a falar443. 

 

Compulsando os artigos, verifica-se que FREDERICO MARQUES (1970)444
 tratou 

justamente do juízo de admissibilidade da acusação enquanto fase independente, tal qual 

enunciou na Exposição de Motivos e elaborou a redação dos arts. 297 a 303. Nesses moldes 

estabeleceu o prazo de dez dias para que fosse prolatado o despacho saneador ou a decisão de 

encerramento do processo, com ou sem teor meritório. Assim havia a possibilidade de absolver 

sumariamente o acusado quando extinta a punibilidade, plenamente provada a defesa e tratar-

se de inimputável nos termos da lei.  

 

Hipótese interessante e de cunho inovador era a possibilidade de o juiz determinar a 

suspensão do processo para submissão do acusado ao exame criminológico ou para realizar-se 

seu interrogatório antes de proferir qualquer decisão nesta fase independente445.  

 

                                                                 
442 Art. 297. Findo o prazo para a defesa prévia, o juiz determinará que o querelante, ou o Ministério Público, fale, 

em três dias, sôbre as preliminares arguidas pelo réu. Ibidem, p. 101. 
443 Sobre esta questão, são as lições SCHIETTI CRUZ analisando a conveniência e importância do parecer pelo 

Ministério Público em sede de julgamentos colegiados: “não se há de questionar a conveniência e a utilidade da 

emissão de parecer escrito pelo Ministério Público, desde que – e aqui reside o ponto nodal da questão – se 

promova o contraditório sobre tão importante peça processual, promovendo a igualdade entre as partes e 

otimizando a ampla defesa.” CRUZ, Rogério Schietti Machado. Garantias Processuais nos Recursos Criminais. 

São Paulo: Atlas, 2002, p; 93. No mesmo sentido e de forma mais precisa sobre a defesa falar por último, o Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, CEZAR PELUSO quando do julgamento do HC 87.926,publicado em 24.4.2008 

apontou expressamente que: “considerando-se a ação penal em sua inteireza, e não apenas em suas fases 

procedimentais estanques, o acusado estará sempre na posição defensiva, rebatendo a imputação que lhe foi 

endereçada pelo órgão acusatório (...)”. DECARO também enfrentou a temática de forma específica em publicação 

no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais: “Pode o Ministério Público Manifestar-se sobre a Resposta à 

Acusação Antes de  Juiz a Apreciar” quando o Ministério Público se manifesta sobre a resposta à acusação e o 

magistrado não abre nova vista à defesa antes de apreciá-la, fulmina-se num só golpe o exercício do contraditório 

e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), direitos fundamentais cuja violação, por si só, constitui causa de nulidade 

absoluta. Não obstante, ocorre também o desrespeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), uma vez que o 

Código de Processo penal não faz qualquer previsão de, nos ritos ordinário e sumário, o Ministério Público se 

manifestar sobre a resposta à acusação apresentada pelo acusado antes de ela ser apreciada pelo juiz oficiante. 

Basta a leitura dos arts. 396-A e seguintes do CPP para chegar-se a esta conclusão. Aliás, foi por este motivo que 

o Superior Tribunal de Justiça, em suas ocasiões, entendeu que tal prática, além de ser vedada, também constitui 

causa de nulidade absoluta.” DECARO, Luiz Guilherme Rorato in Boletim IBCCRIM – Ano 19 – nº 229 – 

Dezembro de 2011, pp. 13-14. São Paulo: IBCCRIM, pp. 13/14. 
444 MARQUES, José Frederico. Anteprojeto de Código de Processo Penal (projeto publicado no DOU em 29 

de 06 de 1970). Editora Sugestões Literárias, São Paulo, 1970, p. 101-102. 
445 Art. 299, §1º Antes de proferir a sentença de encerramento do processo ou o despacho saneador, poderá o juiz: 

a) interrogar o réu; b) suspender o curso do processo para submeter o réu a exame criminológico ou psiquiátrico. 

Ibidem, p. 101. A realizar apenas um destaque, sendo hipótese de produção antecipada de prova fora dos moldes 

usualmente fixado por lei, é situação criticável, pois respeitada a presunção de inocência, na dúvida deve-se rejeitar 

a denúncia e não buscar uma produção de prova suplementar. 
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Além disso, situação que merece destaque eram as possibilidades dadas ao juiz quando 

positivo o juízo de admissibilidade da acusação, como decretar a prisão preventiva do acusado, 

imposição de fiança quando cabível regime de liberdade provisória, alteração da qualificação 

do fato delituoso e submissão do réu ao exame criminológico. Acerca do exame criminológico, 

importante lembrar que tal situação que causa confusão, pois, se cabia suspender o processo 

para realização de tal exame, não se sabe ao certo qual seria o aspecto determinante para o 

momento exato da sua realização, antes ou depois do recebimento da exordial. 

 

No tocante aos avanços garantistas, FREDERICO MARQUES (1970)446
 inseriu 

expressamente que “a autoridade policial deveria respeitar a dignidade da pessoa humana do 

indiciado” (art. 105); buscou pôr fim a norma que determinava o recolhimento obrigatório à 

prisão para interposição de recurso contra sentença condenatória, tida por norma draconiana, 

nas próprias palavras do autor, além de estabelecer a regra da perícia ser realizada por peritos 

oficiais e permitida a participação do indiciado e vítima, indicando assistente técnico, conforme 

arts. 368, 370 e 375, visando impor no que cabe o contraditório processual na produção da 

prova pericial, já que na grande maioria das vezes sua realização se dá em momento anterior ao 

processo, em contraditório diferido. 

 

Outras medidas desta natureza referem-se às regras dos arts. 478 e 480447, colocando a 

liberdade do cidadão como regra máxima e a prisão cautelar como ultima ratio, bem como 

                                                                 
446 Art. 368. O indiciado, o réu, ou o ofendido, poderá indicar assistente técnico e formular quesitos na perícia 

ordenada por qualquer das autoridades ou órgãos mencionados no artigo anterior. Parágrafo único. O laudo do 

assistente técnico de indiciado poderá ser apresentado durante o inquérito ou em juízo, até o despacho saneador. 

Art, 370. Se o réu, na defesa prévia, impugnar laudo apresentado durante o inquérito policial, poderá o juiz: I – 

determinar nova perícia, se houver, ainda, vestígios do fato ou se fôr possível a perícia indireta; II – autorizar que 

o réu indique assistente técnico para proceder à crítica do laudo apresentado, desde que não o tenha tido do 

inquérito policial. Parágrafo único. Aplica-se o disposto dêste artigo, quando a impugnação fôr do ofendido, como 

querelante ou assistente de acusação. Art. 375. Na perícia requerida em juízo, atender-se-á ao seguinte: I – a parte 

que a requerer apresentará desde logo os seus quesitos; II – deferida a perícia, o juiz mandará abrir vista à parte 

contrária pelo prazo de três dias, para que apresente, se o quiser, os seus quesitos; III – o juiz fixará prazo para a 

apresentação do laudo. MARQUES, José Frederico. Anteprojeto de Código de Processo Penal (projeto 

publicado no DOU em 29 de 06 de 1970). Editora Sugestões Literárias, São Paulo, 1970, p.112-113. 
447 Art. 478. O juiz, quando se tratar de réu primário com bons antecedentes, deverá preferir submetê-lo ao regime 

de liberdade provisória, ao invés de determinar sua prisão.” “Art. 480. Não se decreta a prisão preventiva, nem se 

mantém a prisão em flagrante, senão quando estas medidas coercitivas forem necessárias para assegurar a 

aplicação da lei penal. §1º Considera-se necessária a medida coercitiva: a) quando houver probabilidade de fuga 

do indiciado ou réu; b) quando houver graves indícios de que o réu está tentando tumultuar ou adulterar a instrução 

da causa, ou então coagir, intimidar ou subornar o ofendido, a testemunha, ou auxiliar de justiça; c) quando o exigir 

a garantia da ordem pública. §2º Não se decretará a prisão, ou será esta relaxada, quando se verificar que há 

fundamento razoável para o indiciado ou réu invocar alguma causa de exclusão do crime. Ibidem, p. 134. 
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impedindo o juiz de dar definição jurídica ao fato de modo diverso ao que constou do despacho 

saneador, salvo em caso de benefício do réu ou diante de aditamento da acusação448. 

 

Não obstante, este não fora imune às críticas, desde a questão de “civilizar o processo 

penal” até ser demasiadamente doutrinário, trazendo para a legislação institutos e conceitos que 

deveriam permanecer nos livros449. Além disso, recebera o apelido de ser o “Código do 

Ministério”, tendo o próprio FREDERICO MARQUES explicado que além de privilegiar a defesa 

em vários aspectos, sob pena de debilitar a ação repressiva do Estado, teve que reforçar a 

atuação e posição do Ministério Público450. 

 

Com isso, compulsando o projeto aponta-se como atendido em sua grande parte o 

intento do seu autor de privilegiar a defesa451 e como de substancial importância, 

principalmente, a delimitação exata desta fase inicial, bem delimitada e intitulada de 

“saneamento do processo”. Não obstante, verificam-se impropriedades terminológicas, tal qual 

referir-se ao cidadão como réu, em momento que sequer houve juízo positivo de 

admissibilidade. 

 

2.5.4. Anteprojeto de 1981 

 

Com o intento de reconstruir um Projeto de Código de Processo Penal, tendo em vista a 

extensa tramitação do Projeto Frederico Marques e afetação da sua estrutura sistemática, com 

                                                                 
448 Art. 415. No caso previsto no §3º do artigo anterior, o juiz, ao receber os autos conclusos, marcará três dias 

para o Ministério Público apresentar memorial, e mais cinco dias sucessivos àquele tríduo, para o réu, ou réus, 

entregarem sua defesa em cartório. A sentença será dada no prazo previsto no art. 411. Ibidem, p.121-122. 
449 TORNAGHI foi um dos grandes críticos do Projeto Frederico Marques, conforme se observa no seguinte excerto: 

“Um código não é um livro de doutrina; eu compreendo que quem escreve um tratado procure trazer tudo quanto 

há de mais moderno. (Estou falando aqui com muito receio porque não quero de qualquer maneira magoar ninguém 

e muito menos o meu querido e fraterno amigo José Frederico Marques, a quem rendo todas as homenagens; de 

modo que estou muito cuidadoso no que estou dizendo). Mas o fato é que o código não é um livro de doutrina e 

nós não podemos estar introduzindo nele tudo o que está certo”. TORNAGHI, Hélio. Do Processo Penal Brasileiro. 

in Arquivos da Polícia Civil. v. XXVI, 1975. p. 57. apud GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e 

Processo Penal, Rio de Janeiro, Tirant Le Blanch, 2018, p.450. 
450 MARQUES, José Frederico. O Novo Código de Processo Penal. Disponível em http://www.amprs.org. 

br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1279047241.pdf. Acesso em 02.09.2018. p. 69. 
451 Nos próprios dizeres de FREDERICO MARQUES: “O anteprojeto agora apresentado, como de início se ressaltou, 

não só manteve as linhas matrizes do nosso sistema tradicional de procedimento penal, como ainda procurou 

manter o necessário equilíbrio entre a acusação e defesa, em obediência aos postulados constitucionais que 

consagram o processo acusatório. Ao mesmo tempo em que tenta impedir que vigore e campeie a impunidade, o 

anteprojeto resguarda, ao máximo, o direito de defesa do réu, para evitar gravames iníquos a quem ainda não foi 

definitivamente declarado culpado. Em todos os preceitos nêle contidos, fácil é verificar o grande desvelo mostrado 

no sentido de respeitar as garantias constitucionais do acusado e de manter intangíveis os direitos da pessoa 

humana.”  MARQUES, José Frederico. Anteprojeto de Código de Processo Penal (projeto publicado no DOU 

em 29 de 06 de 1970). Editora Sugestões Literárias, São Paulo, 1970, p. 32. 
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784 emendas, inúmeras acolhidas pela Comissão e aprovadas em Plenário, bem como a 

aprovação da Lei nº 6.416/77, responsável por alterar o sistema de penas no ordenamento 

jurídico brasileiro452, tal projeto foi retirado do Congresso Nacional para reexame com a 

Mensagem de 30 de agosto de 1978 pelo Presidente Militar Ernesto Geisel. 

 

Assim, em 26 de maio de 1981, mediante a Portaria nº 320, foi autorizada a publicação 

do Anteprojeto de Código de Processo Penal, elaborado por Comissão constituída através das 

Portarias 359/80 e 839/80, que tiveram a participação de Rogério Lauria Tucci, Francisco de 

Assis Toledo, Hélio Fonseca, Manoel Pedro Pimentel, Miguel Reale Junior, Sergio Marcos 

Moraes Pitombo, Sepúlveda Pertence, dentre outros grandes nomes das ciências criminais da 

época. 

 

Dentre os avanços apontados pelo Deputado Ibrahim Abi-Ackel em relação a este 

Anteprojeto estavam a simplificação dos procedimentos, principalmente do Tribunal do Júri; a 

instituição de um procedimento sumaríssimo para julgamento de causas penais de menor 

importância; fixação de medidas alternativas à prisão provisória; fortalecimento da prisão 

preventiva453. 

 

O respeito ao trabalhado anteriormente desenvolvido pelo Professor José Frederico 

Marques era tanto que a última revisão técnico-jurídica do texto final foi realizada por este 

mesmo, tendo apresentado quase uma centena de novas modificações, incorporadas ao texto do 

anteprojeto. Compulsando os dispositivos legais, de fato observa-se que muito do Projeto de 

Código de Processo Penal de Frederico Marques foi mantido, tendo sido a base deste intento 

legislativo. 

 

Nesse espeque, foi mantido o capítulo V tratando do despacho liminar e uma pequena 

alteração do nome do capítulo VII que passou a se chamar “Do julgamento conforme o estado 

do processo e o despacho saneador”. 

                                                                 
452 PIERANGELLI, José Henrique. Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. Bauru, Editora 

Jalovi, 1983, p. 159. 
453 Apresentação do Anteprojeto de Código de Processo Penal – Ministério da Justiça – Gabinete do Ministro, 

Brasília, 1981. 
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Um retrocesso é verificado quando se alterou a redação do primeiro artigo referente ao 

despacho liminar454 de “ao despachar a denúncia ou queixa” para “ao deferir liminarmente a 

denúncia ou queixa”, questão que parece reforçar a discussão acerca da suposta existência de 

dois juízos de admissibilidade da acusação ou deste ocorrer sem a manifestação anterior da 

defesa. 

 

Mantido o prazo de dez dias para apresentação da defesa prévia455, tal como estabelecia 

o projeto de Frederico Marques, também se manteve a hipótese de tréplica da acusação, fosse 

ela pública ou privada, após apresentação da defesa prévia pelo acusado456. Fora realizada 

apenas uma alteração no caso das ações penais de iniciativa privada, ocasião em que era aberta 

vista tanto ao Ministério Público como para o Querelante. 

Pertinente também ao objeto do presente trabalho, considerava este projeto como termo 

exato do início do processo de conhecimento a citação do réu457, novamente impropriedade 

terminológica, já que não realizado o juízo de admissibilidade da acusação, não podendo referir-

se ao cidadão de modo diverso a acusado ou imputado. 

 

Manteve-se nos mesmos moldes os aspectos no que atine ao juízo de admissibilidade da 

acusação, incluído no parágrafo único do art. 263, uma conceituação técnica delimitando que 

“o julgamento conforme o estado do processo corresponde ao julgamento antecipado da causa 

ou à extinção do processo sem julgamento do mérito.” 

 

Possibilitava-se também, além da antecipação do interrogatório para elucidar questão 

referente à acusação, a determinação de “qualquer diligência que entenda necessária para 

elucidar questão preliminar arguida pela defesa458”, demonstrando assim o intento em manter 

tal fase como independente e possibilitando além do contraditório efetivo, a produção 

probatória, impedindo ao máximo instaurações de ações penais frágeis e inconsistentes. 

 

                                                                 
454 Art. 246. Ao deferir liminarmente a denúncia ou a queixa, o juiz ordenará a citação do réu par responder à 

acusação. Ibidem, p. 85. 
455 Art. 251. O réu oferecerá, no prazo de dez dias, contado da citação, em resposta, defesa prévia e exceção. 

Anteprojeto de Código de Processo Penal – Ministério da Justiça – Gabinete do Ministro, Brasília, 1981, p.86-87. 
456 Art. 262. Findo o prazo para a apresentação da defesa prévia, se o réu tiver arguido preliminares, abrir-se-á 

vista dos autos ao Ministério Público e ao assistente, se houver, pelo prazo de três dias.  Parágrafo único. Em se 

tratando de ação penal privada, o querelante terá vista antes do Ministério Público, pelo mesmo prazo. Ibidem, 

p.89. 
457 Art. 206. O processo de conhecimento instaurar-se-á com a citação do réu. Anteprojeto de Código de Processo 

Penal – Ministério da Justiça – Gabinete do Ministro, Brasília, 1981, p.70. 
458 Art. 264. Ibidem, p. 90. 
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Assim, mantinha-se o nome iuris da decisão que recebia a acusação como “despacho 

saneador”, instituto de forte inspiração do Processo Civil, muito discutido e estudado por 

GALENO LACERDA
459. 

 

Em outubro de 1984, o presente projeto chegou ao Senado Federal, tendo recebido a 

numeração PLC 175/1984. Todavia, cinco anos depois, em novembro, quando ainda estava sob 

trâmite no Senado Federal, por solicitação do Poder Executivo, houve a retirada do projeto de 

lei e seu consequente arquivamento. 

 

2.5.5. Projeto Sálvio de Figueiredo Teixeira 

 

 

Sálvio Figueiredo Teixeira foi nomeado Ministro do Superior Tribunal de Justiça em 

1989, após ter atuado como Desembargador no Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais. 

Com isso, em 30 de março 1992, por meio da Portaria nº 145 foi designado Presidente da 

Comissão de Juristas, já que era na época Presidente da Escola Nacional da Magistratura.  

Com o escopo de realizar estudos e propor soluções buscando a simplificação dos 

Códigos de Processo Civil e Penal, com a modernização dos procedimentos, dotando-os de 

celeridade, racionalidade e eficácia, o Ministro foi ladeado por Vicente Cernicchiaro, Sidney 

Agostinho Beneti, bem como pelos acadêmicos Antônio Carlos de Araújo Cintra, Carlos Nabor 

Areias de Bulhões, Francisco de Assis Toledo, Rogério Lauria Tucci, Sérgio Marcos de Morais 

Pitombo, Rene Ariel Dotti, Miguel Reale Junior, dentre outros tantos. 

 

Findado o trabalho da comissão, os textos dos anteprojetos foram entregues ao Ministro 

da Justiça e publicados no Diário Oficial da União em 30 de junho de 1993. Meses depois, em 

17 de setembro de 1993, o Ministro da Justiça, Dr. Maurício Corrêa, instituiu uma Comissão 

de Revisão destes, na qual se encontravam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhaes Gomes 

Filho, Weber Martins Baptista e vários outros membros da comissão inicial460. 

 

Nesse intento, foram elaborados dezesseis anteprojetos que buscavam alterar 

substancialmente o Código de Processo Penal, com destaque para a alteração da autuação 

                                                                 
459 LACERDA, Galeno. Despacho saneador, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1990. 
460 DOTTI, René Ariel. A reforma do procedimento do Júri: Projeto de Lei 4.900, de 1995 in Tribunal do Júri: 

Estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira, org. LAURIA TUCCI, Rogério São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.291-292. 
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sumária e do inquérito policial (arts. 4º ao 20); da livre convicção judicial e das provas ilícitas 

(arts. 155 a 157); exame de corpo de delito por um só perito oficial (art. 159); inquirição direta 

das testemunhas a ser realizada pelas partes (art. 212); citação por edital, produção antecipada 

de provas e suspensão do processo e da prescrição (arts. 366 a 369); forma dos procedimentos 

(Livro II e arts. 394 e 395) e por fim e mais importante ao desenvolvimento do presente trabalho, 

a efetivação da defesa prévia (art. 261, parágrafo único). 

 

Com isso, todos os dezesseis foram aglutinados em seis projetos de lei sequencialmente 

numerados do 4.895 ao 4.900 e encaminhados à Câmara dos Deputados pelo Ministro de Estado 

Chefe da Casa Civil, Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves461. 

 

No que se relaciona ao objeto do presente trabalho importa o Projeto de Lei nº 4.895 de 

1995, guardados os avanços e a busca por constitucionalizar ao máximo o procedimento 

processual penal brasileiro462, eram trazidas inovações como a chamada “autuação sumária” 

que correspondia a uma modalidade mais simplificada do inquérito policial463, bem como 

concretizava a introdução da suspensão condicional do processo no sistema jurídico 

brasileiro464, bem como regulamentava a transação penal no procedimento sumaríssimo465. 

 

                                                                 
461 Não obstante, aponta GRINOVER que os anteprojetos em questão foram desfigurados no Ministério da Justiça e 

encaminhados em 1994 para o Congresso Nacional, de onde o próprio Governo os retirou para então aperfeiçoa-

los. GRINOVER, Ada Pellegrini. A reforma do Código de Processo Penal in 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13200-13201-1-PB.pdf. Acesso em 02.09.2018. 
462 Verifica-se na Exposição de Motivos tal intento: “A problemática, no entanto, exige reflexão e cautela em seu 

enfrentamento, sendo indispensável buscar os melhores critérios para a escolha dos caminhos a serem seguidos. 

Por exemplo, a introdução de novos princípios, como os da oportunidade e subsidiariedade deve manter respeito 

e harmonia com os outros inspiradores do processo penal brasileiro, como os princípios, clássicos, da legalidade, 

ampla defesa, contraditório, etc. A questão, pois, não é tão-somente realizar a reforma processual penal, mais 

reside também em como fazê-la.” Exposição de motivos, nº 605 de 27 de dezembro de 1994, do Senhor Ministro 

de Estado da Justiça, in Propostas de Reforma da Legislação Penal e Processual Penal, org. Ismar Estulano 

Garcia e Maurício Luzia Oliveira, Editora AB, Goiania, 1995, p. 5. 
463 Acerca desta novidade a Exposição de Motivos indicava que o Projeto alterava o Inquérito Policial em dois 

pontos: “O primeiro é a introdução da autuação sumária, de características mais ‘leves’, e destinada a substituir o 

inquérito policial nas infrações penais de menos gravidade, as chamadas ‘infrações penais de menor potencial 

ofensivo’. [...] Como uma alternativa para as infrações de menor gravidade, a autuação sumária, prevista para 

dinamizar e simplificar a investigação da ‘notitia criminis’, proporcionando a imediata instauração da ação penal 

relativamente às contravenções e aos crimes a que se comina pena de detenção de até 2 (dois) anos.” Ibidem, p.6-

7. 
464 Ibidem, p.8. 
465 Ibidem, p.8. 



149 
 

Quanto ao juízo de admissibilidade da acusação, o Ministro de Estado da Justiça, Dr. 

Alexandre de Paula Dupeyrat Martins foi expresso na Exposição de Motivos do referido 

projeto466:  

 

“Quanto às modificações no procedimento dos processos criminais, a 

propositura aborda, em primeiro lugar, as normas pertinentes ao chamado 

procedimento ordinário, destinado a instruir e julgar os crimes com pena de 

reclusão, cuja inovação principal é o estabelecimento de um contraditório 

prévio ao recebimento da denúncia.” 

 

Nesses moldes, privilegiando o contraditório prévio ao juízo de admissibilidade da 

acusação, estabelecia o art. 395 que: 

 

“oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, deferindo liminarmente seu 

processamento, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do mandado 

aos autos ou da primeira publicação do edital de citação.” 

 

Com isso, de suma importância observar que além de permitir à defesa alegar tudo o 

que lhe interessava, o projeto previa também a tréplica, tal qual os modelos de projeto 

anteriormente discutidos, o que gerava a situação da defesa não ser a última a se manifestar. 

Não obstante, merece aplausos o fato de prever expressamente que o pronunciamento judicial 

desta fase correspondia a uma decisão e necessariamente motivada. 

 

Interessante para a presente pesquisa é a previsão da possibilidade do juiz determinar a 

realização de diligências no prazo máximo de dez dias467, além da própria previsão da tréplica 

da acusação referente aos documentos que fossem eventualmente juntados, seguindo um padrão 

que possibilita a conclusão de que no direito projetado havia uma busca por delimitar a fase do 

juízo de admissibilidade da acusação enquanto fase independente, com exposição 

argumentativa e produção probatória, aproximando-se do antigo modelo bifásico de processo 

                                                                 
466 Exposição de motivos, nº 605 de 27 de dezembro de 1994, do Senhor Ministro de Estado da Justiça, in 

Propostas de Reforma da Legislação Penal e Processual Penal, org. Ismar Estulano Garcia e Maurício Luzia 

Oliveira, Editora AB, Goiania, 1995, p.7. 
467 Art. 395 Nos processos... §1º Na resposta, consistente em defesa prévia e exceção, o acusado poderá arguir 

preliminares e invocar tudo que interesse à sua defesa, podendo oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas. §4º Apresentada a defesa, o juiz, após ouvir o Ministério Público ou 

o querelante, sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias, proferirá em igual prazo decisão motivada, 

recebendo ou não a acusação.§5º Se entender imprescindível, o juiz determinará a realização de diligências, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Ibidem, p.22. 
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penal, conforme debatido quando da análise do Código de Processo Criminal de Primeira 

Instância. 

 

Além disso, era previsto o recurso de apelação contra a sentença que indeferia 

liminarmente ou rejeitasse a denúncia ou queixa, assegurando-se o contraditório no 

procedimento recursal468. 

 

Prosseguindo nos dispositivos do Projeto de Lei nº 4.895 de 1995, observa-se que no 

tocante ao procedimento sumaríssimo, além de estabelecer a possibilidade de conciliação, o art. 

533 era literal e expresso quanto ao necessário respeito ao contraditório para somente então 

realizar o juízo de admissibilidade da acusação469. 

 

Nesses moldes, a reforçar a importância da conciliação e transação470 no procedimento 

sumaríssimo, estabelecia o art. 538 que “frustrada a conciliação de que tratam os artigos 499 e 

500, o juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa oferecida, em decisão fundamentada”, mais 

uma vez indicando expressamente a necessidade de se fundamentar a decisão que encerra o 

juízo de admissibilidade da acusação. 

 

O mesmo ocorria quanto à normativa referente ao procedimento sumário, tendo o inc. I 

do art. 539 sua redação adaptada do artigo 395, alterando-se apenas o prazo para apresentação 

da resposta à acusação, fixado em cinco dias. Com isso, seu inc. V determinava que: 

“apresentada a resposta, o juiz, após ouvir o Ministério Público ou o querelante sobre 

preliminares e documentos, proferirá, em 48 (quarenta e oito) horas, decisão motivada, 

recebendo, ou não, a acusação.” 

 

Sem dúvida alguma, a principal inovação que interessa ao desenvolvimento da presente 

pesquisa reside justamente na fixação inafastável do contraditório prévio ao recebimento da 

                                                                 
468 Art. 397. Contra a sentença que indeferir liminarmente ou rejeitar a denúncia ou a queixa caberá recurso de 

apelação assegurado o contraditório no procedimento recursal. Exposição de motivos, nº 605 de 27 de dezembro 

de 1994, do Senhor Ministro de Estado da Justiça, in Propostas de Reforma da Legislação Penal e Processual 

Penal, org. Ismar Estulano Garcia e Maurício Luzia Oliveira, Editora AB, Goiania, 1995, p.23. 
469 Art. 533. Conhecendo a peça acusatória de que trata o artigo anterior, sem decidir, sobre o seu recebimento, o 

juiz ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público e, quando possível, do ofendido, e 

designará a audiência de conciliação, a ser realizada no prazo de 10 (dez) dias. Ibidem, p. 28. 
470 Destaca-se que mesmo recebida a denúncia e designada a audiência haveria outra tentativa de conciliar as partes 

envolvidas: Art. 538 Resultando frustrada a conciliação... §2º No dia e hora designados para a audiência de 

instrução e julgamento, proceder-se-á a nova tentativa de conciliação nos termos dos artigos 534 a 537. Ibidem, p. 

31. 
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acusação, nos mesmos moldes que regulamentado o procedimento processual penal na maioria 

dos estatutos processuais modernos, homenageando assim o princípio de envergadura 

constitucional, nos termos que fixado pelo art. 5º, caput, inc. LV, da Constituição da República. 

 

Conforme a pesquisa histórica desenvolvida, conclui-se que o procedimento penal 

brasileiro passou por importantes mudanças, desde os idos de 1832 até o momento presente, 

mas não faltaram propostas de estabelece-lo nos moldes como determinava a Constituição 

Federal, tendo as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa como norteadoras 

de todo o desenvolver procedimental. 

 

Desde a previsão do procedimento como bifásico até projetos que desenhavam esta fase 

como momento independente, permitindo produção de prova documental e até mesmo 

determinação de diligências ou antecipação do interrogatório, nos parece que há sim um 

caminhar do direito projetado para que a decisão que é resultado do juízo de admissibilidade da 

acusação somente aconteça após oferecimento efetivo da defesa prévia do principal interessado 

na não instauração do procedimento: o acusado. 

 

A fim de colocar o processo penal brasileiro frente a experiências estrangeiras, em 

sequência, serão traçadas breves linhas acerca de sistemas jurídicos internacionais, com 

enfoque no juízo de admissibilidade da acusação. 

 

2.6. Procedimentos penais estrangeiros e momento do juízo de admissibilidade da 

acusação 

 

 

Diante da enorme gama de ordenamentos jurídicos internacionais, a presente pesquisa 

buscou elencar os sistema estadunidense, italiano e português em razão da doutrina brasileira 

trabalhar bastante com estes países ao analisar o juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, 

a influência dos referidos sistemas na construção e discussão do direito processual penal 

brasileiro é atual e historicamente reafirmada, desde os métodos consensuais hodiernos no 

campo penal até a própria formação da doutrina brasileira471.  

                                                                 
471 Destaca-se que a presente pesquisa, busca discutir mais os aspectos apontados pelas doutrinas estrangeiras do 

que a própria interpretação do corpo legislativo de cada país, de forma a tentar reduzir ao mínimo distorções 

interpretativas possíveis. Além disso, não são desconhecidos da presente pesquisa a fase intermedia e o auto de 

apertura del juicio do processo penal espanhol e l’instruction préparatoire e l’ordendonnance de renvoi do 
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Ao final, serão delineadas questões relativas ao Tribunal Penal Internacional, questão 

que vem ganhando cada vez mais importância no processo penal global e o Código de Processo 

Penal Modelo para a Ibero-América, diploma com forte influência no processo penal brasileiro, 

em grande medida pela discussão e atuação de importantes nomes acadêmicos do Brasil. 

 

2.6.1 The preliminary hearing472 no processo penal estadunidense 

 

 

Aponta-se que os países da common law, tal qual Estados Unidos da América e 

Inglaterra, não inseriram em seus ordenamentos jurídicos a figura do juiz instrutor, conforme 

há no sistema misto de processo penal. Nesse espeque, a instrução preliminar cabe ao Grande 

Júri, tendo este se transformado, posteriormente, em órgão responsável pelo prévio controle da 

admissibilidade da acusação. Ocorre que o Grande Júri teria desaparecido em 1937 do sistema 

britânico, permanecendo apenas nos Estados Unidos da América473. 

ANDERSON (1970)474
 aponta que a preliminary hearing tem sua origem em normativas 

elaboradas há mais de 400 anos, sendo suas funções históricas a inquirição e prevenção frente 

à libertação indiscriminada de prisioneiros. Inquirir testemunhas e vincular suspeitos a 

procedimentos criminais vindouros, prendendo-os ou obrigando-os a pagar fiança. O suspeito 

era interrogado de forma secreta, testemunhas da acusação não eram inquiridas em sua 

presença, não era permitida assistência de um advogado, e além disso, o imputado não tinha 

ciência dos elementos probatórios em seu desfavor. Dessa forma, o procedimento em sua 

totalidade tinha por escopo beneficiar a acusação, tendo por único aspecto positivo ao acusado, 

ser posto em liberdade logo no seu início. 

 

Fruto de uma evolução foram fixados requisitos, o principal deles o fato da acusação 

apresentar elementos probatórios suficientes a demonstrar que um delito fora cometido e que 

haveria “probable cause” de que fora o suspeito trazido perante o juiz que o cometera475. Nesse 

                                                                 
processo penal francês, contudo o corte metodológico foi realizado de modo a discutir brevemente os 

ordenamentos jurídicos supracitados.  
472 LA FAVE e ISRAEL apontam que esta também é conhecida como “preliminary examination”; “probable cause 

or bindover hearing”. LAFAVE, Wayne R.; ISRAEL, Jerold H. Criminal Procedure, 2. ed., ,Westpublishing 

Co, 1993, p. 655. 
473 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.110. 
474 ANDERSON, Gary L. The preliminary hearing – better alternatives or more of the same? in Missouri Law 

Review, vol. 35, 1970, p. 284. 
475 GEORGE JR. aduz que: “Nel corso dell’udienza preliminare l’imputato gode di tutte le garanzie costituzionali 

che gli sono riconosciute nel dibattimento poiché la preliminary examination è considerata una vera e propria fase 
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aspecto, a preliminary hearing desenvolveu-se como uma fase de cunho probatório (evidentiary 

screen) a fim de eliminar acusações infundadas476. DRESSLER (1997)477
 aponta que esta é a 

função primária da preliminary hearing. Destaca-se que esta tem lugar apenas nos casos em 

que se julgam felonies478. 

Objeto de grande discussão e intentos de reforma no sistema e doutrina norte-americana, 

esta fase, não raro, é indicada como causa do atraso no julgamento dos casos penais. Assim, há 

uma parcela dos atores do sistema penal norte-americano que indicam ser a preliminary hearing 

perda de “tempo e esforço”, bem como apontam esta como uma fase crítica do procedimento 

criminal479.  

                                                                 
processuale. Solo pochi Stati consentono ala pubblica accusa di presentare l’information direttamente al Giudice 

del dibattimento, senza passare attraverso il filtro dell’udienza preliminare. In questi casi è tuttavia pur sempre 

richiesta una udienza per stabilire l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza (probable cause) quando si deve 

decidere se sttoporre l’imputato a custodia cautelare ovvero concedergli la libertà provvisoria in attesa del 

giudizio.” GEORGE JR. B. J. La fase anteriore al dibattimento in Il processo penale negli Stati Uniti d’America, 

a cura di AMODIO, Ennio e BASSIOUNI, M. Cherif, Milano, Giuffrè, 1988, p.123. 
476 ANDERSON, Gary L. The preliminary hearing – better alternatives or more of the same? in Missouri Law 

Review, vol. 35, 1970, p. 284. LA FAVE e ISRAEL apontam que: “Preliminary hearing screening is said to serve to 

prevent hasty, malicious, improvident, and oppressive prosecutions, to protect the person charged form open and 

public accusations of crime, to avoid both for the defendant and the public the expense of a public trial, and to 

save the defendant from the humiliation and anxiety involved in public prosecution, and to discover whether or 

not there are substantial grounds upon which a prosecution may be based.” LAFAVE, Wayne R.; ISRAEL, Jerold 

H. Criminal Procedure, 2. ed., ,Westpublishing Co, 1993, p. 656. No mesmo sentido aponta GOLDSTEIN: “The 

preliminary hearing examination is an important institution, both because of the protection it affords the accused 

and because of its strategic position in the criminal justice system and intimate interrelation with other aspects of 

the process – arrest, bail, prosecutorial discretion, the grand jury, and the trial.” GOLDSTEIN, Dean Abraham S. 

The function of the preliminary hearing in Federal pretrial procedure in The Yale Law Journal, vol. 83, 1974, p. 

772-773. 
477 DRESSLER, Joshua. Understanding criminal procedure, 2. ed., San Francisco, Matthew Bender, 1997, p.8 
478 LAFAVE, ISRAEL, op. cit., p. 655. 

A jurisdição norte-americana, de uma forma geral, divide os delitos em uma classificação bipartida: misdemeanor 

e felony. A primeira categoria corresponde a condutas delituosas menos gravosas, cuja punição, geralmente, é 

limitada a menos de um ano de privação de liberdade. Já a segunda categoria representa condutas delituosas mais 

sérias, podendo ser violentas ou não-violentas, em que o tempo de privação de liberdade é no mínimo de um ano. 

Outro aspecto refere-se à instalação prisional podendo ser uma jail facility ou prison facility. Aponta-se que a 

referida classificação pode variar de estado para estado. ROBERTS, Jenny. Why misdemeanors matter: 

defeining effective advocacy in the lower criminal courts. in University of California, vol. 45, 277, 2011, p. 

290. 
479 Não obstante, o autor aponta que: “some autorithies argue that the preliminary hearing may now be so rooted 

in the traditions and conscience of our people that there should be a constitutional right to the hearing.” Em 

sequência indica que: “reformers argued that an adversary procceding would serve better to protect the accused 

from illegal detention and also serve to protect him from the annoyance and costs of having to defend himself at a 

public trial. It followed that the accused must be allowed the right to secure counsel for hearing, and legislation 

has been considered in recent years to require appointment of counsel for the indigent accused. It also followed 

that at an adversary hearing the accused should have the right to make a statement in his own behalf, to produce 

witnesses in his defense, and to confront and cross-examine witnesses for the prosecution. Model legislation was 

proposed and followed by many states that sought to extend basic trial rights to preliminary hearings.” 

ANDERSON, Gary L. The preliminary hearing – better alternatives or more of the same? in Missouri Law 

Review, vol. 35, 1970, p. 283-286. Em contraposição a ser a preliminary hearing um direito constitucional do 

cidadão LA FAVE e ISRAEL apontam que no julgado Lem Woon v. Oregon a Suprema Corte, unanimemente, 

apontou que a ausência desta fase procedimental não avilta a garantia do due process of law, entendimento 

confirmado em Gerstein v. Pugh apontando que esta não seria resultado direto da quarta emenda. LAFAVE, 

Wayne R.; ISRAEL, Jerold H. Criminal Procedure, 2. ed., Westpublishing Co, 1993, p. 661-662 
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Após sugerir dois modelos de construção desta fase procedimental (“the foward-looking 

model” e “backward-looking model”) GOLDSTEIN (1974)480
 destaca que a crítica acerca da 

redundância desta análise inicial do delito perante o Grande Júri, merece algumas ressalvas, 

tendo em vista que o Grande Júri se mostra como mero referendo ao Ministério Público, de 

modo que não provém qualquer proteção ao acusado, na maioria dos casos. Assim, para o autor, 

a preliminary hearing e o grand jury devem ser vistos como institutos independentes que se 

complementam, ao invés de fases duplicadas com a mesma função. 

 

Aponta-se também como um dos escopos da preliminary hearing a determinação do 

montante adequado a ser pago a título de fiança, de forma que o suspeito e seu advogado 

apresentem provas e argumentos para o juiz e membro do Ministério Público a fim de resultar 

em um montante favorável ao cidadão. Há um aspecto adicional de permitir ao cidadão ser 

informado acerca de todos os detalhes da acusação que pende sobre si. Assim, o delineamento 

da estratégia defensiva a ser apresentada em julgamento ou até mesmo a busca por soluções 

consensuais (plea bargaining) é mais efetiva481. 

 

ANDERSON (1970)482
 alerta que as partes não podem utilizar a referida fase como 

oportunidade para o acesso de todos os fatos relevantes de conhecimento do Estado, mas de 

alguma maneira a preliminary hearing serve como uma forma limitada para a função de 

discovery.  

 

                                                                 
480 GOLDSTEIN, Dean Abraham S. The function of the preliminary hearing in Federal pretrial procedure in The 

Yale Law Journal, vol. 83, 1974, p. 802-803. E prossegue para apontar que: “The grand jury is designed in theory 

to provide an input for lay or community views into the criminal process at a stage prior to trial, an input which 

both provides protection against the arbitrary or oppressive utilization of power by a government official (i. e. the 

committing magistrate or the prosecutor) and allow the grand jury to express its community judgement by 

exercising a power of nullification to prevent a prosecution.” Ibidem, p. 803. 
481 ANDERSON, Gary L. The preliminary hearing – better alternatives or more of the same? in Missouri Law 

Review, vol. 35, 1970, p. 287.  
482 O autor ainda aponta que: “Most courts take the historical view that it is not, but a few courts clearly have 

attempted to expand the hearing into a mechanism of discovery. As the hearing becomes more adversary in nature, 

other incidental functions related to discovery of evidence become more important. Effective defense counsel can 

make good use of an early opportunity to cross-examine key prosecution witnesses If a record of the testimony is 

kept, witness testimony will be frozen, since ‘depositions’ can be used to impeach witnesses at trial to preserve 

favorable testimony of witnesses unavailable at the trial. After learning something about the strength of the state’s 

case, defense counsel will have a better basis for plea negotiations with the prosecutor. If the state’s case appears 

weak, defense counsel will be in a much better bargaining position. On the other hand, a strong case presented by 

the state may help defense counsel convince his client that he should plead guilty..” ANDERSON, Gary L. The 

preliminary hearing – better alternatives or more of the same? in Missouri Law Review, vol. 35, 1970, p. 287-

288. 
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A importância da preliminary hearing em grande medida depende se o estado adota uma 

jurisdição de acusação ou de informação. DRESSLER (1997)483
 explica que neste modelo de 

jurisdição o juiz ao determinar que há prova suficiente para vincular o cidadão submetido à 

persecução penal ao julgamento, o Ministério Público apresenta um documento chamado 

“information”, que aponta as acusações em desfavor do cidadão e os fatos essenciais 

relacionados à imputação. Caso o juiz aponte que não há elementos probatórios suficientes para 

vincular o cidadão ao julgamento, a acusação é refutada e o cidadão liberado. Já nas jurisdições 

de acusação, a determinação do juiz acerca da “probable cause” pode ser suplantada pelo 

Grande Júri. 

 

Dessa forma, no modelo estadunidense a acusação é submetida inicialmente a uma 

avaliação por um juiz em uma etapa denominada preliminary hearing, que no caso de ser a 

acusação aceita, é encaminhada ao Grande Júri484, responsável por reapreciar a acusação, 

determinando então o envio do processo para julgamento perante o Pequeno Júri, concluindo a 

etapa precursora do julgamento (pre-trial).  

 

Em teoria, o preliminary hearing tem relevância, pois viabiliza a defesa ter acesso à 

parte dos elementos probatórios da acusação e preparar sua tese para o julgamento. Já a 

relevância da fase pré-julgamento se mostra ao permitir solucionar antecipadamente questões 

processuais e permitir às partes transacionarem. Ocorre que na prática, ambas fases supracitadas 

possuem aspectos inquisitoriais, mantendo-se o matiz inquisitorial durante a instrução 

provisória, já que a defesa não participa485.  

                                                                 
483 DRESSLER, Joshua. Understanding criminal procedure, 2. ed., San Francisco, Matthew Bender, 1997, p.9. 

Os autores exemplificam que: “In the federal system, which is an indictment jurisdiction, the preliminary 

examination is not held if the defendant is indicted before the date set for the preliminary hearing.” Idem, p.9. LA 

FAVE e ISRAEL apontam 15 aspectos que sustentam a enorme diferença de 2 a 30% de arquivamentos nas cortes 

norte-americanas. Não obstante os autores concluem que: “As for some differences, such as differences in the 

extent of pre-hearing prosecutorial screening, their impact might suggest that the disparate rates do not reflect 

significant differences in the effectiveness of preliminary hearing screening, but rather differences in the types of 

cases that reach the preliminary hearing. As for other, such as caseload or institutional factors that promote efforts 

to sharply reduce the number of cases that reach the felony trial courts, their impact might suggest that rate 

differentials are attributable to one jurisdiction adopting a screening determination that goes substantially beyond 

assessment of the technical sufficiency of the evidence.” LAFAVE, Wayne R.; ISRAEL, Jerold H. Criminal 

Procedure, 2. ed., Westpublishing Co, 1993, p. 656-567. 
484 ANDERSON chama o Grande Júri de “final evidentiary screen in the pretrial process”. ANDERSON, Gary L. 

The preliminary hearing – better alternatives or more of the same? in Missouri Law Review, vol. 35, 1970, p. 

286. 
485 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, Idem, p. 110. SCARANCE FERNANDES aponta que: “Na fase perante o 

Grande Júri, com raríssimas exceções, não são acolhidos os requerimentos feitos pelo Ministério Público, e a 

defesa, porque é conhecido o ‘extremo domínio do Ministério Público’, dela não participa. O juiz leigo não rejeita 

a acusação, e, por isso, não há interesse da defesa em mostrar as provas que pretende realizar. Quando a defesa 
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Aponta-se que a possibilidade de soluções consensuais, a formação de regras oriundas 

da jurisprudência e grande aceitação do princípio da oportunidade viabilizaram maior 

flexibilidade na tramitação dos processos criminais nos Estados Unidos da América e na 

Inglaterra, restando à fase de julgamento diminuta parcela dos casos investigados486.  

 

Nesse aspecto, o núcleo da fase procedimental pré-julgamento, teoricamente, é submeter 

ao escrutínio judicial a discricionariedade dos órgãos de persecução penal (Polícia e Ministério 

Público), de forma que o papel central ocupado pela preliminary hearing dever ser mais 

reconhecido e desenvolvido no sistema criminal federal norte-americano, a fim de construir um 

sistema penal mais justo e igualitário487. 

 

2.6.2  L’udienza preliminare no processo penal italiano 

 

 

No direito processual penal italiano verifica-se a existência da chamada l’udienza 

preliminare, usualmente tripartida funcionalmente pela doutrina. Esta teria, portanto, as 

funções de: i) ser um filtro frente às imputações arriscadas; ii) espaço para manifestação do 

direito à prova; iii) contexto para escolha dos ritos alternativos ao dibattimento488.  

 

Prevista no Título IX do Código de Processo Penal italiano, os arts. 416 a 431 tratam 

das questões atinentes a esta fase processual e seus pontos correlatos. Dessa forma, não 

verificada a possibilidade do arquivamento da investigação, opção primordial conforme 

estabelece o próprio código e a doutrina reafirma, a acusação mostra-se como uma alternativa. 

Nesse aspecto, o Ministério Público requer a realização da audiência preliminar, a fim de obter 

                                                                 
requer inquirição de testemunhas, ela o faz com o objetivo de melhor se preparar para o julgamento ou ganhar 

tempo para concluir um acordo. O Ministério Público pode manter segredo quanto às testemunhas e aos relatórios 

policiais que serão utilizados como prova no julgamento.” Ibidem, p. 111. 
486 Ibidem, p. 111. 
487 GOLDSTEIN, Dean Abraham S. The function of the preliminary hearing in Federal pretrial procedure in The 

Yale Law Journal, vol. 83, 1974, p. 805. 
488 CASSIBA, Fabio. L’udienza preliminare: Struttura e funzioni. vol. XXX.1 in Trattato di Procedura Penale, 

direto da UBERTIS, Giulio e VOENA, Giovanni Paolo. Milano, Giuffrè, p.1. Prossegue o autor para apontar que: 

“l’udienza preliminare assolve, oggi, a un compito ben piu` pregnante, essendone stata fortemente rinvigorita la 

‘vocazione selettiva’ (...)L’udienza preliminare e` chiamata, oggi, a svolgere la funzione di filtro in rapporto a 

imputazioni che possono essere non solo azzardate ma, perfino, sorrette da elementi probatori insufficienti o 

contraddittori. Per quanto l’insufficienza o la contraddittorieta` esprima l’inidoneita` del materiale probatorio a 

sostenere l’accusa in giudizio (11), a rigore, e` riduttivo affermare che, in casi siffatti, l’imputazione possa 

qualificarsi come azzardata. Il riferimento lessicale vale a connotare le imputazioni del tutto sguarnite di corredo 

probatorio: e tali sono solo le imputazioni ‘sicuramente infondate” Ibidem, p. 3-4. 
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o pronunciamento judicial de envio do caso a julgamento (richiesta di rinvio a giudizio – art. 

417). 

 

Assim, a data da audiência preliminar é fixada após o ingresso do pedido de envio a 

julgamento perante ao juiz pelo Ministério Público489. Seu agendamento tem absoluta urgência, 

devendo ocorrer dentro de cinco dias do registro do protocolo490. DALIA e FERRAIOLI (2016)491
 

lecionam que o juiz a determinar a audiência preliminar há de ser diverso daquele que interveio 

no decorrer das investigações (indagini preliminar), uma vez que há incompatibilidade entre as 

duas funções492. 

Com o recebimento do aviso, com antecedência mínima de dez dias da audiência a ser 

realizada, as partes podem consultar os autos e protocolar memoriais e documentos. Há também 

a possibilidade de juntada de documentação relativa às investigações realizadas pela defesa, 

após o protocolo do pedido de envio a julgamento realizado pelo Ministério Público, conforme 

estabelece o art. 419. 

 

Sua principal função, seria, portanto, garantir ao acusado, que pela primeira vez se 

defenda em contraditório perante um tribunal independente e imparcial. Para tanto, 

indispensável o conhecimento preciso da imputação. Nesse aspecto, afirma-se que a audiência 

preliminar satisfaz uma necessidade de economia processual, evitando o julgamento. Seria 

                                                                 
489 “L’elemento centrale della richiesta è l’imputazione nei due elementi fondamentali della persona dell’imputato, 

di cui vanno precisate le generalità, e dell’addebito che a lui viene ascritto, consistente nel fatto di reato e nelle 

circonstanze aggravanti o che comportano l’applicazione di misure di sicurezza: il tutto con la menzione dei relativi 

articoli di legge (art. 417 lett. a), b).” PISANI, M. e altri (MOLARI, A.; PERCHINUNNO, V.; CORSO, P.; 

DOMINIONI, O.; GAITO, A.; SPANGHER, G.). Manuale di procedura penale, Ottava Edizione, Monduzzi 

Editore, Bologna, 2008, p.395. 
490 DALIA, Andrea Antonio e FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processuale Penal, 9. ed., 

WoltersKluwer-CEDAM, 2016, p. 640. Prosseguem os autores apontando que: “Il decreto di fissazioni 

dell’udienza deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo dell’udienza. Tra la data del deposito 

della richiesta e la data dell’udienza non dovrebbe intercorrere un tempo superiore a trenta giorni, ma trattasi, 

ancora, di determine ordinatorio, dunque non sanzionato (art. 418). Tempi così contneuti danno conto, 

evidenemtente, dell’intento del legislatore di dare continuità al procedimento penale e di evitare inutili ‘ristagni’ 

tra l’una fase e l’altra.” Ibidem, p. 640.  
491 Ibidem, p. 641. 
492 Acerca deste aspecto, CASSIBA aponta que: “Ciò si riverbere sul controllo circa la fondatezza dell'imputazione 

perché a una cognizione 'sommaria' del giudice dell'udienza preliminare, sia sotto il profilo dello sviluppo dei temi 

di prova sia sotto quello dell'affidabilità del risultato, si sostituisce una cognizione maggiormente articolata. 

Emerge, qui, il saldo legame fra la disciplina probatoria dell'udienza preliminare e la ridisegnata regolamentazione 

dell'incompatibilità del giudice ex art. 34 comma 2-bis c.p.p. La fisionomia dell'udienza preliminare implica che 

la decisione possa essere pregiudicata da precedenti decisioni assunte nel corso delle indagini preliminari e, a sua 

volta, pregiudicare la deliberazione in sede dibattimentale: di talché, occorreva impedire il cumulo, nella stessa 

persona fisica, delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare.” CASSIBA, Fabio. 

L’udienza preliminare: Struttura e funzioni. vol. XXX.1 in Trattato di Procedura Penale, direto da UBERTIS, 

Giulio e VOENA, Giovanni Paolo. Milano, Giuffrè, p.5-6. 
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assim l’udienza preliminare um filtro destinado a bloquear acusações infundadas que deveriam 

ter sido arquivadas pelo Promotor, se avaliados corretamente os resultados das investigações 

preliminares493, evitando-se assim prosseguimento de processos à fase de dibattimento que se 

mostrarão inúteis. 

 

CASSIBA
494

 demarca temporalmente os anos de 1964, 1978 e 1987/1988 para discutir o 

crescimento da audiência preliminar no direito processual penal italiano. Tais momentos 

coincidem com discussões para aprovações de textos legislativos que resultaram em 1988 na 

introdução da audiência preliminar como uma precisa escolha do legislador495. 

Comparativamente, remete-se a inspiração para fixação desta fase procedimental no 

ordenamento jurídico italiano a dinâmica típica da preliminary hearing496. 

 

No tocante ao critério decisório para a instauração da fase de dibattimento, aponta-se 

que há uma função de caráter processual no provimento que encerra esta fase da audiência 

preliminar: encerra-se o processo com a sentenza di non luogo a procedere, caso se comprove 

a inutilidade da passagem para a etapa processual seguinte; ou se demonstrada a necessidade 

da realização da audiência pública, profere-se um decreto che dispone il giudizio497.  

 

Caso verificada uma causa de extinção do crime, de improcedibilidade da ação penal ou 

de inexistência de tipicidade do fato descrito o juiz encerrará o processo nesta fase inicial. Além 

disso, tal decisão é proferida quando se verifica que o fato não ocorreu, que o acusado não o 

cometera ou seja inimputável por causa legalmente prevista498.   

 

                                                                 
493 PISANI, M. e altri (MOLARI, A.; PERCHINUNNO, V.; CORSO, P.; DOMINIONI, O.; GAITO, A.; 

SPANGHER, G.). Manuale di procedura penale, Ottava Edizione, Monduzzi Editore, Bologna, 2008, p.393. 
494 CASSIBA, op. cit., p.34-50. 
495 O autor aponta que o fundamento constitucional da audiência preliminar remete ao arts. 24 comma 2 e 27 

comma 2, ambos da Constituição italiana, sendo a primeira tutela ao direito de defesa em sede processual, além 

de reafirmar a presunção de inocência. Ibidem, p. 53. 
496 CASSIBA, Fabio. L’udienza preliminare: Struttura e funzioni. vol. XXX.1 in Trattato di Procedura Penale, 

direto da UBERTIS, Giulio e VOENA, Giovanni Paolo. Milano, Giuffrè, p. 57. 
497 DALIA, Andrea Antonio e FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processuale Penal, 9. ed., 

WoltersKluwer-CEDAM, 2016, p. 648. No mesmo sentido: TONINI, Paolo. Manuale breve di diritto processuale 

penale, Milano, Giuffre, 2006, p. 421 
498 DALIA e FERRAIOLI, opc. cit., p. 649. Apontam em sequência os autores: “I poteri decisori del giudice 

corrispondono, dunque, a quelli del giudice del dibattimento, perché formule terminative del giudizio 

dibattimentale, in virtu delle quali l’assoluzione viene disposta sia perché sono emerse prove a discarico sia perché 

mancano, sono insufficienti o contraddittorie le prova a carico, sono applicabili anche in questa fase.” Ibidem, p. 

649. 
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Quanto ao envio do processo a juízo é proferido quando os elementos probatórios 

fornecidos e reunidos pelo Ministério Público na audiência preliminar suportam seu pedido 

inicial, de forma que a condenação na fase seguinte se mostre previsível499. Interessante 

observar que tal decisão não é motivada, pois o intento do legislador fora evitar que o acusado 

fosse prejudicado pelo fato de um juiz afirmar, em momento anterior ao dibattimento, 

detalhadamente a confiabilidade dos elementos probatórios trazidos500. 

 

Quanto ao segundo aspecto relativo à manifestação do direito à prova, verifica-se que a 

garantia a tal aspecto se mostra de extrema importância para efetivar o contraditório na 

formação da decisão de envio à próxima fase ou encerramento do processo nesta fase inicial. 

Semelhante ao “discovery” do direito anglo-saxão, neste momento processual a defesa terá 

acesso ao que foi coletado pelo Estado na investigação preliminar. 

 

Há também um debate perante o juiz da audiência preliminar, manifestando-se 

inicialmente o Promotor para então a defesa ter a palavra, podendo haver inclusive o 

interrogatório do acusado nos moldes que ocorre na fase do dibattimento. Além disso, o 

legislador previu a possibilidade de as partes buscarem esclarecer questões lacunosas oriundas 

da investigação preliminar, conforme se verifica no art. 421, do CPP italiano501, através de uma 

atividade suplementar à investigação preliminar, havendo também a possibilidade de o juiz 

coletar provas ex officio, a fim de poder encerrar a referida fase. 

 

CASSIBA
502

 alerta a necessidade de incorrer no mal-entendido de considerar que a 

audiência preliminar exige um standard probatório baixo para justificar a acusação. Aponta-se 

                                                                 
499 TONINI assim leciona expressamente: “il giudice emette il decreto che dispone il giudizio quando gli elementi 

forniti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta e le prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare 

fanno ritenere prevedibile una condanna in dibattimento” TONINI, op. cit., p. 424. O autor aponta que o art. 429 

não traz expressamente o quantum de prova é necessário, sendo este compreendido pela interpretação a contrario 

do critério previsto para proferimento da sentenza di non luogo procedere. 
500 Ibidem, p. 424. Assim, TONINI aponta que a decisão deve conter: “’l’enunciazione in forma chiara e precisa del 

fatto’ e dell circostanze, con l’indicazione dei relativi articoli di legge (art. 429, comma 1, lett. c, mod dalla legge 

n. 479 del 1999); ‘l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono’ (art. 429, comma 

1, lett d). Si tratta di informazioni che probabilmente la difesa già conosce perché sono inserite nella richista di 

rinvio a giudizio (art. 417, comma 1, lett. b e c) o perché sono emerse nel corso dell’udienza preliminare.” Ibidem, 

p. 424. Também apontando os requisitos de tal decisão 
501 LOZZI, Gilberto. Lezioni di procedura penale, 8. ed., Torino, Giappicheli Editore, 2012, p. 429. 
502 O autor aponta que: “Come sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale, la ‘quantità e [la] qualità’ 

del materiale probatorio che può ‘trovare ingresso’ in sede di udienza preliminare incidono in profondità sui 

connotati dell'accertamento qui compiuto; all ‘'incremento’ degli elementi probatori ‘corrisponde - quanto alla 

determinazione conclusiva - un apprezzamento di merito ormai privo di quei caratteri di 'sommarieta' che prima 

della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti”. CASSIBA, Fabio. 
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que a atuação do juiz se dará no sentido de verificar se os elementos probatórios apresentados 

não se mostram insuficientes ou contraditórios ao fim do envio do processo à fase do 

dibattimento.  

 

A suficiência probatória para fins do decreto para abertura da fase processual seguinte 

se mostra quando verificado que o quadro probatório seja suscetível de ser esclarecido em sede 

de dibattimento. Seria, portanto, a aplicação da teoria da “utilità del dibattimento” elaborada 

pela Corte Constitucional em 1991503. 

 

Nesses moldes, proferida a decisão determinando o prosseguimento do processo penal, 

o juiz que preside a audiência preliminar há de formar dois autos: o fascicolo per il dibattimento 

e o fascicolo del pubblico ministero (art. 431). A distinção entre esses dois fascículos é apontada 

como um dos pontos nodais do Código de Processo Penal italiano, pois há de se reservar à fase 

seguinte a formação da prova, bem como de evitar que haja qualquer conhecimento ou presença 

dos elementos reunidos em sede de investigação, momento que não houve contraditório entre 

as partes504. O fascículo do Ministério Público tem um conteúdo residual, aglutinando a 

documentação reunida pela Polícia e pelo próprio Ministério Público. Destaca-se que este não 

será do conhecimento do juiz oficiante em sede de dibattimento.  

 

Em relação ao contexto de escolha de ritos alternativos ao dibattimento, após a reforma 

pela Lei nº 479 de 1999, determinou-se que a audiência preliminar é o momento para se efetuar, 

sob pena de decadência505, o pedido de conclusão antecipada do processo506. Assim, há a 

                                                                 
L’udienza preliminare: Struttura e funzioni. vol. XXX.1 in Trattato di Procedura Penale, direto da UBERTIS, 

Giulio e VOENA, Giovanni Paolo. Milano, Giuffrè, p.91. 
503 CASSIBA leciona que: “Il giudice dell’udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio quando reputi che 

l’istruzione dibattimentale conduca a ‘soluzioni aperte’ o, specularmente, la sentenza di non luogo ‘nele sole 

ipotesi in cui è fondato prevedere che l’eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per 

superare il quadro di insufficienza o di contraddittorietà probatoria’.  E prossegue para afirmar: “il legislatore ha 

reso esplicito che l’insufficienza e la contradditorietà della prova impongono qui il proscioglimento dell’imputato, 

sebbene il vaglio giurisdizionale non intervenga ‘sul merito’ del giudizio, perché non implica l’accertamento della 

colpevolezza, ma concerne, unicamente, la verifica della sostenilità dell’accusa, sia pure effettuata secondo canoni 

di maggiore completezza rispetto al passato.” CASSIBA, Fabio. L’udienza preliminare: Struttura e funzioni. vol. 

XXX.1 in Trattato di Procedura Penale, direto da UBERTIS, Giulio e VOENA, Giovanni Paolo. Milano, 

Giuffrè, p.92-93. 
504 TONINI, Paolo. Manuale breve di diritto processuale penale, Milano, Giuffre, 2006, p. 425.  
505 Por óbvio que nas hipóteses que houver indeferimento irregular do pedido de aplicação de sentença, nos moldes 

do art. 444 do CPP italiano, ou de rito abreviado, o referido pedido poderá ser reapresentado ao juiz competente 

para o dibattimento. CASSIBA, op. cit.,  p. 8. 
506 Tratando sobre alternativas incidentes sobre as fases do procedimento, SCARANCE FERNANDES ensina que: “O 

atual procedimento imediato italiano não tem mais relação com o de 1930, o qual era destinado a processos para 

os crimes cometidos em audiência (art. 435). O procedimento imediato do Código de 1988, disciplinado pelos arts. 

419, 5, e 453, 3, é outro, bem diverso, sendo a sua ‘peculiaridade mais evidente (...) representada pela ausência de 
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possibilidade de o acusado requerer a aplicação do rito imediato ou abreviado, neste havendo a 

determinação do mérito do processo, conforme estabelece o art. 438, do CPP italiano. Há a 

possibilidade de o juiz da audiência preliminar negar o referido pedido de alteração do 

procedimento diante de uma lacuna da investigação preliminar que necessite ser afastada507. 

 

2.6.3 Da instrução no processo penal português 

 

 

No sistema processual penal português há o regramento da fase de instrução que se 

mostra como etapa facultativa508 no procedimento comum e não tem aplicabilidade nas formas 

especiais de processo (sumário, abreviado e sumaríssimo)509. Sua aplicação decorre de 

requerimento direto das partes, conforme se observa no art. 287, 1, do Código de Processo Penal 

português. Tal pedido deve conter as razões de fato e de direito do requerente, frente à decisão 

do Ministério Público em acusar ou não o arguido. Do mesmo modo, deve indicar os atos de 

instrução de desejo da parte para que o juiz leve a cabo, além dos meios de prova não 

considerados durante a investigação e, por fim, dos fatos que intenta a parte comprovar nesta 

fase do processo. 

 

SCARANCE FERNANDES (2005)510
 leciona que em Portugal, tal como ocorrido na Itália e 

Alemanha, com a adoção do sistema acusatório em abandono do sistema misto, a finalidade da 

fase intermediária fora alterada. Assim, esta não destina mais à apuração dos fatos pela figura 

do juiz instrutor, mas sim proporcionar ao arguido a oportunidade de se defender e apontar 

meios de prova. 

                                                                 
audiência preliminar’ e, nesse pponto, se aproxima do procedimento diretíssimo. Contudo, diferentemente desse, 

pressupõe a existência de uma fase de investigação preliminar, ainda que sucinta, não derivando de prisão em 

flagrante. A adoção do procedimento imediato pode resultar de iniciativa do Ministério Público, de requerimento 

da pessoa investigada, no início da audiência preliminar, ou em virtude de oposição ao decreto de condenação no 

procedimento monitório.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento 

no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.218. 
507 LOZZI, Gilberto. Lezioni di procedura penale, 8. ed., Torino, Giappicheli Editore, 2012, p. 440. 
508 SCARANCE FERNANDES leciona que em homenagem à eficiência e celeridade com garantismo é de se aplaudir 

a facultatividade da instrução no processo penal português. Em sequência o autor indica que: “Cuida-se de 

audiência da tradição do sistema anglo-americano conhecida como preliminary examination, preliminary hearing 

ou examination trial, que influenciou o debate instrutório do Código de Processo Penal de Portugal e a audiência 

preliminar do Código de Processo Penal italiano (Livro V, Título IX, arts. 416-433). FERNANDES, Antônio 

Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p.114. 
509 ANTUNES, Maria João. Direito Processual Penal, Coimbra, Almedina, 2016, p.95-97. 
510 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.113-114. 
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A finalidade da fase de instrução refere-se à comprovação judicial da decisão de deduzir 

acusação ou de arquivamento do inquérito para submeter ou não a causa a julgamento não sendo 

esta um suplemento autônomo da investigação, mas sim um suplemento de investigação 

autônomo511. SOUSA MENDES (2014)512
 equipara o requerimento de abertura da instrução às 

funções de um recurso, inexistente neste caso específico frente ao despacho de acusação ou 

arquivamento do inquérito.  

 

Além disso, teria esta fase a função complementar de reformulação do objeto do 

processo, pois este será constituído do resultado desta fase, quando realizada. Assim, haveria, 

portanto, uma função garantidora dos direitos de defesa, sabendo este exatamente de quais fatos 

terá que se defender, caso prossiga o procedimento para julgamento513. Com isso, caso na 

decisão que encerra a fase de instrução constar fatos não anteriormente incluídos pelo 

Ministério Público, haverá alteração substancial do objeto do processo, de forma que será o 

despacho nulo514. 

 

Nesse aspecto, a instrução não tem por escopo analisar a responsabilidade do arguido, 

fixando-se apenas sobre a admissibilidade de sua sujeição a julgamento. A figura do juiz de 

instrução desempenha um duplo controle acerca dos direitos fundamentais, tendo por vantagem 

ao cidadão uma segunda análise de quem não participou do inquérito policial515. 

 

Observa-se que o juiz é o sujeito processual responsável por comandar esta fase 

podendo praticar os atos necessários à comprovação da decisão promovida pelo Ministério 

Público. Aponta-se que o juiz investiga autonomamente o caso submetido a sua análise, atento 

às limitações do requerimento feito pelas partes para a abertura desta, no intento de realizar a 

                                                                 
511 ANTUNES, op. cit., p.98. A autora aponta que: “A instrução não é um ‘instrumento de sindicância da atuação 

do ministério público ao longo do inquérito, mas antes e tão-só uma fase destinada a comprovar o acerto da decisão 

de acusar ou de arquivar tomada pelo ministério público.” Posteriormente aponta-se que houve reformas no direito 

processual português que acabaram por desfigurar ligeiramente o aspecto desta fase ser apenas uma fase de 

controle judicial da tomada de decisão em acusar ou arquivar a investigação. Assim aponta a publicidade da 

investigação como regra (art. 86, nº 1); a contraditoriedade dos atos de instrução (art. 289, nº 2) e a equiparação 

do regime de alteração da qualificação jurídica dos fatos descritos na acusação e o requerimento para abertura de 

instrução ao regime da fase de julgamento (arts 303, nº 5 e 358, nº 3) seriam exemplos desta constatação. 
512 MENDES, Paulo de Sousa. Lições de Direito Processual Penal, Coimbra, Almedina, 2014, p.84. 
513 MENDES, Paulo de Sousa. Lições de Direito Processual Penal, Coimbra, Almedina, 2014, p.85. 
514 Sobre este ponto especificamente, MENDES aponta que: “O despacho de pronúncia nulo não é recorrível, é antes 

reclamável. A reclamação é para a própria entidade que proferiu a decisão. A entidade que proferiu o despacho 

pode deferir ou indeferir a reclamação. Se tivermos um despacho de indeferimento da reclamação de nulidade, 

este sim, é um despacho recorrível, com base no art. 310, nº 3.” Ibidem, p. 89. 
515 DA VEIGA, Raul Soares. O juiz de instrução e a tutela de direitos fundamentais in Jornadas de Direito 

Processual Penal e Direitos Fundamentais org. PALMA, Maria Fernanda, Coimbra, Almedina, 2004, p. 192. 
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justiça e descobrir a verdade material516. Há a plena possibilidade de auxílio pelos órgãos 

policiais, os quais podem realizar diligências e investigações apontadas pelo juiz, menos o 

interrogatório do arguido e inquirição das testemunhas, além de atos legalmente atribuídos 

exclusivamente ao juiz, conforme especificado nos arts. 268, nº 1 e 270, nº 2, do Código de 

Processo Penal português. 

 

Há obrigatoriamente um debate instrutório das partes frente ao juiz da instrução, 

conforme fixado no art. 289, do CPP português. Sua finalidade é viabilizar uma discussão 

perante o juiz, de forma oral e contraditória, sobre se os pontos relativos ao inquérito e à 

instrução resultariam em indícios fáticos e elementares jurídicas a justificar a submissão do 

arguido a fase seguinte de julgamento. Aponta-se apenas que os atos de instrução não são 

submetidos ao contraditório, apenas o debate interpartes que afirma o referido princípio517. O 

debate instrutório há de ser contínuo, sem qualquer interrupção ou adiamento até seu 

encerramento, em razão do princípio da concentração temporal. Entretanto, são admissíveis 

interrupções necessárias. 

 

Nesses moldes, encerrada a discussão contraditória o juiz de instrução deve proferir o 

despacho de pronúncia ou não pronúncia518. Na doutrina lusitana, há uma parcela que aponta a 

instrução como uma fase perversa do processo penal, já que ao invés de desenvolver uma defesa 

dos direitos fundamentais do arguido, seria então prejudicial àquele, além de ser uma fase 

inútil519. 

 

De forma crítica, BRANDÃO (2008)520
 aponta que a realidade concreta da fase de 

instrução na prática forense não respeitou os intentos do legislador, comprovando uma instrução 

sacrificada a ritos processuais inúteis, expedientes processuais dilatórios e abusivos, se 

mostrando única e exclusivamente um simulacro do julgamento. O autor indica que em um 

regime processual como é o lusitano, o arguido teria oportunidade de desde a fase preliminar 

exercer uma defesa minimamente informada, mesmo que o inquérito tramite em segredo. 

                                                                 
516 ANTUNES, Maria João. Direito Processual Penal, Coimbra, Almedina, 2016, p.102. 
517 CARVALHO, Paula Marques. Manual prático de Processo Penal, 7. ed., Coimbra, Almedina, 2013, p. 314. 
518 CARVALHO destaca também a possibilidade de o juiz determinar o arquivamento em caso de dispensa da pena 

ou de suspensão provisória do processo, conforme preveem os arts. 280, nº 2, e 74, ambos do Código Penal, e 307, 

nº 2 e 281, do Código de Processo Penal. Idem, p. 304. 
519 DA VEIGA, Raul Soares. O juiz de instrução e a tutela de direitos fundamentais in Jornadas de Direito 

Processual Penal e Direitos Fundamentais org. PALMA, Maria Fernanda, Coimbra, Almedina, 2004, p. 194. 
520 BRANDÃO, Nuno. A nova fase de instrução in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, vol. 2 e 3 de 2008, 

p. 232.   
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Assim, perderia sentido aguardar o controle judicial da acusação para então somente assim 

exercer sua defesa requerendo produção probatória na fase de instrução perante o juiz521. 

 

O Tribunal Constitucional português convocado a se pronunciar reiteradas vezes sobre 

a constitucionalidade da instrução decidiu que a ponderação da constitucionalidade necessitaria 

sopesar a tramitação processual em um aspecto global, superando o teste de conformidade 

constitucional sob os pontos de vista do princípio da igualdade, da garantia da tutela 

jurisdicional efetiva, da restrição excessiva do direito à ampla defesa, da presunção de 

inocência, do contraditório, do princípio acusatório e do direito ao recurso522. 

 

SOUSA MENDES (2014)523
 a defender a instrução aponta que esta é indispensável ao 

arguido, de modo que este possa requerer a realização de diligências probatórias a contestar 

uma investigação eventualmente deficiente. Também tem importância ao assistente no intuito 

de ampliar o objeto do processo, incluindo fatos que não foram delineados em sede de 

investigação. Dessa forma, na opinião do autor, a instrução seria inútil se transformada apenas 

em mero debate instrutório.  

 

Como argumento decisivo a favor da instrução há de se considerar esta como a 

possibilidade de o arguido evitar o julgamento e ser a única via a obtenção de uma decisão 

judicial de que não deve ser então submetido a fase seguinte. Aponta-se em adição que com a 

                                                                 
521 Ibidem, p. 235. 
522 BRANDÃO, Nuno. A nova fase de instrução in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, vol. 2 e 3 de 2008, 

p. 232-233. O autor aponta os julgados elencados em questão: TC n.os 31/87, 265/94, 474/94, 610/96, 468/97, 

45/98, 156/98, 238/98, 266/98, 299/98, 300/98, 551/98, 216/99, 387/99, 459/00, 350/02, 463/02, 481/03, 79/05 e 

242/05. 
523 MENDES, Paulo de Sousa. Lições de Direito Processual Penal, Coimbra, Almedina, 2014, p.93. Também 

defensor da instrução, DA VEIGA leciona que: “Em face de um despacho de arquivamento, o que está em causa é 

o direito de o ofendido, com as vestes de assistente, pode deduzir um libelo acusatório próprio, com indicação de 

meios de prova e possibilidade de requerer meios de obtenção de prova, para além de poder analisar criticamente, 

à luz da lei, os pressupostos do despacho de arquivamento, tudo de modo a tentar persuadir o Juiz de instrução a 

pronunciar o arguido. (...) também em face de um despacho de acusação é manifestamente útil para o arguido 

tentar evitar a sua submissão a julgamento, através de requerimento de abertura de instrução, deduzindo logo toda 

a defesa possível no sentido da não sujeição a julgamento. É, desde logo, de salientar que o arguido acusado, que 

considera que o foi injustamente, tem direito a tentar evitar uma submissão a julgamento socialmente 

estigmatizante e atentatória da sua consideração social. É efetivamente inegável que o próprio julgamento implica 

restrições a direitos fundamentais (como ataques ao direito à imagem, à honra e consideração, bem como restrições 

do direito à liberdade e até ao exercício de profissão), que são consideravelmente comprimidos (sobretudo em 

julgamentos de casos complexos e midiáticos, que envolvem muitas pessoas, designadamente testemunhas, e que 

são muito demorados, tendo os arguidos de estar sempre presentes, seja por determinação do Tribunal para o 

apuramento da verdade material, seja no próprio interesse da sua defesa). É, pois, legítimo que o acusado tenha o 

direito de tentar evitar tudo isso, a bem da preservação dos seus legítimos interesses.” DA VEIGA, Raul Soares. 

O juiz de instrução e a tutela de direitos fundamentais in Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos 

Fundamentais org. PALMA, Maria Fernanda, Coimbra, Almedina, 2004, p. 195. 
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instrução o juiz a proferir o despacho de pronúncia é outro juiz que não o competente para 

julgamento, pois na ausência desta fase quem o fará será então o juiz do julgamento através do 

despacho equivalente ou alternativo, responsável por designar o dia da audiência, levando 

consigo o pré-juízo de ter considerado a acusação como não manifestamente infundada524. 

 

Assim, a título de reformas ao regime jurídico da instrução, DA VEIGA (2004)525
 

apontava como tópicos: i) previsão expressa do direito de contestação do requerimento de 

abertura de instrução nos casos de acusação material do assistente, pois aquele contra quem se 

requer abertura de instrução deve poder não somente requerer diligências probatórias, mas 

também deduzir suas razões, fáticas e jurídicas, pelas quais não deve ser submetido a 

julgamento; ii) não bilaterização do direito à contestação do requerimento de abertura de 

instrução, afastando a possibilidade de contestação pelo Ministério Público e ou assistente 

quando advir requerimento de abertura de instrução pelo arguido; iii) reintrodução da 

recorribilidade do despacho que indefere as diligências instrutórias requeridas pelas partes; iv) 

retorno à natureza contraditória de toda a instrução e não somente do debate das partes; e por 

fim, v) a solução do problema da irrecorribilidade do despacho de pronúncia inteiramente 

concordante com o despacho de acusação, afastando-se os argumentos da inexistência de 

prejuízo ao arguido, já que poderá se defender na fase de julgamento. 

 

Diante disso, BRANDÃO (2008)526
 aponta que ocorrera uma revisão do CPP português 

em 2007, ocasião em que alterados diversos pequenos pontos dos arts. 120, nº 2 e 310, nº 1, 

resultando em: i) será considerada insuficiente a instrução se não forem praticados atos 

obrigatórios fixados por lei; ii) estabelecimento da irrecorribilidade da decisão instrutória que 

pronunciar o arguido pelos fatos constantes da acusação do Ministério Público. Não obstante, 

aponta-se que seu resultado prático é reduzido, pois são de difícil ou até mesmo impossível 

conciliação com o intento primevo da fase de instrução, chamado nas palavras do autor seu 

“código genético”.  

 

                                                                 
524 Ibidem, p. 197. 
525 DA VEIGA, Raul Soares. O juiz de instrução e a tutela de direitos fundamentais in Jornadas de Direito 

Processual Penal e Direitos Fundamentais org. PALMA, Maria Fernanda, Coimbra, Almedina, 2004, p. 202-

220.  
526 BRANDÃO, Nuno. A nova fase de instrução in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, vol. 2 e 3 de 2008, 

p. 237-239. 
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Ademais, aponta-se que a instrução se tornou então irreconhecível diante da 

consagração da publicidade da instrução sem quaisquer exceções; da introdução da regra do 

contraditório nos atos de instrução; e da proibição da devolução do processo à fase de 

investigação se houver alteração substancial dos fatos descritos na acusação527. 

 

BRANDÃO (2008)528
 aponta que a mimetização antecipatória do julgamento na 

instrução é indesejável de todas maneiras, transformando o julgamento em um déja vu, de modo 

a reduzir em demasiado o papel central que este há de desempenhar na concretização de um 

modelo processual penal. Assim, as alterações foram ruins ao processo penal enquanto sistema, 

pois concretizadas tendências antinômicas que vilipendiam o equilíbrio interno desta fase 

processual específica.  

 

FIGUEIREDO DIAS (2008)529
 sustenta que um dia a instrução como fase autônoma será 

eliminada do processo penal. O autor aponta que melhor seria se a instrução fosse substituída 

por uma simples decisão do tribunal de julgamento de abrir a audiência ou determinar o 

arquivamento, tal como ocorre no sistema germânico530. 

 

                                                                 
527 Ibidem, p. 239-240. O autor em sequência explica cada uma das razões que julga serem prejudiciais tais 

alterações. 
528 BRANDÃO, Nuno. A nova fase de instrução in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, vol. 2 e 3 de 2008, 

p. 255. E conclui o autor que: “Num tal contexto de irritação entre a lei escrita e a lei em acção, uma revisão legal 

que projecta sinais contraditórios é reveladora de uma desorientação legislativa que naturalmente se reflectirá 

numa desorientação na sua aplicação, com óbvio prejuízo para a boa realização do direito e para o cumprimento 

das finalidades últimas do processo penal.”  
529 DIAS, Jorge de Figueiredo. Sobre a revisão de 2007 do Código de Processo Penal português in Revista de 

Portuguesa de Ciência Criminal, nº 18, 2008, p.376 
530 Tratando do procedimento intermédio (Zwischenverfahren) do processo penal alemão, previsto nos dispositivos 

§§199/211 da StPO, ROXIN leciona que: “La importância principal del procedimento intermedio reside em su 

función de control negativa: discutiendo la admissibilidade y la necesidad de uma persecución penal posterior por 

un juez independiente o por um tribunal colegiado en una sesión a puertas cerradas, se pretende proporcionar otra 

posibilidad de evitar el juicio oral, que siempe es discriminatorio para el afectado. (...) Por otra parte, la importancia 

del procedimiento intermedio reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe nuevamente la 

posibilidad de influir en la apertura del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y 

objeciones.” ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal, 1. ed. Buenos Aires, Editores Del Puerto, 2003, p. 347. 

Seguindo, o autor aponta que: “El tribunal está obligado a abrir el procedimiento principal (a través del ‘auto de 

apertura”) cuando, según el resultado del procedimiento preliminar, el procesado es ‘suficientemente sospechoso’ 

de haber cometido una acción punible (§203), es decir, cuando es de esperar su condena, con una fuerte 

probabilidad. (...) la sospecha ‘suficiente’ sólo alcanza para la cuestión referida a la comisón del hecho; el tribunal 

tiene que estar convencido de la existencia de los presupuestos processales y de la punibilidad de la acción 

imputada.” Idem, p. 349. Entretanto, VOLK critica o referido procedimiento intermedio: “la demanda de crear un 

‘tribunal de apertura’ separado es ciertamente simpática, pero ilusoria, pues resulta costosa, retrasa 

considerablemente el proceso (¡cuestiones de detención!) y también fracasa por el hecho de que los jueces 

conversan entre sí sobre sus juicios. Menos del uno por ciento de los casos con acusación non son abiertos. Aun 

cuando se considere que el procedimiento intermedio no es efectivo, mantiene sin embargo su alto valor 

simbólico.” VOLK, Klaus. Curso fundamental de Derecho Procesal Penal, trad. NANZER, Alberto, NÚÑEZ, 

Noelia T, PASTOR, Daniel R. y SARRABAYROUSE, Eugenio, Buenos Aires, Hammurabi 2016, p.233 
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Nesses moldes, expostos os aspectos mais sensíveis ao juízo de admissibilidade da 

acusação de forma expositiva dos institutos e nuances dos ornamentos jurídicos estrangeiros, 

passar-se-á a análise de questões jurídicas supranacionais, com o breve estudo do Tribunal 

Penal Internacional e do Código de Processo Penal modelo para a Ibero-América. 

 

2.6.4 The Pre Trial Chamber531 no Tribunal Penal Internacional 

 

 

Tendo em vista a configuração política, econômica e geográfica do mundo atualmente, 

imperioso que haja um estudo cada vez mais intenso acerca do direito supracional, de modo a 

valorizar Tratados Internacionais. Um dos vieses possíveis é com a aplicação interna do direito 

convencional, tal qual se propôs no capítulo anterior com a discussão acerca das garantias 

fundamentais do contraditório e da ampla defesa. 

 

Contudo, o direito processual penal internacional não se manifesta somente dessa forma. 

SCARANCE FERNANDES (2013)532
 reparte o direito processual penal internacional em cinco 

enfoques, de forma que se abrange regras: i) dispostas em convenções e tratados; ii) 

responsáveis por regular o trabalho do Tribunal Penal Internacional; iii) responsáveis por reger 

a atuação de Tribunais Regionais, tais quais o TEDH e a CIDH; iv) determinantes da 

competência para julgamento de delitos que envolvam dois ou mais países no seu cometimento; 

v) disciplinadoras dos modos que as cooperações entre os países deve se desenvolver. 

 

Tomando por base as fontes de produção normativa, ZILLI (2013)533
 aponta quatro 

manifestações do movimento de internacionalização do processo penal: i) edificação de um 

paradigma internacional do justo processo penal, iniciado com a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, com o escopo de revelar um standard mínimo e universal de direitos e 

                                                                 
531 Apesar da presente pesquisa apontar a Pre-Trial Chamber como a Sala de Questões Preliminares, tal qual faz 

ZILLI nos seus estudos, há parcela da doutrina que a indica como a “Câmara de Pré-Julgamento” FERNANDES, 

Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2005, p.129 e como “Câmara Preliminar”, conforme MOISÉS MOREIRA VIEIRA  traduziu os 

escritos de TRENDAFILOVA, Ekaterina art. 61: Confirmação da acusação antes do julgamento in Tribunal Penal 

Internacional: Comentários ao Estatuto de Roma, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2016, p. 871-899. 
532 FERNANDES, Antônio Scarance. O direito processual penal internacional in FERNANDES, Antônio 

Scarance, ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Direito Processual Penal Internacional, São Paulo, Atlas, 2013, 

p.6. 
533 ZILLI, Marcos Coelho Alexandre. Os caminhos da internacionalização do processo in FERNANDES, Antônio 

Scarance, ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Direito Processual Penal Internacional, São Paulo, Atlas, 2013, p. 

28-29. 
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garantias processuais para assegurar um padrão único de fair trial; ii) impulsionamento da 

produção de normas pelo intento em obter maior eficiência no combate de crimes 

transnacionais, desenhando parâmetros para cooperação penal internacional horizontal;  iii) 

elaboração de normas processuais penais uniformes para regiões internacionais unificadas, a 

fim de viabilizar um aperfeiçoamento das experiências comunitárias regionais; e por fim, a iv) 

construção de uma Justiça Penal Internacional, tendo assumido uma dimensão universal com a 

inauguração do Tribunal Penal Internacional, a fim de tutelar bens jurídicos internacionais e 

manter o estado de segurança e paz mundial534. 

 

Assim, justamente em razão da história da humanidade ter verificado a ocorrência de 

delitos contra uma gama considerável de pessoas em um contexto específico, em que, não raro, 

houve conivência ou mesmo incentivo do Estado nacional para tais atos, foram constituídos os 

Tribunais de Nuremberg; Tóquio; da antiga Iugoslávia; de Ruanda, dentre outros, até resultar 

na criação do TPI com a edição do Estatuo de Roma535. Tal medida é revolucionária ao 

abandonar o mito do monopólio da utilização legítima da força pelos Estados nacionais, 

afirmando, portanto, a existência regrada de um ius puniendi internacional536. 

 

A jurisdição do TPI, objeto de intenso debate pelos Estados nacionais – considerada a 

questão das questões537. O TPI é competente para julgar os crimes de genocídio, de lesa 

                                                                 
534 O autor afirma posteriormente que: “a manutenção de um estado de paz e de segurança na comunidade 

internacional é o ponto fundamental para a própria subsistência da humanidade. Dessa forma, é mediante a 

proteção internacional de bens jurídicos individuais contra as agressões maciças perpetradas, nos mais das vezes, 

por um poder político que se resguarda um estado de paz e de equilíbrio mundial. Este é, portanto, o fim último de 

uma ordem jurídica penal internacional. E é sob essa perspectiva que ela é construída.” ZILLI, Marcos Coelho 

Alexandre. Os caminhos da internacionalização do processo in FERNANDES, Antônio Scarance, ZILLI, Marcos 

Alexandre Coelho. Direito Processual Penal Internacional, São Paulo, Atlas, 2013, p. 51. 
535 Além das fontes já citadas, tratando brevemente dos antecedentes históricos do Tribunal Penal Internacional 

ver: MUÑOZ, María Isabel Cid. La Corte Penal Internacional: um largo caminho, Dykinson, 2008, p.17-24. 

Além disso, enfrentando especificamente o Tribunal da extinta Iugoslávia ver CAIANIELLO, Michele e 

ILLUMINATI, Giulio From the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia to the International 

Criminal Court, vol. 26 N.C. J. Int'l L. & Com. Reg. 407 (2000), p. 408-455. 
536 ZILLI, op. cit., p. 60. KAUL aponta que: “A aprovação do Estatuo de Roma e os resultados alcançados receberam 

uma positiva reação internacional. De fato, um novo capítulo no direito internacional e no direito penal 

internacional foi aberto em Roma com as bases para a construção de uma nova instituição no âmbito internacional, 

a qual, usando o direito penal internacional, ajudará na proteção contra os mais sérios abusos e violações dos 

direitos humanos e evitará a impunidade quanto a estes crimes.” KAUL, Hans-Peter. A Corte Internacional 

Crimina: a luta pela sua instalação in Tribunal Penal Internacional org. CHOUKR, Fauzi Hassan e AMBOS, 

Kai. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 120. 
537 JAPIASSÚ aponta que: “Na Conferência de Roma, de 15 de junho a 17 de julho de 1998, quando foi aprovado o 

Estatuto que constitui o Tribunal Penal Internacional Permamente, o Brasil foi um dos 120 votos a favor, sendo 

que também houve 7 contrários (Estados Unidos, Filipinas, China, Índia, Israel, Sri Lanka e Turquia, além de 21 

abstenções, dentre os 162 Estados-Membros das Nações Unidas que la se fizeram reapresentar. O Brasil assinou 

o tratado em 7 de fevereiro de 2000 e depositou o instrumento de ratificação em 20 de junho de 2002, tendo o 

Presidente da República promulgado o Estatuo de Roma, por força do Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 
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humanidade e de guerra, quando o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

(ONU) apontar a ocorrência de delitos de competência daquela, cujo cometimento se deu em 

larga escala. Independentemente do Estado envolvido na notícia da ONU ser ou não signatário 

do Estatuto, tal competência estará firmada, conforme dispõe o art. 13b538. 

 

A atuação do TPI é condicionada ao reconhecimento da omissão ou à comprovação do 

implemento de subterfúgios processuais pelo Estado nacional, atuando assim de modo a 

assegurar a impunidade dos responsáveis, assim se colocando a questão da complementaridade 

539.  

 

Cabe destacar que há uma condição à manifestação do princípio da 

complementariedade, qual seja o Estado onde o crime fora perpetrado ou o Estado cujo suspeito 

faça parte deve ser signatário do Estatuto (art. 12)540. Não sendo o Estado integrante do Estatuto, 

é possível a permissão ad hoc para delitos, desde que exista uma declaração específica para 

tanto. Desta forma, a competência do TPI se subdivide em quatro grupos: material; territorial; 

temporal e pessoal. 

 

Apesar da grande quantidade de questões importantes a serem debatidas acerca do TPI, 

sob pena de extrapolar os limites da presente pesquisa, busca-se neste espaço apenas trazer 

aspectos procedimentais desta Corte, a fim de enriquecer a análise do juízo de admissibilidade 

da acusação. Nesse aspecto, o modelo procedimental configurado para o TPI é sui generis, 

                                                                 
2002.” JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. Possibilidade e Desafios de Adequação do Estatuo de Roma à Ordem 

Constitucional Brasileira in Tribunal Penal Internacional: Possibilidades e Desafios, Rio de Janeiro, Lumen 

Juris, 2005, p.199-200. 
538 KAUL, Hans-Peter. A Corte Internacional Crimina: a luta pela sua instalação in Tribunal Penal Internacional 

org. CHOUKR, Fauzi Hassan e AMBOS, Kai. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 111. 
539 ZILLI, Marcos Coelho Alexandre. O Tribunal Penal Internacional. Jurisdição permanente para os crimes 

internacionais in FERNANDES, Antônio Scarance, ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Direito Processual Penal 

Internacional, São Paulo, Atlas, 2013, p. 166. 
540 Há uma exceção a tal regra denominada previsão transitória, prevista no art. 124. Acerca deste ponto, KAUL 

leciona que: “é aplicável especificamente aos crimes de guerra, pela qual os Estados signatários podem deixar de 

processar os crimes de guerra cometidos em seu território, ou por seus cidadãos, num período de sete anos a partir 

da adesão ao Estatuto. No entanto, enquanto parcial derrogação do Estatuto – pois é disso que se trata – pode ela 

ser reiterada apenas dentro de estreitos limites, na medida em que esta previsão transitória está vinculada a outras 

atinentes à emenda do Estatuto”. KAUL, Hans-Peter. A Corte Internacional Criminal: a luta pela sua instalação in 

Tribunal Penal Internacional org. CHOUKR, Fauzi Hassan e AMBOS, Kai. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 110. ZILLI aponta que: “ainda que a vinculação à jurisdição do TPI seja voluntária e consensual, 

a adesão ao seu regime jurídico implica imediata e completa vinculação do Estado Parte a todos os dispositivos 

que compõem a base normativa do ER. Ou seja, a adesão do Estado não está sujeita a reservas e condições. Impõe 

ela o dever de cooperação e que se manifesta em várias frentes, dentre as quais, o auxílio na colheita e obtenção 

de elementos probatórios. Trata-se de importante solução que procura conferir eficiência e efetividade ao Tribunal, 

já que não dispõe ele de qualquer força policial própria que lhe possa assegurar a obediência no cumprimento de 

suas determinações.” ZILLI, op. cit, p. 166. 
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transpassando um movimento de harmonização de vários modelos a levar um resultado final 

afirmador das diversas unidades componentes da jurisdição internacional541.  

 

Para tanto, as investigações são conduzidas pela Procuradoria, quem também é 

responsável pela realização de todas investigações, já que não há um órgão policial 

internacional previsto, podendo aquela firmar acordos com Estados e organismos internacionais 

com o escopo de obter provas relativas aos fatos sob investigação542. 

 

Concluídas as investigações, a Procuradoria tem autonomia para promover o 

arquivamento do inquérito quando verificar a inexistência de elementos suficientes (probatórios 

ou jurídicos) para o requerimento de expedição de mandado de detenção ou de notificação para 

comparecimento do suspeito perante a Corte ou dos elementos e requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 17 do Estatuto de Roma. Além disso, se comprovado que o processo penal não 

teria condições de atender os interesses da justiça penal internacional, também pode o inquérito 

ser arquivado, evidenciando aqui a vigência do princípio da oportunidade no regime do TPI, 

todas estas escolhas se submetem ao controle da Sala de Questões Preliminares (Pre-trial 

Chamber) 543. 

 

Caso a Procuradoria decida por oferecer uma acusação formal, esta deverá ser 

confirmada em uma audiência para esta finalidade, a qual ocorre apenas com a apresentação do 

acusado, seja em razão do cumprimento do mandado de detenção ou da apresentação voluntária 

daquele. A garantia do contraditório e da ampla defesa tem plena vigência, já que o acusado 

                                                                 
541 ZILLI, Marcos Coelho Alexandre. O Tribunal Penal Internacional. Jurisdição permanente para os crimes 

internacionais in FERNANDES, Antônio Scarance, ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Direito Processual Penal 

Internacional, São Paulo, Atlas, 2013, p. 180. 
542 Ibidem, p. 180. Prossegue o autor para apontar que a investigação pode se iniciar por: i) requerimento de um 

Estado-parte ao Procurador, devendo apresentar indícios suficientes da prática dos delitos correspondentes à 

competência do TPI; ii) provocação do Conselho de Segurança, para que este então apresente à Procuradoria uma 

notícia da prática dos referidos crimes internacionais; iii) instauração pelo próprio Procurador (proprio motu 

investigations) de um inquérito lastreado em informações obtidas em outras fontes. ZILLI destaca que através de 

uma interpretação sistemática do Estatuto de Roma “somente na terceira hipótese está o Procurador obrigado a 

obter uma autorização prévia da Sala de Questões Preliminares (Pre-trial Chamber) para a instauração formal do 

inquérito.” Também tratando das investigações conforme prevê o Estatuto de Roma FERNANDES, Antônio 

Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p.102-103. Destaca SCARANCE FERNANDES que o “relevante papel destinado ao Ministério 

Público na fase de investigação representa concreção de ponto de convergência entre o modelo dos Estados Unidos 

e o de alguns países da Europa continental. O promotor norte americano tem forte atuação na fase de investigação, 

coordenando os trabalhos desenvolvidos pela polícia e decidindo sobre o seguimento a ser dado. Com as reformas 

na Alemanha, Itália, Portugal e, em parte, na Espanha, o Ministério Público assume, nos Códigos, a missão de 

supervisionar a investigação.” 
543 ZILLI, op. cit.,, p. 183. 
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comparece e apresenta sua impugnação, podendo contestar as provas apresentadas pela 

Procuradoria, produzindo as que julgar necessárias a sua defesa.  

 

Tal qual nos ordenamentos jurídicos nacionais discutidos na presente pesquisa, seu 

fundamento jurídico é proteger o acusado contra investigações infundadas, vezes arbitrárias, 

além do aspecto macro e extraprocessual de evitar gastos não justificados de tempo e orçamento 

do TPI544. 

 

Interessante observar que há um regramento específico acerca das Regras de 

Procedimento e Prova (RPE), onde há inclusive o delineamento da ordem do procedimento de 

divulgação das provas, conforme se observa da Regra 121. Além disso, determina-se a 

divulgação pelo Procurador à Defesa as provas que sirvam tanto à sustentação da acusação 

quanto à demonstração da inocência do acusado ou mitigar sua responsabilidade pelos atos 

investigados, tal qual estabelece o art. 67(2)545. 

 

Mesmo sem adentar na discussão verticalizada acerca do standard probatório a ser 

alcançado para confirmação das acusações oferecidas pelo Procurador, nota-se que o ER 

                                                                 
544 CAIANIELLO diferenciando a Audiência de Confirmação da Acusação na Sala de Questões Preliminares com a 

Audiência Preliminar do direito processual penal italiano aponta que: “L’udienza di convalida degli addebiti, che 

há luogo uma volta formulata l’imputazioane, non è tropo dissimile dalla mostra udienza preliminare. Si tratta 

infatti di um procedimento in contraddittorio, nel quale all’imputato è consentito intervenire, presentare prove ed 

esporre le propie ragioni difensive. Il Prosecutor non sembra tenuto ad operare uma completa discovery di tutta 

l’attività investigativa svolta, ma, ai sensi del 3º comma lett. b) della norma citata, soltanto delle prove sulla base 

delle quali intende ottenere la conferma delle accusse formulate con l’indictment. Qualora la Camera ritenga 

sussistente um probable cause, ossia che allo stato gli eleemnti prodotti inducano a considerare ‘sostanzialmente’ 

fondata’ l’imputazione, questa viene confermata e ne segue il rinvio a giudizio; in caso contrario, il non luogo a 

procedere (dismissal) non impedisce al Prosecutor di ripresentare un nuovo atto d’imputazione, fondato sui 

medesimi fatti contestati in quello precedente, purché sulla base di nuovi elementi probatori.” CAIANIELLO, 

Michele . L’esercizio dell’azione penale nella Corte penale internazionale in Rivista di Diritto Processuale, vol. 

LVI, Milano, CEDAM, 2001, p.212. 
545 Acerca da “disclosure” na Audiência de Confirmação da acusação, MIRAGLIA aponta que esta: “in vista della 

confirmation hearing assume um significato ancora più fondamentale per il ‘giusto processo’ rispetto a quello 

rivestito in molti ordinamenti nazionali, a causa delle caratteristiche peculiari dei procedimenti di competenza della 

Corte penale internazionale. Il procedimento prede avvio con un‘indagine su una ‘situazione’, all’interno della 

quale la difesa ha spazi assolutamente limitati ed evanescenti. (...) Ci si trova di fronte, quindi, ad um Procuratore 

che per mesi ha svolto indagini, dovendo, secondo il dettato dell’art. 54, ricercare ‘equalli’ anche elementi a 

discarico, che ha piena conoscenza del quadro probatorio – se pur provvisorio – non solo relativo all’indagato, ma 

anche relativo a tutta la situazione all’interno della quale sono stati commessi singoli fatti constituenti le fattispecie 

di reato che si contestano allo specifico indagato, ed ad un difensore che ha a dispozione termini ristretti per la 

ricerca delle prove a discarico in vista della confirmation hearing (senza contare le difficoltà oggettive che può 

incontrare nella raccolta di tali prove. Gli oneri di discovery che gravano sull’accusa risultano, quindi, essenziali, 

e ci si deve domandare se anche sufficienti, per consentire all’imputato di difendersi nell’ottica della parità delle 

parti; infatti, soprattutto durante la confirmation hearing, tale difesa si base precipuamente sulle prove raccolte dal 

Procuratore e comunicate dallo stesso.” MIRAGLIA, Michela. I diritti della difesa nel procedimento davanti alla 

Corte Penale Internazionale: La Disclosure nel ‘Caso Lubanga’ in Corte Penale Internazionale: Aspetti di 

giurisdizione e funzionamento nella prassi inaziale, Milano, Giufrrè, 2207, p.114-116. 
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estabelece um padrão singular que merece destaque: “substantial grounds to believe”. Dessa 

forma, a Sala de Questões Preliminares há de avaliar as provas para apontar se tal patamar fora 

atingindo, de forma a “estabelecer motivos substanciais para acreditar que a pessoa cometeu o 

crime que lhe é imputado”546.  

 

De acordo com o art. 61 do ER, o juízo de admissibilidade da acusação é exercido pela 

Sala de Questões Preliminares (Pre-trial Chamber) ao término da supracitada audiência. Esta 

confirmará a acusação e submeterá o caso a julgamento da Câmara de Julgamento se as provas 

apresentadas forem suficientes a supor que o acusado tenha cometido o delito noticiado547 

Acerca do escopo da referida fase, em uma de suas decisões como juíza singular no caso 

Katanga/Ngudjolo, TRENDAFILOVA (2016)548
 apontou que “a audiência de confirmação tem 

uma abrangência limitada e de nenhuma forma pode ser vista como um fim em si mesma, mas 

(...) como um meio de distinguir aqueles casos que devem ser submetidos a julgamento daqueles 

que não devem.”  

 

A audiência de confirmação é a culminação ou ápice dos procedimentos prévios ao 

julgamento, reunindo os esforços de todos agentes envolvidos. Esta tem um impacto 

considerável na fase de julgamento, já que a decisão que confirma a acusação fixa o framework, 

os contornos do objeto que será discutido na fase de julgamento. Logo, a acusação do 

                                                                 
546 TRENDAFILOVA, Ekaterina art. 61: Confirmação da acusação antes do julgamento in STEINER, Sylvia. 

Tribunal Penal Internacional: Comentários ao Estatuto de Roma, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2016, p. 

889. Aponta-se que: “O Estatuto de Roma prevê três patamares probatórios para as três fases de um caso – a 

expedição de ordem de prisão (o patamar de ‘motivos razoáveis para crer’ ou reasonable grounds to believe), a 

confirmação das acusações (patamar de ‘motivos substanciais para crer’ ou substantial grounds to believe) e a 

decisão de mérito (o patamar de ‘motivos para crer, além de qualquer dúvida razoável’ ou beyond reasonable 

doubt). Estes patamares são construídos levando-se em consideração a natureza específica das diferentes fases dos 

procedimentos, e são organizados ‘hierarquicamente’, de forma que cada patamar sucessivo impõe requerimentos 

mais elevados ao Procurador. Os patamares são consistentes com o previsível impacto das decisões relevantes 

sobre os direitos humanos fundamentais da pessoa, tornando-se cada vez mais rígidos e elevados de acordo com o 

aumento do impacto sobre o direito da liberdade da pessoa em julgamento.” Ibidem, p. 889. 
547 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.129. ZILLI aponta ainda a possibilidade do adiamento da audiência, 

pedindo que a Procuradoria avalie a viabilidade de apresentar novas provas, instaurar novo inquérito ou alterar 

parte da acusação.” ZILLI, Marcos Coelho Alexandre. O Tribunal Penal Internacional. Jurisdição permanente para 

os crimes internacionais in FERNANDES, Antônio Scarance, ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Direito 

Processual Penal Internacional, São Paulo, Atlas, 2013, p. 184. 
548 TRENDAFILOVA, op. cit., p. 872. Aponta-se que outras Salas de Questões Preliminares do TPI também 

confirmam tal posição acerca da Audiência de Confirmação, de modo que esta não é nem um julgamento antes do 

julgamento ou um mini-julgamento, nem um juízo de primeira instância, não devendo se decidir acerca da culpa 

do acusado. A obra em questão aponta diversos julgados, tais quais Caso Lubanga; Caso Bemba; Caso Abu Garda; 

Caso Mbarushimana. 
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Procurador será edificada sob os pontos que a decisão de confirmação da acusação abordou. A 

natureza da audiência de confirmação é evidentemente basilar ao procedimento do TPI549. 

 

Entendendo não estarem reunidas provas suficientes para o processamento da acusação, 

haverá uma espécie de reconhecimento da ausência da justa causa, não sendo tal decisão dotada 

de efeitos de coisa julgada material, podendo a Procuradoria reunir novos elementos probatórios 

e apresentar nova acusação sobre os mesmos fatos550. 

 

2.6.5 Código de Processo Penal Modelo para a Ibero-América 

 

 

Apesar de aprovada a Lei nº 11.719 somente em 2008, 20 anos antes, na mesma época 

que aprovada a Constituição Federal vigente até os dias atuais551, ocorreram no Rio de Janeiro 

as XI Jornadas Ibero-americanas de Direito Processual, contando com a participação de alguns 

membros da Comissão responsável pelo Projeto que acabou resultando na referida Lei. 

 

Com isso, neste evento apresentou-se o projeto final de um trabalho iniciado em 1977 

nas V Jornadas Ibero-americanas em Cartagena, qual seja o Código Modelo de Processo Penal 

para Ibero-américa552. 

 

Observa-se que dentre as novas tendências do processo penal que nortearam a produção 

do referido Código Modelo havia a adoção de um processo público e oral, em contraditório; a 

                                                                 
549 TRENDAFILOVA, Ekaterina art. 61: Confirmação da acusação antes do julgamento in STEINER, Sylvia. 

Tribunal Penal Internacional: Comentários ao Estatuto de Roma, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2016, p. 

872-873. Prossegue a autora para ressaltar que “a Audiência de Confirmação não deve ser um procedimento 

proforma ou uma aprovação automática dos termos da acusação do Procurador. Em vez disso, ela deve ‘filtrar’ os 

casos que não satisfizeram os requisitos probatórios do art. 61 (7) do Estatuto e, dessa forma, finalizar os 

procedimentos desses casos nesse estágio.”  
550 ZILLI, Marcos Coelho Alexandre. O Tribunal Penal Internacional. Jurisdição permanente para os crimes 

internacionais in FERNANDES, Antônio Scarance, ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Direito Processual Penal 

Internacional, São Paulo, Atlas, 2013, p. 184. 
551 Acerca da contemporaneidade da edição dos dois textos GRINOVER aponta que “como observa o relator 

brasileiro [Antônio Scarance Fernandes], embora não se possa dizer que o texto do Código Modelo, 

contemporâneo à Constituição, tenha influído sobre esta, é inegável que seu ideário permeou a Lei Maior, até pela 

identidade de alguns juristas que colaboraram na produção de ambos.” GRINOVER, Ada Pellegrini. O Código 

Modelo de Processo Penal para Ibero-américa 10 anos depois in GRINOVER, Ada Pellegrini A marcha do 

processo, Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 2000, p.73. 
552 Ibidem, p.70. Traçando um apanhado histórico mais profundo em que aponta a base do CPP para Ibero-América 

o Código de Processo Penal para a Província de Córdoba ver JULIO B. J.  MAIER Mecanismos de Simplifcacion del 

Procedimiento Penal in Un Codice Tipo di Procedura Penale per l’America Latina, a cura de Michele Massa 

i Sandro Schipani, Padova, CEDAM, 1994, p.262. 
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estruturação do procedimento ordinário com uma etapa intermediária objetivando receber a 

acusação; e a efetivação das garantias estruturantes do devido processo legal. 

 

Nesse aspecto, a influência política e, por via de consequência, na legislação dos países 

da América Latina é um dado histórico inegável, já que este interferiu diretamente na 

construção dos Códigos de Processo Penal do Chile, Paraguai, Costa Rica, El Salvador, dentre 

outros, além de estimular reformas, mesmo que pontuais,  por exemplo no Brasil, Colômbia, 

Argentina553. 

 

GRINOVER (2000)554
 aponta que no plano estrutural do direito processual penal 

brasileiro, projetos de lei foram entregues com o escopo de implementar melhorias no desenho 

da investigação prévia, além de estabelecer de lege ferenda uma fase intermediária no 

procedimento ordinário, que na época reduzia-se somente ao procedimento do Tribunal do Júri 

e aos crimes relativos a crimes cometidos por funcionário público. 

 

Nesse sentido, o CPP Modelo para Ibero-América divide o procedimento comum em 

três fases: a preparatória – arts. 250 a 266 –, a intermediária – arts. 267 a 281 – e a de julgamento 

– arts. 282 a 331. Além disso, insere dentre os moldes de procedimentos especiais o abreviado 

e o referente à ação penal de iniciativa privada, trazendo em seus apêndices procedimentos 

específicos para as realidades nacionais verificadas na América Latina, tais quais procedimento 

contra ausentes, por faltas ou contravenções e do júri555. 

 

Ao que interessa a presente pesquisa, o Projeto traz inúmeros avanços, que se 

verdadeiramente considerados pelo legislador ordinário brasileiro, tal qual fora o intento da 

                                                                 
553 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Código Modelo de Processo Penal para Ibero-américa 10 anos depois in 

GRINOVER, Ada Pellegrini A marcha do processo, Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 2000, p.71. 

Além do referido trabalho científico, especificamente em relação ao movimento reformista do Processo Penal na 

América Latina ver Las reformas procesales penales em América Latina, Editora Ad Hoc, 2000, obra 

coordenada por JULIO B. MAIER, KAI AMBOS E JAN WOISHNIK e produzida no seio de um trabalho do Instituto 

Max Planck e da Fundação Konrad Adenauer. Em outra obra, datada de 2001, Kai Ambos aduz que: “Em outros 

países estudados não se produziram reformas básicas ou integrais ou estas ainda não entraram em vigor. Cabe 

destacar entre aqueles países nos quais se bloqueou qualquer intenção de reforma (Cuba, México, Peru e Uruguai), 

e aqueles outros que introduziram “tíbias” reformas parciais (Argentina, Brasil, El Salvador e Colômbia).” 

AMBOS, Kai. A reforma do processo penal no Brasil e na América Latina, Editora Método, São Paulo, 2001, 

p. 252. 
554 Ibidem, p.74. 
555 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.49. 
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Comissão de Acadêmicos que elaborou os onze projetos, melhoraria em muito o sistema 

processual penal no âmbito da legislação infraconstitucional. 

 

Nesse sentido, aponta-se que a defesa é inviolável no procedimento, tendo o imputado 

o direito de intervir em todos os atos do procedimento que tratarem de elementos de prova, 

além de formular todas as solicitações e observações que considere oportunas556. 

 

Observa-se que após o procedimento preparatório, com suas nuances específicas que 

não serão analisadas nesta pesquisa, sob pena de transbordar o recorte metodológico quanto ao 

tema central, há definição expressa do momento da acusação formal e pedido de abertura do 

juízo557, situação que em muito se assemelha ao sistema processual penal italiano, já que 

naquele entende-se a acusação como ato resultante do encerramento da investigação558. 

 

Avança também no aspecto de definir expressamente quando há a assunção da condição 

de imputado pelo sujeito de direitos e que esta se dará desde o primeiro ato do procedimento559. 

                                                                 
556 O dispositivo nº5 do CPP Modelo para a Ibero-América aponta que: “É inviolável a defesa no procedimento. 

Salvo as exceções expressamente previstas neste Código, o imputado terá direito de intervir em todos os atos do 

procedimento que incorporarem elementos de prova e de formular todas as solicitações e observações que 

considere oportunas, sem prejuízo do exercício do poder disciplinar pela autoridade correspondente, quando 

houver prejuízo ao curso normal dos atos ou do procedimento; quando estiver privado de sua liberdade pessoal, 

poderá formular seus pedidos e observações por intermédio do encarregado de sua custódia, que as transmitirá 

imediatamente ao Tribunal da causa ou ao Ministério Público.” in Revista de Processo, ano 16, abril-junho, 1991, 

n. 62, p.171. 
557 O dispositivo nº 263 do CPP Modelo para a Ibero-América tratando da acusação: “Quando o Ministério Público 

entender que a investigação proporciona fundamento sério para que seja o imputado submetido a julgamento 

público, requererá por escrito ao tribunal a decisão de abertura do juízo.” Revista de Processo,, ano 16, julho-

setembro, 1991, n. 63, p.133. 
558 CRISTIANI indicando que ao contrário do antigo sistema em que a acusação havia desaparecido do Código, no 

CPP Italiano de 1988 a acusação se mostra presente como exceção a prevalência do pedido de arquivamento, 

ambas hipóteses possíveis como resultado automático do encerramento das investigações: “Occorre qui ricordare 

che, a differenza del vecchio sistema nel quale il momento di esercizio dell’azione penale era sfumato e si perdeva 

spesso nella ricerca di atti o fatti concludenti dai quali si potesse desumere la certezza di un’attività processuale in 

corso nei confronti di un certo soggetto, il nuovo sistema fa capo ad un preciso momento: quello della chiusura 

delle indagini preliminari. Solo allora (...) il pubblico minitero, scartando l’ipotesi di uma richiesta di archivazione, 

esercita l´azione penale formulando l’imputazione.” CRISTIANI, Antonio. Manuale del nuovo processo penale, 

2 ed, Giappichelli Editore, Torino, 1991, p.102. Neste mesmo sentido e a reforçar o aspecto central do 

arquivamento e a excepcionalidade da acusação no processo penal italiano são as lições de REUTER: “le cose stanno 

diversamente nel codice del 1988. Caratteristica del sistema attuale è, como già segnalato, un forte ampliamento 

dei casi di archiviazione, conseguente alla forma accusatoria del processo, quale fenomeno in cui ciascuna delle 

parti ha da assumersi la responsabilità delle proprie scelte procedimentali, ivi compresa e, anzi, prima di tutto 

considerata, quella di provocare l'intervento della giurisdizione. Se tale scelta non è falta cognita causa, l'esito 

probabile del processo sarà la sconfitta della tesi accusatoria mal ponderata.” REUTER, Cristiana Valentini. Le 

forme di controlo sull’esercizio dell’azione penale, Padova, CEDAM, 1994, p.257. 
559 Dispositivo nº 6: “As faculdades que as leis fundamentais do Estado e este Código outorgam ao imputado 

podem ser exercidas por qualquer pessoa a quem se atribua participação num fato punível, desde o primeiro ato 

do procedimento contra ela dirigido até sua finalização. Entender-se-á por primeiro ato do procedimento qualquer 

indicação que aponte uma pessoa como possível autora de um fato punível ou partícipe, perante alguma das 
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Com isso, determina os limites exatos da acusação e seus requisitos, bem como o envio dos 

autos e meios de prova materiais que o Ministério Público tenha em seu poder. Com o início da 

fase intermediária, são colocadas à disposição no prazo de seis dias para análise e oferecimento 

de razões escritas relativas a vícios formais ou até mesmo podendo formular absolvição 

antecipada ou arquivamento provisório560. 

 

Com o cumprimento dos atos, será designada audiência pública, tal qual se verifica no 

ordenamento jurídico italiano com a “udienza preliminare”561, podendo se produzir provas e 

alegações. Ato seguinte, o tribunal decidirá em razão de três opções: pela abertura do juízo562; 

absolvição antecipada563; ou pelo arquivamento, provisório564 ou definitivo565. 

 

Observa-se, portanto, que tal qual estabeleciam seus artigos construiu o Código de 

Processo Penal Modelo para a Ibero-América uma fase intermediária em que se admitia 

produção probatória e alegações, buscando a acusação o efetivo início da fase de julgamento e 

a defesa impedir esta mesma fase que resultaria em uma decisão condenatória, caso comprovada 

a culpa do acusado566. 

 

Por este viés, observa-se que nos moldes do CPP Modelo para a Ibero-América haveria 

verdadeiro juízo de admissibilidade da acusação como filtro contra acusações infundadas, seja 

por aspectos estritamente formais e jurídicos, não sequer passando para a fase da audiência 

inicial, seja em razão da comprovação cabal da hipótese defensiva da inocência do acusado, 

evitando-se assim que ações penais frágeis tivessem seu início determinado567. 

 

                                                                 
autoridades da persecução penal que este Código estabelece.” Revista de Processo, ano 16, abril-junho, 1991, n. 

62, p.133. Novamente se observa uma forte inspiração em doutrinas e entendimentos verificados no direito 

processual penal italiano, com clara demarcação da condição de acusado do início ao término do processo, como 

deixa claro PISANI: “Essere imputato significa così qualificato competono durante il processo: lapalisianamente si 

diventa dunque imputati con l’inizio del processo per finire di esserlo quando il processo mette capo alla cosa 

giudicata (art. 60 comma 2).” PISANI, M. e altri (MOLARI, A.; PERCHINUNNO, V.; CORSO, P.; DOMINIONI, 

O.; GAITO, A.; SPANGHER, G.). Manuale di procedura penale, 8 ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2008, p.86. 
560 Dispositivo 268 do CPP para Ibero-América in Revista de Processo, ano 16, abril-junho, 1991, n. 62, p.134. 
561 SPANGHER, Giorgio. Meccanismi di semplificazione del procedimento in  Un Codice Tipo di Procedura 

Penale per l’America Latina, a cura de Michele Massa i Sandro Schipani, Padova, CEDAM, 1994, p.290. 
562 Dispositivo 268 do CPP para Ibero-América in Revista de Processo, ano 16, abril-junho, 1991, n. 62, p.136. 
563 Dispositivos 278 a 280 do CPP para Ibero-América, Ibidem, p.136-137. 
564 Dispositivo 281 do CPP para Ibero-América, Ibidem, p.137. 
565 Dispositivo 273 do CPP para Ibero-América, Ibidem, p.136. 
566 Conforme discutido no tópico anterior do presente capítulo, é possível interpretar este mesmo intento, adaptado 

à realidade brasileira, quando a Comissão trouxe os §§ 4º e 5º do art. 395, §§ 4º e 5º. 
567 MAIER, Julio B. J. Mecanismos de Simplifcacion del Procedimiento Penal in Un Codice Tipo di Procedura 

Penale per l’America Latina, a cura de Michele Massa i Sandro Schipani, Padova, CEDAM, 1994, p.263. 
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Por conseguinte, se observa que o legislador ao realizar as alterações no projeto 

originário apresentado pela Comissão presidida pela Professora Ada Pellegrini Grinover568, um 

dos principais nomes que também conduziu os trabalhos para elaboração do CPP Modelo para 

a Ibero-América dezesseis anos antes, foi diametralmente oposto ao movimento de nova 

estruturação dos procedimentos penais, principalmente do ordinário, além do intento de 

constitucionalização destes, fazendo valer verdadeiramente as garantias fundamentais do 

contraditório e ampla defesa desde o exato momento que se considera iniciado o processo penal 

na sua fase judicial. 

 

No capítulo seguinte serão analisados o Código de Processo Penal de 1941, com especial 

enfoque no juízo de admissibilidade da acusação em relação aos principais procedimentos 

(ordinário, sumário, sumaríssimo e especiais), discutindo-se a reforma operada em 2008, após 

trabalho da Comissão presidida por ADA PELLEGRINI GRINOVER, bem como o Projeto de Código 

de Processo Penal em discussão no Congresso Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
568 Em livro dedicado a discutir a analisar este Projeto Modelo de CPP para a América Latina produzido no seio 

do Congresso Internacional em Roma, ocorrido em setembro de 1991, MICHELE MASSA realiza uma crítica 

ferrenha a postura dos políticos para afirmar categoricamente que ou o processo é garantista ou sequer é processo, 

se tornando um jogo de cena em que o poder é utilizado no lugar do processo, resultando em um engenho mortal,  

com base diretamente nas lições de GRINOVER: “il processo o è garantistico o non è un processo, è null'altro che 

una messa in scena, un marchingegno micidiale di cui si serve il potere in luogo, appunto, del processo.” Logo em 

sequência aponta uma cínica sordidez dos governantes em seu aspecto técnico jurídico: “Le conclusioni della 

collega brasiliana mi sono di grande conforto nel ribadire oggi, a distanza di circa trent'anni - amaramente trascorsi 

tra la cinica sordità dei governi e le incompresioni imperdonabili dei tanti giuristi imballati nella loro sterile 

dimensione cosiddetta tecnicio-giuridica che non ha mai assecondato un'autentica sensibilità verso i principi di 

fondo” MASSA, Michele. Prova e giudizio in Un Codice Tipo di Procedura Penale per l’America Latina, a 

cura de Michele Massa i Sandro Schipani, Padova, CEDAM, 1994, p.109. 
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3. O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS 

COMUM ORDINÁRIO E ESPECIAIS 

 

 

Feito um escorço histórico com o escopo de analisar o desenvolvimento do juízo de 

admissibilidade da acusação e os contornos dos procedimentos nas codificações brasileiras 

verificadas, além de uma breve análise do processo penal estrangeiro passemos nesse momento 

para o estudo e análise dos procedimentos previstos no Código de Processo Penal e em leis 

especiais, tendo por norte o momento e as condições que se dá o juízo de admissibilidade da 

acusação, com principal enfoque nas garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório. 

 

Para tanto, mediante recorte metodológico, analisar-se-ão o procedimento comum 

ordinário previsto no Código de Processo Penal de 1941 e sua reforma pela Lei nº 11.719 de 

2008; os procedimentos especiais dos crimes praticados por funcionários públicos (arts. 513 a 

518 do CPP); dos processos de competência originária dos Tribunais Superiores (Lei nº 8.038 

de 1990) dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099 de 1995); da Lei de Drogas (Lei nº 

11.343 de 2006) e da revogada Lei de Imprensa (Lei nº 5.250 de 1967). 

 

Considerados cruciais para a presente pesquisa, serão também analisados o 

procedimento comum ordinário trazido no Código de Processo Penal para a Ibero-América, já 

que elaborado por Comissão liderada por Ada Pellegrini Grinover, em conjunto de Julio Maier, 

e por fim, o Projeto de Lei nº 8.045 de 2010 (PLS nº 156 de 2009) que trata justamente do 

Projeto do Novo Código de Processo Penal, que se encontra hoje em trâmite no Congresso 

Nacional569. 

 

3.1. Direito ao procedimento no processo penal 

 

                                                                 
569 Após recebimento do PLS nº 156 de 2009 na Câmara dos Deputados no final de 2010, o Projeto de Lei nº 8.045 

de 2010 encontra-se desde o dia 25 de outubro de 2018 na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados quando se 

apensou o PL 10.875/2018. Destaca-se que em 13 de junho de 2018 foi apresentado parecer do Relator, Deputado 

João Campos, pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa, para no mérito, aprovar-se o 

referido Projeto de Lei. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490263 Acesso em: 04 de 

novembro de 2018. 
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Antes de adentrar na análise dos procedimentos tal qual fixados em lei, importante 

analisarmos este na sua forma abstrata, discutindo-se a existência de um direito ao 

procedimento como garantia do cidadão submetido à persecução penal. 

Nessa toada, sob o aspecto do conjunto das normas constitucionais SCARANCE 

FERNANDES (2005)570
 aduz que é possível extrair um direito ao procedimento como “direito à 

ação positiva do Estado para tornar efetivos os direitos fundamentais”, tendo o procedimento a 

capacidade de aumentar a chance de que o resultado final se de nos exatos termos que ditam os 

direitos fundamentais. 

 

Com isso, reconhece-se que a atividade estatal na apuração de fatos típicos e seu 

consequente processamento se dá mediante uma técnica, visto que deve se sujeitar a um método. 

Assim, SÁNCHEZ (1964)571
 apregoa que “el procedimiento tiene dos aceptaciones 

fundamentales: una lógica y otra jurídica.” 

 

Sob o ponto de vista lógico, o procedimento é uma sucessão de fenômenos interligados 

em relação de causalidade e finalidade; enquanto que no viés jurídico estes atos interligados 

referem-se à investigação dos delitos e seus possíveis autores para a instrução da persecução 

penal572. Nesse sentido, as fases e os atos fixados no seio do processo tem importância principal 

pois, tais escolhas se dão para alcançar um fim573, no campo penal sempre no intuito de 

regulamentar o poder punitivo estatal e proteger o cidadão. Há uma lógica estrutural574 - aspecto 

                                                                 
570 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.39. 
571 SÁNCHEZ, Guillermo Colín, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Editorial Porrua, Mexico, 

1964, p. 71. 
572 Ibidem, p. 71. 
573 Tratando justamente sobre o encadeamento dos atos a atingir a decisão final, são os ensinamentos de LIEBMAN: 

“Gli atti sono azitutto collegati dall’unità dello scopo, inteso in senso formale, in quanto sono intesi a provocare e 

preparare l’atto finale che compirà e chiuderà il procedimento. Ciascu atto ha bensì uno scopo immediato proprio, 

che lo qualifica nella sua individualità, ma questo scopo immediato non ha altra ragion d’essere che quella di 

appresentare un passo verso uno scopo più lontano, che è comune a tutti gli atti, ed è la formazione dell’atto finale, 

che riassumerà l’intero procedimento e ne costituirà il risultato. È possibile, o meglio è normale che le finalità 

pratiche dei vari soggetti siano diverse ed anzi contradditorie, ma essi mirano a raggiugerle per mezzo di 

quell’unico atto finale in cui si unificano formalmente le diverse atttività ed aspirazioni di tutti.”  LIEBMAN, 

Enrico. Manuale di Diritto processuale civile, vol. I, 2. ed., Milano, Giuffrè, 1957, p.190. 
574 ESTEVEZ trata do aspecto estrutural, indicando a força motriz do procedimento a sua própria forma pré-

estabelecida, e não somente como um movimento em si mesmo. O autor metaforicamente utiliza o processo natural 

sedimentação como figura material para visualização de um procedimento. E prossegue: “La primera 

consideración del proceso permite, por consiguiente, dejar establecido que una investigación analítica ve en él, 

antes que nada, una serie compleja de actos, superpuestos ordenadamente hacia un fin.” ESTEVEZ, José Lois. 

Proceso y forma: Ensayo de una teoría general del Proceso. Editorial Librería, Santiago de Compostela, 1947, 

p.73. 
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formal – embebida em valores constitucionais575 – aspecto substancial –. Com isso, o processo 

é garantia do cidadão, motivo pelo qual há sim um direito ao procedimento processual penal 

adequado e previsto em lei que deve ser assegurado ao cidadão. 

 

Com relação ao direito ao procedimento processual penal, SCARANCE FERNANDES 

(2005)576
 leciona que este significa um direito a um sistema de princípios e regras que focado 

em atingir um resultado justo, atuando o poder repressivo do Estado a concretizar o direito 

fundamental à segurança, deve a todo momento buscar assegurar ao acusado todos mecanismos 

disponíveis e essenciais para a defesa da sua condição subjetiva de liberdade. O autor resume: 

é “um sistema que assegure com eficiência com garantismo, valores fundamentais do processo 

penal moderno.” 

 

Sob esse aspecto, sobrevaloriza-se o procedimento não com um viés formalista e 

desprovido de valores, mas sim enquanto estrutura pré-determinada pelo legislador, 

obrigatoriamente vinculado ao disposto na Constituição e nos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos que o Brasil seja signatário quando da estruturação das diversas formas de 

proceder o Estado na apuração judicial dos delitos. Assim, o autor constrói o direito ao 

procedimento sobre três vigas mestras: direito ao procedimento adequado, à integralidade do 

procedimento; e à ordem do procedimento (atos e fases). Para tanto, observa-se que há para o 

                                                                 
575 Tratando sobre o Direito Constitucional e Processual Penal italiano, NAPPI aponta que a inspiração para fixação 

ordinária do processo jurisdicional remete às normas constitucionais e a Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos. Merece destaque, portanto, o art. 111.1 da Constituição italiana que fixa o “processo justo” pré 

determinado por lei: “Le norme costituzionali fissano i principi cui deve ispirarsi la disciplina ordinaria del 

processo giuridizionale; altri principi sono dettati da talune convenzioni internazionali intese a garantire i diritti 

dell’uomo. A questi principi allude, quindi, l’art. 111/1 Cost., quando stabilisce che la giurisdizione si attua 

mediante il ‘giusto processo’ regolatto dalla legge. Infatti ogni singolo procedimento è ‘giusto’ se corrisponde 

appunto alla legge che lo regola; e anzi la stessa violazione di talune regole procedurali può restare senza effetti ai 

fini della validità del procedimento, perché solo quando siano violate norme specificamente indicate si determina 

la nullità degli atti del procedimento o la inutilizzabilità delle prove così formate (principio di tassatività). NAPPI, 

Aniello. Guida breve alla procedura penale. 2. ed., Milano, Giuffrè Editore. 2004, p.1. 
576 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.40. Em sequência reafirma o autor: “o direito ao procedimento 

processual penal é, em síntese, direito a um sistema de regras e princípios que permita a atuação eficaz dos órgãos 

encarregados da persecução penal e, ao mesmo tempo, assegure a plena efetivação das garantias do devido 

processo penal.” Ibidem, p. 43. 
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sujeito um direito ao processo, ao justo processo577, enquanto aspecto adjetivo e valorativo do 

procedimento processual penal578. 

 

Com isso, não se desconhece que há delitos que, por aspectos ligados ao seu conteúdo, 

agente ou às peculiaridades probatórias que lhe são coligadas a aplicação do procedimento 

comum ordinário não se mostra adequada. Nesse aspecto, imperioso o acrescimento ou 

alteração de etapas procedimentais, de modo a haver uma adequação do procedimento à 

situação específica de direito material penal que subjaz ao processo. 

 

Assim para apuração, processamento e julgamento, seja por aspectos relacionados às 

pessoas que ocupam o polo passivo, funcionários e autoridades públicas v. g., seja por 

exigências técnicas na verificação da tipicidade dos fatos, tal qual se dá nos delitos cibernéticos 

                                                                 
577 FERRUA trabalhando a conceituação e origem do termo “giusto processo” leciona que este é “formula di antica 

e ilustre ascendenza, alle cui oirigini si trovano i concetti di fair trial e due process of law della tradizione 

angloamericana. Ma il riferimento più immediato è senza dubbio la nozione di ‘processo equo’ a cui sono informati 

l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (‘procès équitable’ e ‘fair 

trial’ nelle lingue ufficiali) e l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. (...) Due process of law 

esprime soprattutto l’esigenza di legalità, di rispetto delle regole nella procedura; l’attibruto equo (o fair) vi 

aggiunge l’idea di un equilibrio simmetrico, di una parità in cui dovrebbero trovarsi davanti al giudice i soggetti 

che esercitano le opposte funzioni (accusa e difesa nel processo penale, attore e convenuto in quello civile); la 

qualifica di giusto va oltre come vedremo, suggerendo un assetto processuale ‘cognitivo’, fondato su un sapere 

dialetticamente elaborato, capace di produrre una decisione ‘giusta’, pur nell’inevitabile fallibilità di ogni metodo 

(il processo è un tipico esempio di giustizia procedurale ‘imperfetta’).” FERRUA, Paolo. Il giusto processo, 2. 

ed., Zanichelli, Bologna, 2011, p. 27-28. E prossegue o autor para afirmar: “Giusto processo’ può essere definito 

quello che sarebbe scelto da persone razionali in situazione di ideale imparzialità, perchè ignare del ruolo che le 

attende: attore, convenuto, imputato, giudice, accusatore o vittimia del reato.” Idem, p.32. Enfrentando também a 

definição do justo processo na seara do processo penal, salutares são as lições de SPANGHER, quem acentua que a 

definição do justo processo remete ao proprio conceito ideal de justiça, após comentar que há entendimentos na 

processualística civil que todo processo regulado por lei é justo: “Preferibile appare la tesi secondo cui la locuzione 

alude ad um concetto ideale di Giustizia, preexistente rispetto ala legge e diretamente collegato a quei diritti 

inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all’art. 2 cost., si impegna a riconoscere. 

Potrebbe altresì sosternersi, in modo meno astratto, che il termine indichi gli stessi principi sucessivamente 

enunciati, visti nel loro dinamico combinarsi. Si tratterebbe, in altre parole, di un concetto di Giustizia che guarda 

alla dimensione concreta e fattuale dell’interazione tra i principi proclamati in maniera teorica. Inoltre, una clausola 

così generale pare rendere aperto e non tassativo l’elenco dei diritti e delle garanzie sanciti nei commi sucessivi.” 

SPANGHER, Giorgio. Giusto processo (di. proc. pen.) in Enciclopedia di Diritto, V, Milano, Giuffrè, 2001, 

p.628-629. 
578 COMOGLIO analisando a garantia do justo processo no âmbito do processo civil, aponta-se que tal garantia não 

se refere a um direito genérico ao processo, mas sim um processo qualificado, adjetivado, dotado de um modal 

qualitativo constante consubstanciado no valor da justiça: “Ciò equivale a riconoscere che siffatte garanzie – se 

concepite, appunto, nell’ottica individuale di chi ne fruisce – concorrono a realizare non già un generico diritto al 

processo, bensì un diritto al ‘giusto’ processo (od, in altre parole, il diritto ad un processo che trae da una specifica 

qualificazione attribuitiva la propria identità). Esse, pertanto, non possono più risolversi in diritti statici (al pari dei 

più ampi diritti di libertà individuale), ma – per effetto di quegli inbdispensabili aggettivi (‘equo’ e ‘giusto’) – 

vanno intese come garanzie minime ‘di mezzi e di risultato’ poiché assicurano non solo la sufficienza quantitativa 

minima dei ‘mezzi processuali’, ma anche un ‘risultato’ modale (o qualitativo) constante.” COMOGLIO, Luigi 

Paolo. FERRI, Corrado. TARUFFO, Michele. Lezione sul processo civile. Il Mulino, 1995, p.57 
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e correlatos as drogas v. g., a atuação repressiva do Estado, com enfoque nos ditames de 

eficiência e garantismo se altera substancialmente.  

 

A respeito da relação entre os direitos fundamentais e o procedimento, aponta-se que 

seguido o procedimento em sua inteireza, haverá a certeza que este então é o melhor meio a se 

atingir o resultado correto. Portanto, não há uma garantia concreta quanto ao resultado, mas sim 

quanto ao meio579. Além disso, aponta-se que sob um outro viés, com o respeito total ao 

procedimento aumenta a chance de que o resultado final se dê conforme os direitos 

fundamentais do cidadão. 

 

No intuito de determinar o mínimo essencial aos procedimentos penais, SCARANCE 

FERNANDES (2005)580
 construiu e delimitou um procedimento modelo ou tipo, o qual contempla 

atos e fases imprescindíveis para atuação concreta dos paradigmas do justo processo em seu 

núcleo central. Assim, em linhas gerais seria o procedimento que possui uma fase prévia de 

investigação, inclui as fases de acusação, admissibilidade desta acusação, instrução e 

julgamento, obrigatoriamente nessa ordem enunciada581. 

 

Mais do que isso, SCARANCE FERNANDES (2005)582  aponta paradigmas 

procedimentaisessenciais oriundos de normas constitucionais que compõe o devido processo 

penal. A presente pesquisa interessa que dentre os paradigmas elencados há a ampla defesa, de 

forma que o acusado apenas pode ser condenado se fora possibilitado exercer de plena forma 

                                                                 
579 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005,p. 39. 
580 Ibidem, p.50. Sob a estruturação do denominado devido processo ou justo processo, SCARANCE FERNANDES 

aponta três diretrizes para construir um procedimento penal justo: “a) o ato inicial do procedimento deve 

consubstanciar a acusação oferecida por sujeito distinto do juiz, incumbindo-lhe delimitar o fato que constitui o 

objeto do processo e do julgamento; b) os atos do procedimento devem ser desenvolvidos de modo a proporcionar 

a atuação imparcial do juiz e a participação contraditória e igualitária das partes; na ordem procedimental, devem 

ser proporcionados à defesa meios eficazes para reagir à acusação formulada e aos atos praticados pelo órgão 

acusatório; c) durante o procedimento, devem ser reservadas fases especiais para que a acusação e a defesa possam 

provar as suas alegações; o julgamento só pode ser proferido após produção de prova pelas partes e depois que 

essas tenham se manifestado a respeito da prova realizada.” Ibidem, p.45-46. 
581 Destaca-se que é encontrada na doutrina uma divisão tripartite do procedimento comum ordinário, nas seguintes 

fases: i) investigação preliminar; ii) fase intermediária de admissibilidade da acusação; iii) fase de juízo, incluída 

aqui a instrução e julgamento, tal qual fora fixado no Código de Processo Penal Modelo para a Ibero-América: 

fase preparatória – arts. 250 a 266; fase intermediária – arts. 267 a 281; e fase de julgamento – arts. 282 a 331. 
582 “No direito tem sido usada como expressão do ‘concerto científico’ sobre ‘teorias, modelos, métodos de 

compreensão do mundo’. Aqui, usa-se a expressão paradigmas procedimentais para representar algumas diretrizes 

extraídas de princípios constitucionais e que devem ser levadas em conta pelo legislador na criação de 

procedimentos processuais penais.” FERNANDES, op. cit., p. 44. 
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sua defesa; e o contraditório, coligado à igualdade, para que ambas as partes sejam objeto de 

tratamento isonômico e possuam oportunidade de contrariar todos os atos da parte adversa583.  

 

Por conseguinte, de modo a resumir suas linhas gerais quanto aos paradigmas 

procedimentais, SCARANCE FERNANDES (2005)584
 aponta que atento às garantias do devido 

processo penal585 a estruturação do procedimento penal penal justo em sede de primeiro grau 

de jurisdição deve: i) ser iniciado mediante acusação oferecida por um sujeito distinto do juiz, 

devendo aquela delimitar o fato objeto do processo e julgamento; ii) ser estruturado em atos 

desenvolvidos a viabilizar a atuação imparcial do juiz e a participação igualitária e em 

contraditório das partes, além da ordem procedimental proporcionar à defesa eficazes meios 

para reação à acusação formulada e atos praticados pelo órgão de acusação; por fim, iii) reservar 

fases especiais para as partes provarem suas alegações, devendo o julgamento ser proferido 

posterior a esta produção probatória. 

 

Observam-se dois pontos de suma importância: i) caso o legislador na estruturação do 

procedimento não se atente ao fixado nos princípios constitucionais e garantias convencionais 

fatalmente abre-se a possibilidade de indicar a inconstitucionalidade do dispositivo ou do 

procedimento em sua totalidade; e ii) no desenvolvimento do processo criminal em concreto, 

desrespeitada uma norma de fundo procedimental abre-se a possibilidade de pleitear o 

reconhecimento da nulidade do processo em razão da ofensa ao direito ao procedimento, 

enquanto obrigação de observância e não supressão ou alteração da ordem, dos atos e das fases 

legalmente previstas. 

 

Tanto o é que PIMENTA BUENO (1959)586, em estudos históricos acerca do direito 

constitucional e processual penal já aduzia que quem não conhece o processo penal e o valor 

                                                                 
583 SCARANCE FERNANDES é expresso no tocante ao tema central da presente pesquisa tratando dos paradigmas 

citados: “Extrai-se então, dessa diretriz, a necessidade da criação de procedimentos com atos e fases que permitam 

ao acusado: impedir o seguimento de processos em caso de acusações infundadas, responder à acusação, (...) Ao 

levar em conta o contraditório, no encadeamento dos atos procedimentais, a defesa deve ser posta sempre em 

condições de reagir à acusação, atuando depois dela.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do 

procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 45. 
584 Ibidem, p. 45-46. 
585 Tal expressão também é fruto de análise por BERTOLINO, afirmando, inclusive, que a regularidade do processo 

penal exige certas condições, dentre elas assegurar uma defesa em condições decentes. BERTOLINO, Pedro J. El 

debido proceso penal. 2. ed., La Plata: Libreria Editora Platense, 2011., p. 75. 
586 BUENO, José Antônio Pimenta. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro. Edição anot., atual. e 

compl., Editora Revista dos Tribunais, 1959, p. 228. Nesse mesmo sentir é o alerta feito por GRINOVER:, CINTRA 

e DINAMARCO “a falta absouta de exigências legais quanto às formas procedimentais levaria à desordem, à 

confusão, à incerteza. Na medida do necessário para estabelecer no processo um clima de segurança para as partes, 
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das formas tem estranhamento com a anulação daquele por uma simples omissão formal. 

Contudo, há de ser ter pleno conhecimento que a fidelidade às formas é o que evita tornar o 

processo um caos ou objeto de capricho e arbítrio dos juízes. 

 

Nesse aspecto, para a presente pesquisa, mais importante que adentrar na discussão 

acerca da correta subdivisão do procedimento, seguindo assim o modelo proposto pelo autor, é 

testar os procedimentos penais frente aos paradigmas essenciais apontados acima, com enfoque 

no juízo de admissibilidade da acusação, a fim de constatar o respeito ao devido processo penal, 

sendo assim um processo justo. 

 

Passemos agora à análise dos procedimentos na legislação brasileira. 

 

3.2.  Código de Processo Penal de 1941 

 

 

Conforme delineado no capítulo 2 em que se analisou a história das codificações 

processuais penais no Brasil, após o golpe de Estado em 1937, ficara prejudicada a análise do 

Projeto de Código de Processo Penal elaborado por Vicente Ráo, tendo no ano seguinte sido 

elaborado o Decreto Lei nº 167, responsável por estabelecer em todo território nacional o 

procedimento do Júri, após o restabelecimento da competência da União em legislar sobre 

processo penal. 

 

Assim, sob o regime de Getúlio Vargas, Francisco Campos foi o principal responsável 

pela edição da maior parte do aparato legal do Estado Novo, sendo o condutor da elaboração 

dos Códigos de Processo Civil e Penal. Como destaca GIACOMOLLI (2015)587
 naquela época 

                                                                 
a regulamentação legal representa a garantia destas em suas relações recíprocas e com o juiz; por isso, as formas 

procedimentais essenciais devem ser certas e determinadas, a fim de assegurar que o resultado do processo espelha 

na medida do possível a realidade histórica e axiológica (sistema da legalidade). (...) A disciplina legislativa das 

formas do procedimento é a melhor solução, acatada aliás no direito moderno; e o bom resultado do processo 

depende em grande parte da maneira pela qual o legislador cumpre sua tarefa. A experiencia secular demonstrou 

que as exigências legais quanto à forma devem atender critérios racionais, lembrada sempre a finalidade com que 

são impostas e evitando-se o culto das formas como se elas fossem um fim em si mesmas.” CINTRA, Antônio 

Carlos Araújo. DINAMARCO, Cândido Rangel. e GRINOVER, Ada Pellegini. Teoria geral do processo, 30. ed. 

São Paulo, Malheiros p. 345-346. 
587 GIACOMOLLI, Nereu José. Algumas marcas inquisitoriais do Código de Processo Penal brasileiro e a 

resistência às reformas in Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 1, n. 1, 2015, p. 

146. Já analisando a ideologia do Código de Processo Penal de 1941, o autor aduz que: “na esfera criminal, a 

neutralização ocorreu pela ideologia da funcionalidade repressora do sistema criminal, pela utilização do processo 

penal como braço do poder, como um prolongamento da força do Estado, do autoritarismo. Os direitos dos 
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tratar e defender temas de direitos fundamentais, Estado de Direito, sistema democrático e 

busca pelo reconhecimento da dignidade do outro comum eram tidos como posições de 

comunistas, inimigos do Estado, afeitos à impunidade.  

 

Em razão da sua posição na linha do tempo da história do direito processual penal 

brasileiro e da posição ideológica do seu autor Francisco Campos, é inegável que o CPP de 

1941 foi produto de um sistema de cunho fascista, onde era de grande dificuldade criar-se um 

espaço para assegurar o contraditório e a plenitude de defesa588, conclusão que é facilmente 

apreendida ao compulsar a Exposição de Motivos589. Tanto o é que LEÃO (1960)590
 indica que 

com o advento da Constituição de 1946, vários dos artigos do CPP, além de leis esparsas não 

foram recepcionados, logo não passíveis de aplicação, tendo em vista que no seio de um regime 

democrático, o dever de maior importância para o Estado é a garantia dos direitos individuais 

dos cidadãos. 

 

FREDERICO MARQUES (1965)591
 criticando ferrenhamente o referido diploma 

processual penal indica que este fora objeto de grande decepção, tendo em vista a perda da 

oportunidade em renovar a realidade brasileira cultural e cientificamente, apontando que este 

                                                                 
suspeitos, dos investigados, dos acusados foram colocados num segundo plano; nem sequer eram referidos, pois 

eram tidos como contrários à ordem constituída e à disciplina, em suma, um entrave ao desenvolvimento. O réu 

era visto como um inimigo do Estado e a defesa uma instituição contra o Estado e contra a sociedade. O acusado 

e sua defesa deveria colaborar com o Estado, serem submissos e compreensivos. Potencializaram-se os danos com 

a persistência da adequação da teoria da relação jurídica ao processo penal.” Ibidem, p. 146. 
588 LEÃO, Nilzardo Carneiro. Princípios do processo penal, Recife, Imprensa Universitária, 1960, p.92. 
589 Ao tratar sobre a Reforma do Processo Penal vigente à época, Francisco Campos indica que: “De par com a 

necessidade de coordenação das regras do processo penal num código único para todo o Brasil, impunha-se o seu 

afeiçoamento ao objetivo de maior facilidade e energia da ação repressiva do Estado. As nossas leis vigentes de 

processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um 

tão extenso catálogo de garantias e favores, que a repressão terá de ser deficiente, decorrendo dai um indireto 

estimulo à criminalidade. Urgia abolir semelhante critério de primado do interesse do indivíduo sobre o da tutela 

social. Não se podia continuar a transigir com direitos individuais em antagonismo ou sem coincidência com o 

bem comum. O indivíduo, principalmente quando se mostra rebelde à disciplina jurídico-penal da vida em 

sociedade, não pode invocar outras franquias ou imunidades além daquelas que o garantem contra o exercício do 

poder público, fora da medida reclamada pelo interesse social.” CAMPOS, Francisco, Exposição de Motivos do 

Código de Processo Penal, Estado Nacional, p.1. 
590 LEÃO, op. cit., p.91. Prossegue o autor pernambucano com forte senso crítico já nos idos de 1960: “Em todo 

regime de força, autoritário, de restrições, têm de ser calcadas as garantias de liberdade individual. Porque só assim 

podem os criadores da nova ordem se manter no poder, principalmente quanto o regime totalitário é introduzido 

sem que haja uma consciência coletiva que o abrace, em um povo de tradições liberais e de espírito democrático, 

quando o novo Estado não é mais do que um reflexo de ideias de cúpula.” Ibidem, p. 93. 
591 MARQUES, Jose Frederico. Elementos de direito processual, v. I, 2 ed. Rio de Janeiro, Forense, 1965, p.126. 

Em momento anterior o mesmo autor indica que: “o Cód. de Proc. Penal, apesar de ter mantido grande fidelidade 

aos postulados essenciais do sistema acusatório, não deixou de sentir os influxos autoritários do Estado Novo. A 

exemplo do que se fizera na Itália fascista, esqueceram nossos legisladores do papel relevante das formas 

procedimentais no processo penal e, sob o pretexto de pôr côbro a formalismos prejudiciais, estruturou as nulidades 

sob princípio não condizentes com as garantias necessárias ao acusado, além de o ter feito com um lamentável 

confucionismo e absoluta falta de técnica.” 
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não passava de uma nova edição de códigos estaduais obsoletos que vigiam naquela época. O 

autor realizava uma crítica contundente ao apontar que o CPP de 1941 vinha para “reformar 

para pior muito do que existia nas legislações estaduais.” 

 

Muito recentemente, GLOECKNER (2018)592
 com profunda pesquisa histórica acerca da 

formação do aparato legal do processo penal brasileiro e a influência de Francisco Campos, 

inspirado em Alfredo Rocco e seu Codice de Procedura Penale de 1930, aponta que a 

construção política do referido CPP de 1941 era bem organizada e, apesar de indicar em sua 

exposição de motivos um compromisso com os direito de defesa, criava um amplo espaço de 

efetivação do poder punitivo estatal. 

 

No que mais interessa ao presente momento da pesquisa, qual seja a estrutura do 

procedimento comum ordinário e o momento do juízo de admissibilidade da acusação no 

Decreto Lei nº 3.689 de 1941, verifica-se de início o abandono do modelo anterior de 

instrução/formação da culpa perante a autoridade judicial para o estabelecimento da instrução 

direta, como aponta BARROS (1990)593, que ressalta que tal posicionamento tem inspiração 

anglo-saxônica e teria por fator prejudicial a exposição do cidadão a um debate público, mesmo 

que ainda não produzidas provas para justificar ao menos a viabilidade de uma condenação. 

 

Verifica-se que o dispositivo inicial do procedimento comum ordinário inaugurava 

indicando o recebimento da denúncia ou queixa como ato automaticamente subsequente ao 

oferecimento da acusação, situação que reforça a importância da discussão acerca do exato 

momento que iniciado o processo penal, na época demarcado o recebimento da acusação (juízo 

de admissibilidade positivo) como ato inicial do processo594. 

 

                                                                 
592 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e Processo Penal. Rio de Janeiro, Editora Tirant Le Blanch. 

2018, p.389. Em momento posterior o autor afirma categoricamente: “A formula do ‘justo equilíbrio’ apresentada 

na Exposição de Motivos, não passava de um embuste”. Idem, p. 391. 
593 BARROS, Romeu Pires de Campos. Sistema do processo penal brasileiro, Vol. II, Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 1990, p. 7-8. 
594 “Art. 394.  O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará dia e hora para o interrogatório, ordenando a 

citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for caso, do querelante ou do assistente.” Nesses moldes 

era o posicionamento de parte da doutrina, conforme de observa com ESPÍNOLA FILHO: “Pode, pois, ser declarado, 

com o recebimento da queixa ou da denúncia, abre-se a fase da instrução criminal, que só se encerra, quando entra 

o processo na outra fase, a do julgamento, sempre precedido dos debates finais, escritos ou orais, nos quais as 

partes estudam os elementos de prova colhidos nos autos, formulando os seus pedidos definitivos.” ESPINOLA 

FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, Vol. IV, 6. ed., Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 

1965, p. 194. 
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Destaca-se que anterior à Constituição da República de 1988, observa-se que as 

garantias da ampla defesa e do contraditório foram tratadas na Constituição de 1891, em seu 

art. 72, §16595; na Constituição de 1937, em seu art. 122, in fine596; na Constituição de 1946, 

em seu art. 141, §25º597; na Constituição de 1967, com a em seu art. 153, §16598, posteriormente 

objeto da Emenda Constitucional nº 1, de 1969599; e na Constituição de 1969, em seu art. 153, 

§ 16600. 

 

Acerca do art. 153, §16, da Constituição de 1967, já posterior à EC de 1969, PONTES 

DE MIRANDA (1971)601 leciona que: “Até o recebimento da denúncia pode, 

constitucionalmente, não haver defesa;”. O autor ensina que este pronunciamento judicial se 

assemelhava ao deferimento da petição inicial em que a parte intentava fazer prova prévia e 

superficial, antes de se chamar ao juízo a parte adversa, anterior, portanto, a angularização da 

relação jurídica processual. 

 

A diminuta importância que tinha a defesa técnica nessa época se verificava na 

doutrina ao perceber que, conforme fixavam os arts. 394 e 395602, a acusação era oferecida, 

                                                                 
595 Art. 72, § 16: “Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa.” 
596 Art 122, in fine: “A instrução criminal será contraditória, asseguradas as necessárias garantias de defesa.” 
597 Art. 141, § 25: “É assegurada aos acusados ampla defesa. A instrução penal será contraditória.” Nos 

comentários à Constituição de 1946, SAMPAIO DORIA leciona que: “Ficaram banidos os processos inquisitoriais, 

secretos, a incomunicabilidade na formação da culpa, os depoimentos sem reinquirição pelo acusado, os 

interrogatórios sob coação, as confissões sob torturas, as condenações por vêzes à pena última, para intimidar. 

Com a instrução criminal contraditória, os processos criminais, na fase policial e na fase judiciária, podem deixar 

de ser a farsa em que os acusados, depois de seviciados e atormentados, excedam aos acusadores na acusação que 

lhes é imputada.” SAMPAIO DORIA, A. de. Direito Constitucional, Comentários à Constituição de 1946, vol. 

4, São Paulo, Max Limonad, 1960, p.664. PONTES DE MIRANDA em seus comentários a mesma Constituição 

leciona que: “A lei exige que a instrução criminal seja contraditória. Há de ser contraditória antes de qualquer ato 

que tenha eficácia restritiva da esfera jurídica do denunciado. O que o princípio enuncia é que nenhuma alteração 

se pode determinar sem que preceda a contraditoriedade. A flagrância do delito permite a prisão por sua 

notoriedade e instantaneidade; e, ainda aí, a lei fixa prazo à nota de culpa, que supõe o auto de flagrante, 

documento em que a assinatura da autoridade competente envolve instrumentação e cognição do crime, posto que 

incompleta.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1946, 4. ed., rev. 

e aum., Tomo V, Rio de Janeiro, Borsoi, 1963, p.322. 
598 Art. 153, § 16: “A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela inerentes.” 
599 Art. 153, § 16: “A instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior quanto ao crime e à pena, salvo 

quando agravar a situação do réu.” 
600 Art. 153, § 16: “A instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao crime e à pena, 

salvo quando agravar a situação do réu.” 
601 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 – Com a Emenda n. 

1, de 1969, 2. ed., rev., Tomo V, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1971, p.260-261. Prossegue então o 

autor: “Recebida a denúncia, o réu é citado para o pré-processo, no qual êle é parte, porém ainda não é atingido 

por eficácia de qualquer sentença, nem pode ser.” 
602 Art. 395.  O réu ou seu defensor poderá, logo após o interrogatório ou no prazo de três dias, oferecer alegações 

escritas e arrolar testemunhas. 
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recebida, intimava-se o acusado para a realização do seu interrogatório603 e somente após este 

ato, abria-se o prazo para imediatamente ou em até três dias fosse apresentada a defesa. Nesse 

sentido, tendo a descoberta da verdade como a finalidade do processo penal, justificava-se a 

realização do interrogatório como primeiro ato da defesa, mesmo que fosse anterior à defesa 

técnica, destacando-se que apenas o juiz poderia realizar perguntas604, sem qualquer 

interferência das partes.  

 

Uma parcela da doutrina não negava o caráter de meio de defesa do interrogatório, mas 

emergia das lições que o sujeito principal na luta defensiva no âmbito criminal era o próprio 

acusado e não seu defensor técnico, já que era este o advogado de si mesmo, falando perante o 

juiz, quem observará pessoalmente suas reações e trejeitos605.  

 

O discurso verificado na Exposição de Motivos era demasiadamente amplo quando 

confrontado com a aplicação em concreto dos dispositivos previstos606, tendo em vista que 

anunciava uma defesa, em qualquer caso, como indeclinável injunção legal, todavia, a defesa 

apresentada pelo defensor técnico era peça não obrigatória, devendo o processo prosseguir607. 

 

A própria doutrina da época não tratava a defesa prévia com a importância que esta 

sempre teve608, partindo do ponto de que já admitida a acusação, deveria então se buscar o início 

                                                                 
603 A comprovar que o enfoque se dava em maior medida à descoberta da verdade e, em alguma medida, à 

autodefesa em detrimento da defesa técnica, eram as lições encontradas nos doutrinadores da época. Analisando o 

interrogatório, BARROS aduz que: “Embora se empreste em nosso direito ao interrogatório uma função de ato de 

prova, devido a bivalência desse ato processual, ele integra a fase postulatória, visto que é através dele que se 

manifesta a primeira nota do contraditório que anima a dialética processual. Quando o acusado responde às 

perguntas sugestivas que compõem o interrogatório, pode manifestar a sua autodefesa que, posteriormente, é 

completada pela defesa técnica, no tríduo, concedido para a chamada ‘defesa prévia’, na qual se consubstancia a 

contestação do réu às pretensões dos autos, formando o contraditório.” BARROS, Romeu Pires de Campos. 

Sistema do processo penal brasileiro, Vol. II, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 11. 
604 ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, Vol. IV, 6. ed., Editor Borsoi, 

Rio de Janeiro, 1965, p. 196. Nesse mesmo sentido: FARIA, Bento de. Código de Processo Penal, Vol. II, Livraria 

Jacintho, Rio de Janeiro, 1942, p.9. 
605 ROSA, Borges da. Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed. atual. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1982, p. 296.  
606 CAMPOS, Francisco. Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, Estado Nacional, p. 2. 
607 Art. 396.  Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da acusação 

ser ouvidas em primeiro lugar. Parágrafo único.  Se o réu não comparecer, sem motivo justificado, no dia e à hora 

designados, o prazo para defesa será concedido ao defensor nomeado pelo juiz. Verifica-se que a situação era 

grave, já que além de não ser peça obrigatória, era possível que a defesa técnica fosse apresentada por advogado 

nomeado que sequer teve oportunidade de contato com o acusado. 
608 TORNAGHI assim ensinava: “Finalidade da defesa prévia é apenas a de dizer o que é que o réu pretende provas, 

qual é a tese da defesa.” TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal, Vol. 2, 8. ed., 1992, São Paulo, Editora 

Saraiva, p.202. E prosseguia o processualista carioca, autor de um anteprojeto de CPP que em seu art. 396 dispunha 

que “apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas”: “Defesa prévia. Nos três dias 

seguintes ao interrogatório, o réu (pessoalmente) ou seu advogado (constituído independente de procuração no 
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de uma estratégia de absolvição ao final do processo, jamais um juízo de retratação do juízo de 

admissibilidade quando positivo609. Era reduzida à mera formalidade, situação referendada pelo 

próprio Supremo Tribunal Federal610. O gravame era acentuado quando, conforme fixava o art. 

399, era na defesa prévia que se requeriam as diligências, sob pena de preclusão, guardados 

posicionamentos contrários, em que apontavam tal momento como preferencial, mas não 

único611. 

 

Parcela da academia buscava justamente elevar a defesa técnica ao posto de posição 

crucial em detrimento da valorização do interrogatório do acusado. BARROS indicava a 

importância do procedimento apresentar estrutura contraditória desde o início, de forma que as 

teses opostas tivessem suas provas produzidas no momento adequado612. 

 

Assim, BARROS (1990)613
 era categórico: 

 

“Se o direito de defesa é, antes de tudo, o direito que tem o acusado de 

contestar a acusação, é evidente que à imputação deve suceder a 

contestação, depois a averiguação ou instrução; em seguida se alega 

                                                                 
próprio ato do interrogatório – art. 266) poderá apresentar alegações escritas. Trata-se de ônus, não de dever do 

réu (RTJ, 67:700). Alguns juízes mandam os autos ao defensor de ofício para que apresente defesa prévia quando 

o advogado constituído não o faz. Com esse ato, que não tem fundamento em lei, o juiz usurpa uma atribuição da 

defesa; só a ela cabe avaliar da conveniência e da necessidade de produzir alegações escritas nessa fase do 

processo.” Idem, p.202. 
609 ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, Vol. IV, 6. ed., Editor Borsoi, 

Rio de Janeiro, 1965, p. 197-201. No mesmo sentido são as lições de ROSA, Borges da. Comentários ao Código 

de Processo Penal, 3. ed. atual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1982, p. 495. 
610 Conforme se observa no julgamento do HC nº 28.745, de Relatoria do Ministro Laudo de Camargo, no qual 

colaciona-se o seguinte excerto: “diz o impetrante que a falta de prazo para defesa é considerada nulidade 

insanável, pouco importando assim a falta da sua alegação. Há equívoco na arguição porquanto o legislador 

excluiu expressamente dos atos, que conduzem à nulidade insanável, a falta de prazo para defesa, quando não 

arguida.” Idem, p. 198. 
611 ESPÍNOLA FILHO, op. cit, p. 232. Comentando também o referido dispositivo, LEAL aponta que: ‘O 

Ministério Público e o querelante poderão requerer as diligências que julgarem necessárias ou convenientes para 

a elucidação do fato e de suas circunstâncias. Seguindo uma orientação pouco louvável, o legislador circunscreveu 

esse direito, exigindo que o requerimento seja feito por ocasião do oferecimento da denúncia ou da queixa. Não 

nos parece acertada essa restrição, porquanto a necessidade ou conveniência da diligência pode surgir durante a 

instrução criminal, por ocasião dos depoimentos das testemunhas, e não se justifica que o Ministério Público ou o 

querelante fique inibido de promove-la. Todavia, posto que não possa requerê-la, nada impede que a parte sugira 

ao juiz, em sua promoção, ou parecer, para que este a ordene ex-officio. CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. 

Comentários ao Código de Processo Penal Brasileiro, vol. III, arts. 381 a 562, Livraria Editora Freitas Bastos, 

São Paulo, 1942, p. 48-49. 
612 BARROS, Romeu Pires de Campos. Sistema do processo penal brasileiro, Vol. II, Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 1990, p. 12-13. Inserido na lógica anterior à Constituição da República de 1988, Manoel Pedro Pimentel 

apontava que não era necessária a defesa prévia para formação do contraditório, bastando o reconhecimento do 

interrogatório como primeiro ato de defesa, oportunidade em que o próprio acusado tinha a possibilidade de se 

opor às pretensões da acusação. PIMENTEL, Manoel Pedro. Advocacia criminal, Editora Revista dos Tribunais, 

São Paulo, 1965, p. 194-195. 
613 BARROS, Romeu Pires de Campos. Sistema do processo penal brasileiro, Vol. II, Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 1990, p. 12-13. 
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(alegações finais) e, finalmente se julga. (...) Não se pode, assim, afastar a 

necessidade de que o direito de defesa se exerça nos momentos culminantes 

do desenvolvimento da relação processual que, em nosso direito, tem na 

defesa prévia acentuada importância.” 

 

FRANCO (1956)614
 indicava que o intento principal da justiça criminal era formar a culpa 

do acusado, já que apenas na fase processual o réu tinha o direito de apresentar provas e buscar 

provar sua inocência, sendo a defesa um mito. 

 

Assim, verifica-se que o termo “instrução” nos textos constitucionais supracitados 

referia-se à fase de produção de prova615, motivo pelo qual o contraditório não se aplicava à 

fase anterior à admissibilidade da acusação, nos moldes fixados pelos artigos do CPP de 1941, 

o que ao ver da presente pesquisa, mesmo com a alteração proporcionada pela Lei nº 11.719, 

com base em entendimento oriundo do texto constitucional de 1988 alterou-se substancialmente 

para implicar no contraditório e na ampla defesa obrigatória entre o oferecimento da acusação 

e o juízo de admissibilidade daquela. 

 

Indica-se que com a promulgação da Constituição da República de 1988, a fim de 

ampliar a incidência do contraditório e da ampla defesa, o texto constitucional assegurou que o 

“processo judicial” será contraditório. FERREIRA FILHO (1997)616
 enuncia que após a 

promulgação da CF de 1988, “claramente o princípio é enunciado a propósito de todo e qualquer 

processo judicial, como é estendido aos processos administrativos.” 

                                                                 
614 De modo contundente FRANCO indicava que a “defesa, nos processos penais, era um mito, as mais das vêzes, 

mormente quando, em processo da competência do juiz de direito, êste, à undécima hora, nomeava advogado para, 

na audiência de julgamento, fazer a defesa do réu, e o advogado, coitado do advogado, limitava-se a dizer duas 

palavras, pedindo Justiça (pobre Justiça!)” FRANCO, Ary Azevedo. Código de Processo Penal, vol 2, 6. ed., rev. 

e aum., Editora Forense, Rio de Janeiro, 1956, p.13. 
615 FREDERICO MARQUES analisando especificamente o art. 141, § 15, da Constituição de 19 46, mas referindo-se 

expressamente ao termo ‘instrução’ aduz que: “Não se pode interpretar o art. 141, § 25, da Constituição Federal. 

O instituto da ‘instrução criminal’ tem conteúdo próprio, segundo a ciência processual. Êle não se confunde, pois, 

com a investigação (...) Quem tem notícia da evolução do processo penal brasileiro sabe muito bem que a última 

parte do texto constitucional (a ‘instrução contraditória’) ali se inseriu para evitar o sumário da culpa nos moldes 

antigos, ou seja, sem a contraditoriedade. Se para a instrução ser contraditória foi preciso declaração expressa da 

Constituição, como pretende-se inferir do contido na primeira parte do § 25, do art. 141 (...) a norma constitucional 

não tem sentido unívoco para tôdas as fases do processo. O contraditório é essencial à defesa na fase do judicium 

causae e não na fase do judicium accusationis ou instrução, tanto que foi preciso falar o texto que esta será 

contraditória. Muito menos o é, portanto, em relação à fase investigatória, onde sempre se estendeu que impera o 

princípio da inquisitoriedade.” MARQUES, José Frederico. A instituição do júri, vol. I, São Paulo, Saraiva,, 

1963, p.216-218. 
616 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 2. ed., atual. e refor. 

São Paulo, Saraiva, 1997, p.66. E prossegue o autor: “O princípio do contraditório traz em si um dos aspectos da 

ampla defesa – livre debate e livre produção de provas. O texto, porém, volta à ampla defesa porque o direito de 

defesa é imprescindível para a segurança individual. É um dos meios essenciais para que cada um possa fazer valer 

sua inocência quando injustamente acusado.  
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Conclui-se, portanto, que para a presente pesquisa os arts. 394 a 396, do Código de 

Processo Penal de 1941 não foram recepcionados pela Constituição da República de 1988, 

tendo em vista a ampliação dada às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa 

e à visão de que o processo penal se inicia com o oferecimento da acusação. 

 

3.2.1 A reforma de 2008: Lei nº 11.719 

 

 

Sob pena de não antecipar a análise central da pesquisa que fora proposta, o presente 

tópico será responsável muito mais por analisar o processo legislativo do que propriamente a 

forma como se estabeleceram os procedimentos penais com a promulgação da Lei nº 11.719 de 

2008, já que serão tratados em específico ao final deste capítulo. 

 

Em 2000, o então Ministro da Justiça José Carlos Dias baixou a Portaria nº 61, de 20 de 

janeiro de 2000, publicada no Diário da Justiça em 20/01/2000, constituindo uma comissão 

para, no prazo de 90 dias, apresentar propostas visando a reforma do CPP brasileiro, sendo 

nomeada Presidente Ada Pellegrini Grinover617, tendo a Comissão sido instalada em 8 de 

fevereiro de 2000. 

 

Não ignorando a importância que teria uma reforma global e a apresentação de um Novo 

Código de Processo Penal, tendo em vista a promulgação da Constituição de 1988618, GRINOVER 

(2005)619, indicava que tal intento seria inexequível operacionalmente, em razão da morosidade, 

dificuldade prática e obstáculos à iniciativa legislativa do Parlamento. Nesse sentir, reformas 

                                                                 
617 O Ministro de Estado da Justiça, usando da competência atribuída pelo inciso I, do art. 1º, do Decreto nº 2.947, 

de 26 de janeiro de 199, resolve: nº 61 – Art. 1º Constituir Comissão, integrada pelos seguintes juristas do Instituto 

Brasileiro de Direito Processual: Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho, Antono Magalhaes Gomes 

Filho, Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flavio Gomes, Miguel Reale Junior, Nilzardo Carneiro Leão, Rene Ariel 

Dotti, Rogério Lauria Tucci e Sidnei Beneti, para no prazo de 10 dias, a partir da sua instalação, apresentar 

propostas visando a reforma do Código de Processo Penal Brasileiro. 
618 Nessa toada GLOECKNER constata que mesmo com “o advento da Constituição da República Federativa 

Brasileira de 1988 foi insuscetível para gerar o sentimento, tanto político, quanto jurídico, da necessidade de uma 

reforma completa que recaísse sobre o processo penal (o que se chamou de pós acusatório).” GLOECKNER, 

Ricardo Jacobsen. Autoritarismo Processo Penal, Rio de Janeiro, Tirant Le Blanch, 2018, p.333. Também 

comentando a inexistência de uma reforma global, situação que perdura até hoje (2018), KAI AMBOS aduz que: 

“No Brasil, até o momento, apenas se tentaram introduzir reformas parciais mediante leis especiais que busquem 

moderar a inconstitucionalidade do direito processual penal.” AMBOS, Kai. A reforma do processo penal no 

Brasil e na América Latina, Editora Método, São Paulo, 2001, p. 252-253. 
619 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Reforma do Código de Processo Penal in O Processo – Estudos e Pareceres, 

São Paulo, Editora Perfil, 2005, p. 279. 
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pontuais gerariam um avanço indispensável, no intuito de alterar institutos processuais inteiros, 

remodelando-os e harmonizando com institutos correlatos. 

 

Com isso, tomando por base projetos anteriormente apresentados ao Ministro da Justiça 

em 1994, a comissão entregou ao Ministro Gregori onze anteprojetos, que foram debatidos em 

23 a 26 de agosto de 2004 nas Jornadas de Processo Penal. Após sugestões recebidas do 

ambiente acadêmico e de entidades de representação, arestas foram aparadas e os projetos 

finalizados620, os quais tratavam de: 1) investigação criminal; 2) procedimentos, suspensão do 

processo e efeitos da sentença penal condenatória; 3) provas; 4) interrogatório do acusado e 

defesa efetiva; 5) prisão, medidas cautelares e liberdade; 6) procedimento do júri; 7) recursos e 

ações autônomas de impugnação. 

 

Sob a inegável pressão e relação da mídia sobre o Poder Legislativo, quase sempre no 

intuito de incentivar um recrudescimento do braço punitivo estatal621, com a morte trágica do 

                                                                 
620 ABRAMOVAY indica que em 2004 “os referidos projetos fizeram parte do Pacto por um Judiciário mais Rápido 

e Republicano. Tal Pacto apontou uma série de mudanças legislativas e institucionais com as quais os presidentes 

dos três poderes se comprometiam.” Apontando uma questão interessante, segue o então Secretário de Assuntos 

Legislativos: “É interessante perceber que o tipo de argumento que mobilizou o parlamento para a aprovação 

destes projetos era de forte cunho econômico, e a força destes argumentos claramente possibilitou a aprovação das 

novas leis.” ABRAMOVAY, Pedro. Apresentação in As reformas no processo penal: as novas leis de 2008 e os 

Projetos de Reforma. coord. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.8. 

Contundentes são as críticas traçadas por GIACOMOLLI: “Resulta evidente a deformação ritualística do processo 

penal (degeneração das formas), gerada pelo legislador de 2008 e pela azáfama de pronta votação dos denominados 

‘projetos setoriais’, após longo período de esquecimento (reclamos midiatizados por situações pontuais – menino 

arrastado por carro, balas perdidas, absolvição num segundo Júri, v.g.). Difícil estabelecer uma ordenação 

concatenada e lógica dos atos processuais, no caos estabelecido nos artigos 394 a 536 do CPP. Isso se observa pela 

previsão de duas ocasiões distintas ao recebimento da denúncia ou da queixa-crime (art. 396 e 399 do CPP). 

GIACOMOLLI, Nereu. Reformas (?) do Processo Penal: Considerações Críticas. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 

2008, p.59. 
621 A influência de casos criminais na discussão de leis no Congresso Nacional é evidenciada quando compulsado 

Diário da Câmara dos Deputados no que toca ao Projeto de Lei nº 4.203 de 2001 (Júri), o qual tem ligação umbilical 

ao tema aqui pesquisado. O Deputado Flávio Dino, responsável também pela alteração do texto que resultou na 

Lei 11.719 de 2008 fala expressamente dos casos da missionária Dorothy Stang no Pará e da menina Isabella em 

São Paulo para criticar a morosidade da Justiça e atacar em específico o extinto recurso de protesto por novo júri. 

“Quero apontar apenas 3 virtudes do projeto que irá à votação, e espero que, por unanimidade, venha merecer a 

acolhida desta Casa. Em primeiro lugar, o recente episódio ocorrido no Estado do Pará, relativamente ao 

julgamento do homicídio que vitimou Dorothy Stang. Houve uma condenação de pena superior a 20 anos e houve 

a apresentação de um recurso chamado protesto por um novo júri, que se aplica automaticamente a casos dessa 

natureza.” Diário da Câmara dos Deputados, 15 de maio de 2008, quinta feira, p. 258. Disponível em: 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD15MAIO2008.pdf#page=257 último acesso em 20 de setembro 

de 2018. O criminólogo e penalista argentino ZAFFARONI, tratando da influência da criminologia midiática, 

principalmente no Poder Legislativo realiza uma crítica contundente ao apontar uma desorientação dos políticos: 

“Os políticos desorientados costumam acreditar que fazendo concessões à criminologia midiática conterão seus 

golpes e, quando se dão conta de que isso não a detém e sim a potencializa, sua desorientação aumenta. Eles 

ignoram que a criminologia midiática não tem limites, vai num crescendo infinito e acaba reclamando o 

inadmissível: pena de morte, expulsão de todos os imigrantes, demolição dos bairros precários, deslocamentos de 

população, castração dos violadores, legalização da tortura, redução da obra pública de construção de prisões, 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD15MAIO2008.pdf#page=257
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menino João Hélio, veio a superfície tal intento através de propostas para redução da maioridade 

penal, medida que fez o Poder Executivo trazer um contraponto no intuito de aprovar uma 

reforma profunda no processo penal622. 

 

Sob pena de transbordar os limites do tema eleito mediante recorte metodológico, 

propõe-se esmiuçar como se deu o trabalho no Congresso Nacional frente ao texto original 

apresentado pela Comissão que resultou na Lei nº 11.719 de 2008, com realce quanto aos 

procedimentos penais. Retornando aos idos de 2001, o texto originalmente proposto trazia 

como dispositivo responsável por prever o juízo de admissibilidade da acusação do 

procedimento comum ordinário nos seguintes termos623: 

 

“Art. 395. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou 

queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ordenará a citação do acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, contados da data 

da juntada do mandado dos autos ou, no caso de citação por edital, do 

comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.” 

 

Com isso, em 20 de fevereiro de 2002, o Relator, Deputado Ibrahim Abi-Ackel emitiu 

parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 4.207, inclusive apontando que foram adotados princípios que 

modernizavam o processo, com principal enfoque na celeridade, defesa efetiva e sistema 

acusatório. Apontou o Deputado Abi-Ackel624 que foram implementadas novas técnicas de 

apuração da responsabilidade penal, tal qual a efetiva defesa do acusado antes do exame de 

admissibilidade da acusação; a imperativa fundamentação da decisão que a recebe ou rejeita; o 

deslocamento do interrogatório para o término da instrução; e a previsão expressa de rejeição 

liminar da acusação, além da absolvição sumária, facultando-se às partes produção probatória 

nesse momento processual (juízo de admissibilidade da acusação)625. 

                                                                 
supressão de todas as garantias penais e processuais, destituição dos juízes etc.” ZAFFARONI, Eugenio Raul. A 

questão criminal. Rio de Janeiro, Revan, 2013, (41.) p.148  
622 Ver “Reformar o Processo Penal é preciso, Folha de São Paulo, Entrevista do então Ministro Márcio Thomaz 

Bastos em 15 de fevereiro de 2007. 
623 Mensagem nº 213/01 (Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 

Processo Penal, relativos à suspensão do processo, emendatio libelli, mutatio libelli e aos procedimentos). 
624 Além disso apontou o Deputado: “Dispõe que as normas pertinentes à defesa anterior ao recebimento da 

denúncia sejam aplicáveis em todos os procedimentos penais, ainda que não previstos no Código de Processo 

Penal. Cuida a norma da uniformidade dos procedimentos em todo processo de natureza penal”. O referido parecer 

foi aprovado pela Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania no dia 13 de março de 2002. Após 

requerimento de trâmite urgente para apreciação, com base no art. 155 do Regimento Interno o Projeto de Lei ficou 

sem qualquer movimentação legislativa até 2007. 
625 Dispunham os §§4º e 5º do art. 395 no texto originário: “§4º Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério 

Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em cinco dias; §5º Entendendo imprescindível, o juiz 
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Após o retorno do trâmite do Projeto de Lei nº 4.207 em 17 de maio de 2007 fora 

realizada Sessão Extraordinária na Câmara dos Deputados, ocasião em que apresentada 

Emenda Substitutiva de Plenário, com parecer favorável do Relator Deputado Flávio Dino pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito pela aprovação. 

 

De suma importância ressaltar que fora este o exato momento em que se iniciava o 

movimento legislativo que subverteria a lógica constitucional estabelecida pela Comissão de 

Acadêmicos no Projeto originário no tocante aos procedimentos processuais penais, ferindo de 

morte as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, caput, 

inc. LV, da Constituição da República. 

 

A despeito da fala do Deputado Flavio Dino em plenário626, a referida Emenda 

Substitutiva Global de Plenário de autoria do Deputado João Campos foi a responsável por 

abolir todos os parágrafos do art. 395 do Projeto Original, principalmente os §§4º e 5º que 

estabelecia uma fase independente e anterior à decisão que encerrava o juízo de admissibilidade 

da acusação com possibilidade da fala de ambas as partes, bem como produção, mesmo que 

parcial, de prova. 

 

                                                                 
determinará a realização de diligencias, no prazo máximo de dez dias, podendo ouvir testemunhas e interrogar o 

acusado.” Observa-se que repetia dispositivo de anteprojetos anteriores no que atine à tréplica da acusação, tal 

qual enfrentamos no capítulo 2, além de deixar claro o intento em estabelecer tal fase como independente ao 

restante do processo, já que permitida inclusive produção probatória a interferir no juízo de admissibilidade da 

acusação. 
626 Rememorando uma célebre frase que na história da humanidade é objeto de disputa entre Otto von Bismarck e 

John Godfrey Saxe, este indicado por Fred R. Shapiro em reportagem do The New York Times em 21 de julho de 

2008: “Leis, como salsichas, deixarão de inspirar respeito na proporção em que sabemos como elas são feitas. 

(“Laws, like sausages, cease to inspire respect in proportion as we know how they are made.”) o autor da presente 

pesquisa buscou a fundo a verdadeira origem do tema central desta dissertação e transcreve aqui parte do áudio da 

sessão que aprovou o substitutivo responsável pela alteração do procedimento penal ordinário.  Deputado Flávio 

Dino fala as 16:20:49 na referida sessão. 1:11: “Sr. Presidente, Senhores Deputados. Nós fizemos uma única 

emenda sobre esse projeto que já tramita a 6 anos. É um projeto daqueles que se inserem na lógica de simplificação 

de concentração dos atos processuais, de diminuição de formalidades a fim de agilizar a ação do Poder Judiciário. 

Quero destacar apenas o núcleo dessa emenda que em nada altera o espírito original do Projeto apresentado pelo 

Poder Executivo, ainda no governo anterior e submetido à relatoria do sempre ilustre deputado Ibrahim Abi-Ackel. 

Foi mantida a coluna vertebral do projeto, nós apenas fizemos adequações atinentes aos procedimentos. Nós 

aprovamos aqui, a coisa de cerca de 1 mês, o Projeto 4.203 que versa sobre o Tribunal do Júri e ali decidimos que 

em vez de várias audiências, nós teremos somente uma única audiência para instrução processual seguindo-se para 

a designação da audiência de instrução e julgamento.” Após discorrer sobre os artigos indica novamente a principal 

preocupação do legislativo ao falar que se ganha substantivamente no tocante à velocidade. Conforme discutir-se-

á em sequência e apontado no próprio texto do trabalho, subverteu-se completamente o espírito original do trabalho 

apresentado pelo Poder Executivo. http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=28675 

Consulta em 20 de setembro de 2018. 
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Nesse exato momento do processo legislativo, inseriu-se no art. 395 do Projeto um verbo 

em mesóclise (“recebê-la-á”) que torna, até o presente dia as garantias fundamentais do 

contraditório e a ampla defesa, letra morta na gênese do processo penal. 

 

Observa-se que nessa mesma ocasião fora aprovado Requerimento do Deputado Lobbe 

Neto, que solicitou preferência para votação da Emenda Substitutiva de Plenário nº 1, sendo 

esta aprovada com parecer favorável, ficando prejudicado o projeto inicial e aprovada a redação 

final. Nessa mesma sessão fora determinada então a remessa da matéria ao Senado Federal627. 

 

Verifica-se em Parecer nº 1.001 de 2007, datado de 3 de outubro de 2007, da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 36 (PL 4.207 de 2001) 

sob a Relatoria da Senadora Ideli Salvatti, aponta-se que fora criado um Grupo de Trabalho de 

Reforma do Processo Penal, constituído pelos Senadores Jefferson Peres, Mozarildo 

Cavalcanti, Pedro Simon e Romeu Tuma, além da Relatora. 

 

Nesse Parecer, há novo realce, nos mesmos moldes que o dado pelo Deputado Ibrahim 

Abi-Ackel em 2001, quanto à resposta do acusado antes do exame de admissibilidade da 

denúncia, tendo em vista a garantia constitucional da ampla defesa, tal como já vigia desde 

1941 nos casos de procedimento penal relativo à funcionário público (art.514 e seguintes do 

CPP)628. 

 

Nesse momento, sugere-se a inversão do texto legal no tocante aos arts. 395 e 396, já 

que tratava das hipóteses que se autorizava de pronto a rejeição da acusação para momento 

anterior à apresentação de defesa pelo acusado. Além disso, sugeriu-se a criação de um 

parágrafo único separando o início do cômputo do prazo para o acusado citado pessoalmente e 

o citado por meio de edital. 

 

                                                                 
627 Disponível em: 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoPle.asp?codReuniao=14971.Último acesso 

em: 20 de setembro de 2018. 
628 Conforme a doutrina também apontava na época qual era o intento da Comissão de especialistas: “havia 

somente um momento para o juiz receber a denúncia ou queixa, aquele posterior à apresentação da resposta pelo 

réu. A intenção era a de criar a possibilidade da apresentação de defesa pelo acusado antes do recebimento ou 

rejeição da peça acusatória, nos moldes existentes no procedimento especial previsto para os crimes praticados por 

funcionário público.” FERNANDES, Antônio Scarance; LOPES, Mariângela. O recebimento da denúncia no novo 

procedimento. Boletim IBCCrim, São Paulo, ano 16, nº 190, p.2-3, set. 2008. 
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Importantíssimo observar que, tendo em vista o substitutivo apresentado na Câmara, 

acatava a Senadora a Emenda nº 8, de origem das sugestões da Suprema Corte brasileira629, 

para suprimir a mesóclise “recebê-la-á”630. Por conseguinte, fora proposta a Emenda nº 8 de 

caráter supressivo pela Senadora Ideli Salvatti, retirando-se a mesóclise “recebê-la-á”631. 

 

Em 06 de dezembro de 2007, fora aprovada no Senado a Emenda supressiva supracitada 

dentre outras632 e retornou o projeto pra Câmara dos Deputados. Sem qualquer motivo aparente, 

em 11 de fevereiro de 2008 é publicado texto pela Coordenação de Comissões Permanentes 

inserido novamente a mesóclise “recebê-la-á” e retornando o texto para o art. 395. 

 

Em 13 de maio de 2008, sob a relatoria do Deputado Regis de Oliveira é elaborado 

parecer em que comenta a questão trazida pela então Emenda supressiva do Senado de nº 8. 

Novamente, alheio ao texto constitucional e à origem da proposta da Emenda no Senado 

(Supremo Tribunal Federal), sem a devida atenção que as garantias fundamentais da ampla 

defesa e do contraditório merecem, foi emitido novo parecer. Analisando a supressão da 

                                                                 
629 Cita-se expressamente o apoio na análise do Projeto da Ministra Ellen Gracie, Presidente da Suprema Corte na 

época, além do da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Associação dos Juízes Federais do Brasil 

(AJUFE), do Ministério Público do estado de Santa Catarina e outras entidades. 
630 A justificativa apresentada fora: “O ato de recebimento da denúncia está previsto no momento descrito no artigo 

399, ou seja, após a oportunidade de resposta preliminar. A atual redação do projeto antecipa desnecessariamente 

o exame de admissibilidade da denúncia. (...) Vale lembrar que a mesma providência é tomada no procedimento 

dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, conforme arts. 515 e 516 do Código de Processo Penal, 

no qual há notificação do acusado para resposta preliminar antes do juízo de admissibilidade da peça acusatória, 

oportunizando à defesa a juntada de documentos e justificações.”  
631 A título de curiosidade, compulsadas outras propostas de emenda, reforça-se novamente a preocupação do 

legislador, em total descompromisso com a Constituição e o pior dando vazão às propostas de entidades de classe 

do próprio circuito jurídico: Emenda nº 23 de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares no tocante ao art. 399. 

O que nos interessa apontar é o seguinte trecho: “Como de notório saber, o vetor de orientação do Projeto é a 

alteração substancial no Código de Processo Penal (CPP) de modo a tornar os processos penais mais céleres, 

eficazes, garantindo a segurança jurídica, o direito de defesa e a não impunidade. Não obstante, segundo a 

Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), se por um lado essa regra evidencia um esforço no sentido de 

garantir o princípio da ampla defesa, por outro lado, tal regra pode tornar o feito mais lento. Desta feita, buscando 

inibir qualquer tipo de morosidade processual, a presente Emenda acolhe sugestão dos juízes federais, 

estabelecendo que a intimação não seja pessoal, e sim na pessoa do advogado (defensor), inclusive porque o réu 

já terá sido citado pessoalmente para responder à acusação (art. 396 do Projeto) e acompanhar todos os atos do 

processo.” Não há qualquer juízo de valor quanto ao teor da Emenda em si quanto ao artigo de lei, mas apenas 

evidenciar uma busca incessante por velocidade, celeridade, eficientismo, deixando de longe do debate garantias 

como presunção de inocência, contraditório, ampla defesa. 
632 Em discurso em Plenário, a Senadora Ideli Salvatti proferiu discurso em que apontou: “Esse procedimento de 

absolvição sumária, com certeza, eliminará dos tribunais milhares e milhares de processos que vão até as últimas 

consequências, sem qualquer sustentação consistente para sua continuidade. Não sendo o acusado absolvido 

sumariamente, o juiz recebe a denúncia e marca uma audiência de instrução e julgamento.” E prossegue falando 

sobre a concentração em audiência uma: “Portanto, haverá economia processual e agilidade com essa mudança. 

Primeiro, pela absolvição sumária, que eliminará muitos e muitos processos que não têm qualquer condição de 

subsistir porque a acusação é frágil, não tem elementos, e a defesa preliminar é consistente. Portanto, absolve-se 

sumariamente. Ao transformar um procedimento que se alonga em uma única audiência não tenho nenhuma dúvida 

de que estaremos fazendo uma grande mudança no processo judicial.” 
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mesóclise “recebê-la-á” e o fato do juízo da admissibilidade da acusação encontrar-se no art. 

399, após a oportunidade da manifestação defensiva, se manifestou o Deputado Regis de 

Oliveira que tal alteração é desnecessária, sob o fundamento de que o processo não pode ser 

mais importante que a relação material discutida nos autos, apontando também a duração 

razoável do processo. 

 

A grande questão é verificada no seguinte excerto que se transcreve: 

 

“mais ainda se faz importante a redação aprovada pela Câmara, pois 

sendo inepta de plano a denúncia ou queixa, razão não há para se 

mandar citar o réu e, somente após a apresentação de defesa deste, 

extinguir o feito. Melhor se mostra que o juiz ao analisar da denúncia 

ou queixa ofertada possa fulminar de plano relação processual 

infrutífera, pois de trabalho inútil certamente não requer o magistrado, 

sempre assoberbado de processos, sem contar a economia processual 

obtida com a interrupção inicial e imediata de uma relação processual 

inepta a gerar qualquer tipo de benefício à sociedade.” 

 

Com isso, mesmo em 2008, notam-se traços discursivos que explicitam a 

sobrevalorização da função do juiz enquanto sujeito central do processo, situação que nos 

remete aos escritos de BARROS (1969)633
 e aos próprios moldes da Exposição de Motivos do 

CPP de 1941. 

 

O discurso do legislador reforça algo que vai de encontro às garantias constitucionais: a 

confiança no juiz é tanta que esse será capaz de “fulminar de plano relação processual 

infrutífera”, mesmo que para isso não seja sequer dada a possibilidade do principal interessado 

se manifestar nos autos634. O discurso é embebido na celeridade e no eficientismo, mas logo em 

seguida, para a presente pesquisa, atribui-se mais um papel aos juízes635, ignorando a 

                                                                 
633 “O juiz seria o mais eminente sujeito da relação processual.” BARROS, Romeu Pires de Campos. Direito 

processual penal brasileiro, v. I, São Paulo: Sugestões Literárias, 1969, p. 208. 
634 Nesses moldes, compulsadas as razões do legislador, são as lições de CRUZ “O propósito parece ter sido o de 

conferir maior grau de proteção ao acusado contra acusações infundadas e até temerárias, que, se não constituem 

regra, podem ocorrer como fruto do açodamento, errônea interpretação dos fatos apurados na investigação 

preliminar ou, quiçá, de distorcida concepção dos fins do processo penal.” CRUZ, Rogério Schietti Machado. O 

juízo de admissibilidade após a reforma processual de 2008 in Garantismo Penal Integral, Editora Atlas, São 

Paulo, 2015, p.222. Ao nosso ver, apesar de indicar que o juiz poderá fulminar de plano “relações processuais 

infrutíferas”, o legislador ignora os intentos da Comissão de Especialistas, referendada pelo Supremo Tribunal 

Federal na sugestão da Emenda no trâmite do Projeto no Senado e acaba por ignorar que justamente em razão do 

açodamento e sobrecarregamento dos juízes criminais tal momento processual é desvalorizado e relegado para o 

trâmite da ação penal a demonstração da inocência do acusado.  
635 GLOECKNER diagnostica tal entendimento após análise histórica em eleger o juiz como melhor preparado para 

defender a lei, desvalorizando a contribuição das partes no processo: “A potencialização dos poderes do magistrado 
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participação do principal interessado na discussão: o acusado. Assim, subverte-se totalmente a 

situação descrita, aprofundando o vilipêndio das garantias fundamentais da ampla defesa e do 

contraditório previstas na CR de 1988. 

 

Há assim um menoscabo de um dos momentos mais importantes do processo penal: o 

juízo de admissibilidade da acusação. Observe que se declara uma preocupação com a duração 

razoável do processo, celeridade e aponta-se a desnecessidade do acusado se manifestar para 

ter o processo criminal, que o coloca na condição de sujeito passivo extinto, sendo desnecessária 

sua citação. 

 

Assim, há uma clara inversão dos sinais: o enfoque que deveria ser em homenagem à 

ampla defesa e o contraditório assegurando infraconsitucionalmente ao acusado, todas 

condições possíveis de que o processo criminal não seja instaurado em seu desfavor636, tem-se 

que a este não é dada a oportunidade de se defender nesse momento inicial do processo. 

 

                                                                 
(que jamais foi no Brasil suprimida, desde o ‘processo penal autoritário’ e sua concepção publicística de processo, 

passando à contemporânea juristocracia), foi construída não apenas desde um código, desde uma legislação. Vinha 

desde as raízes doutrinárias, e lá permanece. Um juiz ‘automático’ e não ‘alomático’, permitia desconstruir as 

partes no processo penal, para reconduzi-las a meros ‘partícipes’.” GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. 

Autoritarismo e Processo Penal. Rio de Janeiro, Editora Tirant Le Blanch. 2018, p. 375-376.  
636 Nesse sentir, respeitosamente, discorda-se do posicionamento de MENDONÇA ao expor que: “Por fim, o 

recebimento da denúncia em nada prejudicará a finalidade do dispositivo, que é permitir o contraditório logo no 

início da ação penal. Realmente, o fato de o juiz ter recebido a denúncia não o impedirá de, após o oferecimento 

de defesa escrita pelo acusado, absolve-lo sumariamente. Por outro lado, caso se entenda que a decisão inicial que 

determina a citação do acusado não se enquadra no conceito de recebimento da denúncia, haverá sérios prejuízos 

para a sociedade, pois em inúmeras situações concretas ocorrerá a prescrição, especialmente na modalidade 

retroativa.” MENDONÇA, Andrey Borges. Nova reforma do Código de Processo Penal, São Paulo, Método, 

2008, p.266. O próprio autor páginas antes (p. 262) reconhece que “o processo penal, por si só, já é um fardo para 

o agente, atingindo seu status dignitatis”. A sustentar sua posição doutrinária de que a reforma estabeleceu no art. 

396 o recebimento da denúncia, o respeitável autor aponta a prescrição e o afastamento da interpretação literal do 

art. 399 para respeitar o processo penal enquanto sistema. Reconhecendo que a problemática se fundou com a 

inserção da mesóclise “recebê-la-á” e rejeição da Emenda nº 8 do Senado MENDONÇA apregoa: “É certo que a 

exposição de motivos pode auxiliar na interpretação do texto aprovado. No entanto, com a promulgação, a lei 

adquire vida própria, separa-se do legislador, como se o cordão umbilical fosse rompido. É critério orientador, mas 

jamais vinculante, especialmente na presente situação, em que houve alteração, em razão das emendas legislativas, 

da sistemática inicialmente prevista. Por fim, vale ressaltar que no Senado Federal foi apresentada a Emenda 8, 

que pretendia justamente alterar o caput do art. 395, suprimindo o termo ‘recebê-la-á’, sob a justificativa de que o 

ato de recebimento da denúncia estaria previsto no momento descrito no art. 399. Entretanto, a referida emenda 

foi rejeitada na Câmara dos Deputados, corroborando o quanto dito por nós acima.” Ibidem, p.267-268. Ocorre 

que, conforme delinear-se-á a seguir, basta submeter o art. 395 à filtragem constitucional que a discussão se encerra 

por reconhecer o recebimento da denúncia ou queixa somente após o oferecimento da defesa prévia, em respeito 

às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Entendimento alarmante e que, respeitosamente, 

ignora o projeto de lei original da comissão nomeada. 
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A lógica da melhor análise como fruto direto da tese (acusatória) e sua antítese (defesa) 

é subvertida637. Com isso fora designado novamente o Deputado Flavio Dino para emitir 

parecer enquanto membro da CCJ em que basicamente repetiu os mesmos dizeres do Deputado 

Regis638. 

 

Assim, fora rejeitada a modificação buscada pela Emenda supressiva nº 8, a despeito de 

todos pareceres e apontamentos realizados, mas topograficamente fora aceita a realocação do 

texto original do art. 395 para o art. 396, no dia 29 de maio de 2008. Com o retorno do Projeto 

para o Senado este foi aprovado em 20 de junho de 2008 tal como observamos os arts. 396 e 

399 até a atualidade639. 

 

Por conseguinte, ao ser aprovado o texto da Lei nº 11.719 nestes moldes verifica-se a 

sua inconstitucionalidade nestes dispositivos específicos em razão de não respeitarem o art. 5º, 

caput, inc. LV, da Constituição da República de 1988, responsável pela previsão das garantias 

fundamentais do contraditório e da ampla defesa aos acusados em geral, com os meios e 

recursos inerentes. Já no momento inicial do processo penal há contrariedade ao não se 

viabilizar reação defensiva logo após o oferecimento da acusação e anterior ao juízo de 

admissibilidade da acusação, algo que já havia sido indicado no Código de Processo Penal 

                                                                 
637 DI RONZA trata justamente da impossibilidade de delegar a outro sujeito que não o acusado e seu advogado 

medidas que cabem somente a ele, tal qual se defender da acusação oferecida em seu desfavor já no início do 

processo: “La condotta processuale dell'imputato - libero di esercitare come meglio ritenga il suo diritto di difesa, 

anche con atteggiamenti passivi - non può essere compressa da altri soggetti, in virtù del rispetto di quei vincoli 

che legano gli organi giurisdizionali all'osservanza che giammai potrebbe esse conzionata dalle diverse scelte 

difensive o atteggiamenti assunti dall'imputato nel procedimento a suo carico.” DI RONZA, Paolo. 

Partecipazione e difesa dell’imputato nel processo penale, Napoli, Casa Editrice Dtt Eugenio Jovene, 1978, 

p.43. 
638 “6) Emenda nº 8: Pretende alterar no caput do art. 395, do Código de Processo Penal, o termo "recebê-la-á", 

sob a justificativa de que o ato de recebimento da denúncia está previsto no momento descrito no artigo 399. O 

instrumento que é o processo, não pode ser mais importante do que a própria relação material que se discute nos 

autos. Sendo inepta de plano a denúncia ou queixa, razão não há para se mandar citar o réu e, somente após a 

apresentação de defesa deste extinguir o feito. Melhor se mostra que o juiz ao analisar da denúncia ou queixa 

ofertada fulmine relação processual infrutífera. Rejeita-se a alteração proposta pelo Senado” 
639 Salutares são as críticas também realizadas por CHOUKR quem se debruçou sobre as minúcias do processo 

legislativo: “Apresentado dessa forma, o tema foi colocado em debate por dez minutos, ocupado pelos Senadores 

para abordar tema estranho ao projeto em votação, mas politicamente candente naqueles dias (caso ‘Renan 

Calheiros’), e somente voltou a ser discutido na fala do i. Senador Demóstenes Torres, que utilizou seu tempo para 

afirmar ‘Quero dizer que a matéria relatada pela Senadora Ideli Salvatti é da maior importância também para a 

fluência do processo penal, dentro do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque cria, de forma saudável, 

princípios do Direito Civil, porque insere princípios do Direito Civil dentro do processo penal”, concluindo que 

“também estamos contribuindo para melhorar o Direito nosso País”. O projeto foi, na sequência, aprovado.” 

CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários consolidados & crítica jurisprudencial – 

vol. II, Belo Horizonte, Editora D´plácido, 2017, p.51. 
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Modelo para Ibero-América, além de imperar em vários modelos estrangeiros de processo 

penal, conforme tratado nos itens 7, 8 e 9 do segundo capítulo. 

 

3.3 Procedimentos especiais e a manifestação defensiva prévia ao juízo de admissibilidade 

da acusação 

 

 

A seguir, serão brevemente discutidos os procedimentos penais especiais que guardam 

intrínseca relação com o objeto da presente pesquisa. O escopo da análise a seguir é verificar e 

buscar diagnosticar os motivos de tais procedimentos possuírem a possibilidade de 

manifestação anterior a decisão que encerra o juízo de admissibilidade e se há algum aspecto 

que os aproxima, de modo a confrontá-los com o procedimento comum ordinário640. 

Para tanto serão analisados os procedimentos do Júri; dos crimes de responsabilidade 

de funcionários públicos; dos crimes de competência dos Tribunais; dos crimes de drogas; dos 

crimes de menor potencial ofensivo e seu procedimento sumaríssimo; bem como dos crimes de 

imprensa. 

 

3.3.1 Procedimento dos crimes dolosos contra a vida: o Tribunal do Júri 

 

Historicamente, tal qual analisado no capítulo 2, o Júri fora instituído no Brasil pela Lei 

de 28 de junho de 1822 para os delitos de imprensa, composto por 24 juízes leigos. 

Posteriormente, este fora bipartido em júri da acusação, com os mesmos 24 juízes, e júri de 

julgamento, com 12 juízes.  

 

No direito processual penal brasileiro verificaram-se ampliações e restrições à 

competência do júri, sendo marcante o disposto pela Constituição de 1946, responsável por 

                                                                 
640 Conforme já delineado, a existência de procedimentos especiais possui uma razão de ser apoiada na obrigação 

do Estado em reconhecer que há especificidades tanto dos crimes em apuração quanto dos sujeitos a ocupar o polo 

passivo que obrigam o desenho de um procedimento com questões pontuais específicas a incluir na persecução 

penal tendo em vista dotar de mais eficiência ou proteger uma posição, o que é apontado por BUENO desde 1959: 

“A lei não só quando classifica as diversas jurisdições, como quando estabelece o procedimento criminal, atende 

cuidadosamente às conveniências da ordem e justiça pública, que variam segundo a qualidade e gravidade dos 

delitos, e, conjuntamente, conforme as condições políticas dos delinquentes.” BUENO, José Antônio Pimenta. 

Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro. Edição anot., atual. e compl., Editora Revista dos 

Tribunais, 1959, 106., p.211. 
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delimitar sua competência apenas para os delitos dolosos contra a vida, delitos de imprensa e o 

escabinado de economia popular641.  

 

Nos moldes como fixado pelo Código de Processo Penal, considerado o advento da Lei 

nº 11.689 de 2008642, o procedimento para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é um 

procedimento bifásico, subdividindo-se em juízo de acusação643 e juízo da causa, para 

julgamento do mérito do processo. 

                                                                 
641 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal, 6. Ed. 1999, São Paulo, Editora Saraiva, p.434. Além 

disso, destaca o autor que a Constituição de 1967 atribuiu competência exclusiva e não ampliável do Júri apenas 

para julgamento dos delitos dolosos contra a vida, situação afastada pela Constituição de 1988, a qual permitiu o 

julgamento de delitos conexos aos dolosos contra a vida. Idem, p.434. Em sentido oposto, nos comentários à 

Constituição de 1967, PONTES DE MIRANDA leciona que: “O art. 153, §18, manteve a instituição do júri pois que 

no texto está que ‘é mantida a instituição do júri, mas conservou a obrigatoriedade limitada aos crimes dolosos 

contra a vida. (...) O que se há de entender é que se manteve a instituição do júri, sendo obrigatória para as leis 

sôbre competência judicial, como princípio constitucional, que se lhe reconheça a competência para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida. Advirta-se que não se disse, no art. 153 §18 da Constituição de 1967, com a 

redação de 1969, que ‘é mantida a instituição do júri, que somente terá competência no julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida.’ Se o ‘somente’ lá estivesse, seria de interpretar-se a regra jurídica como limitativa da 

competência. O ‘somente’ lá não está; de modo que se deixou à lei apontar outros casos de competência, além 

daquele que está indicado como de exigência constitucional.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 

Comentários à Constituição de 1967 – Com a Emenda n. 1, de 1969, 2. ed., rev., Tomo V, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 1971, p.268-269. 
642 Importantes são as lições de BADARÓ sobre o procedimento em questão e a alteração legal de 2008: “Sempre 

respeitando a disciplina constitucional do Tribunal do Júri, o projeto procurou eliminar formalidades e atos inúteis, 

que não mais se justificavam em termos de eficiência da justiça penal, mas apenas em tributo ao passado. Além 

da simplificação, buscou-se também alterar dispositivos e criar novas formas de acelerar o julgamento pelo 

Tribunal do Júri, sem, contudo, ferir o devido processo legal ou suprimir garantias processuais.” BADARÓ, 

Gustavo. Tribunal do Júri: Lei 11.689, de 09.06.2008 in Reformas no processo penal: As novas leis de 2008 e 

os projetos de reforma, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.53. E prossegue o autor apontando a 

referida lei como a responsável por instituir disciplina própria para esta fase preliminar: “A Lei 11.689/2008 

introduziu uma disciplina própria para a acusação preliminar, também chamada de ‘juízo de acusação’. Na redação 

originária do CPP, a primeira fase do procedimento do Júri não possuía disciplina própria, sendo previsto apenas 

um regramento especial quanto às alegações finais (CPP, art. 406) e a disciplina das quatro decisões que poderiam 

ser tomadas ao término do ‘juízo de acusação’ (CPP, arts. 408 a 411).” Ibidem, p. 53-54. 
643 Há uma parcela da doutrina que aponta esta fase como o antigo sumário da culpa, tal como OLIVEIRA, Eugênio 

Pacelli de. Curso de Processo Penal, rev., ampl. e atual. São Paulo, Editora Atlas, 2013, p. 720. Entretanto, não 

se concorda com tal posicionamento, pois conforme aponta BADARÓ: “na redação originária do Projeto de Lei 

4.203/2001, durante todo o procedimento do iudicium accusationis, não havia o recebimento da denúncia, que 

somente ocorria caso o juiz entendesse que o acusado devia ser pronunciado (PL, art. 413, caput). Melhor a 

sistemática adotada pela Lei 11.689/2008. Analisando o Projeto de Lei 4.203/2001, STOCO (Tribunal do Júri e o 

projeto de reforma de 2001, RBCCrim 36/214) destaca que “no sistema atual a denúncia é recebida sem a 

participação do acusado e sem lhe permitir uma defesa preliminar ou initio litis, reiterando a possibilidade de 

demonstrar a sua improcedência. Ora, tal ofende comezinhos princípios constitucionais. Ademais, o 

constrangimento e o dissabor de um processo é, o mais das vezes, mais nocivo, ofensivo, constrangedor e danoso 

do que a própria condenação”. Todavia, analisando o referido projeto, já tivemos oportunidade de afirmar 

(BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy, Projeto de Lei n. 4.203/2001 – Tribunal do Júri, Código de Processo 

Penal – Comentários aos projetos de reforma legislativa, p. 172, nota 8): “Embora o novo procedimento estabeleça 

a possibilidade de uma defesa verdadeiramente prévia, antes do recebimento da denúncia, esta somente se dará ao 

término do procedimento, após inclusive a audiência de instrução. Assim, todo o constrangimento e o dissabor 

serão sentidos pelo acusado, da mesma forma, tendo inclusive que ser interrogado. Somente do ponto de vista 

formal, ou quiçá meramente terminológico, não haverá tal constrangimento. Poderia o acusado dizer: apresentei 

defesa, aleguei preliminares, arrolei testemunhas, acompanhei a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, 

fui interrogado e apresentei alegações orais, mais não sofri qualquer constrangimento, pois ainda não há denúncia 



203 
 

Inserida no bojo das reformas de 2008644, observa-se que nos mesmos moldes que o 

Projeto nº 4.207, o texto original da Comissão de Reforma foi alterado suprimindo importantes 

questões. No texto original havia uma fase prévia de admissibilidade da acusação, denominada 

instrução preliminar645, em que oferecida a acusação, o acusado em sua resposta poderia 

especificar provas e arrolar até cinco testemunhas646. Ato seguinte, seria ouvido o Ministério 

Público dentro de cinco dias647. Previa-se a realização de audiência una, com oitiva das 

testemunhas, interrogatório e debates orais648. O controle do juízo de admissibilidade era 

designado ao juiz, quem pronunciaria o acusado, se convencido da presença dos requisitos 

indispensáveis649.  

 

Não obstante, abandonou-se o modelo proposto e a referida Lei retirou por completo o 

contraditório e a ampla defesa no momento prévio ao “primeiro” juízo de admissibilidade da 

                                                                 
recebida contra mim! De se lembrar, ainda, que no Projeto de Lei 4.207, de 2001, no procedimento comum, tanto 

ordinário quanto sumário, o juízo de admissibilidade é, em regra, prévio à audiência de instrução”. 
644 Para uma breve análise da tramitação do Projeto de Lei nº 4.203 de 2001 ver MARQUES, Jader. Tribunal do 

júri: considerações críticas à Lei 11.689/08 de acordo com as Leis 11.690/08 e 11.719/08, Porto Alegre, Livraria 

do Advogado Editora, 2009, p.31-34 
645 Em trecho do Parecer do Relator, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, datado de 20 de fevereiro de 2002, em que 

votou pela constitucionalidades, juridicidade, técnica legislativa, bem como pela aprovação no mérito fica evidente 

a proposta da Comissão originária: “Cria, nos processos de competência do Tribunal do Júri, procedimento 

preliminar em que desde logo se defronta o iudicium accusationis com a defesa prévia do acusado, em um só ato 

processual, facultando-se ao acusado a arguição de preliminares, a especificação de provas, a juntada de 

documentos e o arrolamento de testemunhas. Ao cabo de tais diligências, interrogado o acusado e proferidas as 

alegações orais, decidirá o juiz sobre a admissibilidade da acusação, pronunciando o acusado ou decretando a 

impronúncia, em decisão fundamentada. O Juiz poderá, ainda, absolver sumariamente o acusado por inexistência 

do fato ou não provada a autoria, não constituir o fato infração penal ou demonstradas as causas de isenção de 

pena ou de exclusão do crime.” Disponível 

em:http://imagem.camara.gov.br/MostraIntegraImagem.asp?strSiglaProp=PL&intProp=4203&intAnoProp=2001

&intParteProp=4#/ Último acesso em: 02 de outubro de 2018. Também apontando tal fase como independente, 

CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários consolidados & crítica jurisprudencial – 

vol. II, Belo Horizonte, Editora D´plácido, 2017, p.84. 
646 Art. 406. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ordenará a citação do acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, contados da data da juntada do mandado aos autos 

ou, no caso de citação por edital, do comparecimento pessoal do acusado ou de defensor constituído. § 1° As 

testemunhas de acusação, até o máximo de cinco, deverão ser arroladas na denúncia. § 2° Na resposta o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-as e, dependendo o 

comparecimento de intimação, requerê-la desde logo. 
647 Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e 

documentos, em cinco dias. 
648 Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, 

no prazo máximo de dez dias. 
649 Art. 413. Encerrada a instrução preliminar, o juiz, fundamentadamente, decidirá sobre a admissibilidade da 

acusação, recebendo-a e pronunciando o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de 

indícios suficientes de autoria, ou de participação.” Interessante também é o destaque de Jader Marques: “A 

Comissão de Reforma, na redação original do Projeto nº 4.203/01, propôs um modelo em que não haveria 

recebimento da denúncia, sendo previsto um só momento para a admissibilidade da acusação, o que aconteceria 

conjuntamente com a pronúncia.” MARQUES, Jader. Tribunal do júri: considerações críticas à Lei 11.689/08 

de acordo com as Leis 11.690/08 e 11.719/08, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2009, p.32. 
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acusação, o que levaria em momento posterior a mesma medida quanto ao procedimento 

comum ordinário, como se indicou em subtópico acima, inclusive ponto realçado no Congresso 

Nacional quando da votação daquele projeto de lei650. 

 

Nota-se que a Câmara aceitou a proposta do Senado Federal651, responsável por indicar 

o necessário recebimento da denúncia, baseada no fato de que era um problema viabilizar o 

procedimento nos moldes originais trazendo contraditório, dotado de produção probatória em 

audiência, sem que tivesse ocorrido então o juízo de admissibilidade da acusação previamente, 

criando assim uma hipótese plenamente diversa do que vigia no procedimento comum ordinário 

anterior. 

 

Portanto, a sequência de fatos e a justificativa para não concretizar 

infraconstitucionalmente as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa é a 

seguinte: em razão da votação do PL que alterou o procedimento do Júri ter antecedido o PL 

que alterou o procedimento comum ordinário, sustentou-se que não poderia se alterar 

substancialmente o procedimento especial, pois fugiria dos moldes do procedimento comum 

ordinário; e quando da votação do PL que alterava o procedimento comum ordinário, sustentou-

se que não havia razão para alteração, pois no procedimento do Júri não houve tal alteração. 

                                                                 
650 Fala em plenário do Congresso Nacional do Deputado Flávio Dino, exposta em nota de rodapé 59. 
651 Projeto foi encaminhado ao Senado em 26 de março de 2007 (PL 4.203-C/01 – Projeto de Lei da Câmara nº 20 

de 2007) e retorna nove meses depois já com Emendas aprovadas alterando sua natureza original. Consultadas 

todas as vinte e seis emendas, verifica-se que a específica quanto à supressão da audiência prévia com produção 

probatória e contraditório fora apresentada em 29 de agosto de 2007 de autoria dos Senadores Jefferson Peres 

(AM); Ideli Salvatti (SC); Mozarildo Cavalcanti (RR); Pedro Simon (RS); e Romeu Tuma (SP) sugerida no âmbito 

do Poder Judiciário e apresentada aos referidos senadores do Grupo de Trabalho da Reforma Processual Penal. A 

justificativa exarada foi que com a redação atual do art. 406, mantinha-se “a técnica remissiva prevista no atual 

Código de Processo Penal e uniformiza procedimentos já que, em muitas comarcas, a vara do júri é cumulativa à 

vara criminal comum. A uniformidade de ritos evita equívocos e favorece a celeridade.” Sendo esta a primeira 

medida de muitas no pacote de reformas de 2008, as garantias fundamentais e a modernização dos procedimentos, 

com inspiração constitucional e em moldes verificados internacionalmente, são afastadas em prol da celeridade. 

Enfrentando justamente a questão do mote da celeridade no bojo da Reforma de 2008 e da Comissão de Reforma 

do CPP, imprescindíveis são as lições de COUTINHO: “Daí, certamente, falar-se tanto em reformas em prol da 

“celeridade”, como se a questão do tempo, aqui, fosse equivalente, por exemplo, ao “perecimento de um bem”. 

Assim, se tem diferenças estruturais, há que se optar, sem meias palavras, por um processo penal de defesa 

social, típico dos regimes autoritários, ou por um processo penal constitucionalizado, garantidor dos direitos do 

acusado, limitador da violência do Estado; e este último, como é evidente, é incompatível com anseios de 

“celeridade” no sentido de se condenar mais rápido ou se “acalmar a sociedade”, exatamente porque seu escopo 

é garantir que só se puna por meio de um processo legal devido, com a observação do contraditório e dos direitos 

da defesa. E para tanto, não cabe a pressa.” COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda. As reformas parciais do CPP 

e a gestão da prova: segue o princípio inquisitivo. in Boletim IBCCRIM, n. 188, jul. 2008, p.13. No mesmo 

sentido MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons, Rio de Janeiro, Lumem Juris, 

2013, p.56. 
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Em suma, para a presente pesquisa a ausência de uma análise global das reformas em votação 

feriu a ordem constitucional e malversou as garantias fundamentais do cidadão.  

 

De forma esquemática, o procedimento do Tribunal do Júri tem a seguinte estruturação: 

na primeira fase (juízo de acusação) – i) oferecimento da acusação; ii) juízo de admissibilidade 

da acusação; iii) recebimento da acusação; iv) citação do acusado; v) apresentação da resposta 

escrita; vi) réplica da acusação; vii) análise quanto à absolvição sumária; viii) audiência de 

instrução e julgamento. Produzidas todas as provas das partes e realizados os debates, segue-se 

para a ix) pronúncia, impronúncia, desclassificação do delito imputado ou absolvição sumária. 

No caso de pronunciado o acusado, abre-se a segunda fase (juízo da causa) – i) requerimento 

de diligências da acusação; ii) requerimento de diligências da defesa; iii) preparação do 

processo; iv) sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. 

 

Não obstante, serão analisadas apenas questões relativas à primeira fase do 

procedimento dos crimes dolosos contra a vida, tal qual previsto nos arts. 406 a 421, do Código 

de Processo Penal. 

 

De início cabe destacar que, conforme estabelece a Constituição da República, em seu 

art. 5º, caput, inc. XXXVIII, alínea “a”, assegura-se ao acusado plenitude de defesa, sendo 

garantia fundamental com maior amplitude para o cidadão, do que a já estabelecida ampla 

defesa no inc. LV, do caput do mesmo artigo652. Ocorre que desde o nascedouro do processo 

penal653 já se demonstra a completa desqualificação desta garantia ao permitir a legislação 

infraconstitucional que seja o processo criminal instaurado sem a possibilidade de reação 

defensiva do acusado. 

 

                                                                 
652 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 166. No mesmo sentido: BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., 

atual. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, , 2018, p. 672; NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: 

Princípios Constitucionais, São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 1999, p.139-141. 
653 Posição diversa é a de STRECK exposta ao tratar do réu e sua trajetória no processo com base em Van Gennep, 

discutindo ritos de passagem, aglutinados em três momentos específicos (separação, margem e agregação): “A 

primeira fase pela qual passa o acusado de crime que é julgado pelo júri é a separação. Esta fase configura-se com 

o acatamento da denúncia do Ministério Público pelo juiz-presidente – momento em que, legalmente, tem início a 

ação penal – e a subsequente sentença de pronúncia.” STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do Júri: Símbolos e 

Rituais, 3. ed. rev., mod. e ampl., Porto Alegre, Editora Livraria do Advogado, 1998, p. 93. Conforme será exposto 

a seguir, discorda-se desta posição ao afirmar-se na presente pesquisa que o processo tem início com o 

oferecimento da acusação.  
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Com isso, se já reconhecido o gravame no procedimento comum ordinário, pior é o 

panorama no procedimento do júri, tendo em vista ser o procedimento em si próprio garantia 

fundamental, emoldurado no inc. XXXVIII do caput do art. 5º da Constituição da República, 

reconhecido, inclusive, seu caráter de clausula pétrea da Constituição da República, tal qual 

estabelece o art. 60. §4º, inc. IV. 

 

O juízo de acusação em muito se assemelha aos moldes do procedimento comum 

ordinário, entretanto, apresenta poucos pontos de distinção, tais quais o prazo para ocorrência 

da audiência de instrução, debates e julgamento ser mais exíguo e previsão da possibilidade de 

o juiz proferir sua decisão final por escrito no prazo de dez dias, conforme estabelece o art. 411, 

caput e §9º. 

 

No entanto, importa a presente análise o disposto na cabeça do art. 406, o qual estabelece 

que o juiz ao receber a denúncia ou queixa ordenará a citação do acusado para responder a 

acusação no prazo de dez dias. Inquestionável, portanto, que o momento em que se realiza o 

juízo de admissibilidade da acusação é anterior à resposta à acusação, pois a reação defensiva 

advém em momento obrigatoriamente posterior ao recebimento da acusação. Logo, mais uma 

vez permite o CPP que processos criminais sejam instaurados sem a ocorrência de um 

contraditório prévio, consubstanciando-se a plenitude de defesa assegurada na Constituição 

para este procedimento especial em específico654.  

 

Retornando ao exposto por MARQUES (2009)655, a redação final da Lei teria ficado no 

meio do caminho entre o apresentado pela Comissão e o modelo anterior. O detalhe é que a 

sistemática de oferecer a resposta escrita  no momento tal qual fora fixado, esquece-se que a 

previsão de uma defesa preliminar apenas tem sentido caso haja possibilidade de rejeição da 

acusação, como já era previsto para outros procedimentos na época (Juizados Especiais 

                                                                 
654 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, São 

Paulo, 2018, p.678. Ensina o autor que não há, entretanto, efeitos preclusivos para o juiz no que atine à revisão do 

recebimento da acusação quando analisados os argumentos de direito e de fato expostos pela defesa técnica na 

resposta escrita do art. 406, caput, do CPP. Ibidem, p.679. Tal posicionamento também é defendido por DEZEM, 

Guilherme Madeira. Curso de processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 761. No mesmo 

sentido de que a acusação é recebida e somente após é oferecida a resposta à acusação: LOPES JR. Aury. Direito 

Processual Penal, 15. ed. São Paulo, Saraivajur, 2018, p.792; CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo 

penal: comentários consolidados & crítica jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, Editora D´plácido, 2017, 

p.84. 
655 MARQUES, Jader. Tribunal do júri: considerações críticas à Lei 11.689/08 de acordo com as Leis 

11.690/08 e 11.719/08, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2009, p.36. 
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Criminais, Lei de Drogas, Procedimento de funcionários públicos e de competência dos 

Tribunais Superiores). 

 

FREDERICO MARQUES aponta, inclusive, que a finalidade da primeira fase do 

procedimento do Júri (instrução preliminar ou juízo da culpa) tem função precipuamente 

processual, efeitos que se estendem sobre a decisão de pronúncia. Com isso, a produção 

probatória Nessa fase procedimental não se refere à decisão da causa, mas apenas quanto a 

necessidade de ulterior desenvolvimento do processo656. 

 

Seria, portanto, o juízo da formação da culpa um juízo de instrução imprópria 

preparatório para o julgamento da causa, diferenciando-se no Tribunal do Júri, do Inquérito 

Policial por ter esta fase plena incidência do contraditório e da ampla defesa657. 

Nesse aspecto, a decisão de pronúncia ocupa lugar central na discussão quanto ao juízo 

da acusação, vez que esta é a responsável por encerrar a fase inicial do procedimento do Júri e 

delimitar os exatos contornos da discussão que será promovida em Plenário de Júri. 

 

Nos moldes que foi redesenhado o procedimento do Júri abrem-se questionamentos, 

diante da vagueza do texto legal, quanto ao momento da absolvição sumária, defendendo-se na 

presente pesquisa que em razão da norma de extensão fixada no art. 394, §4º, do CPP, é cabível 

a absolvição sumária do acusado logo após o oferecimento da resposta escrita, não devendo se 

aguardar o final da instrução da primeira fase, tal como defende BADARÓ (2018)658. 

 

Diante do analisado, aponta-se que o procedimento bifásico do Tribunal do Júri, com 

enfoque na primeira fase do juízo de acusação, mesmo que após o juízo de admissibilidade da 

acusação fora estabelecida a possibilidade plena da ampla defesa e do contraditório justamente 

para que o acusado envide todos seus esforços, demonstrando mediante alegações fáticas e 

jurídicas os motivos que não ser submetido (pronunciado) à fase do Plenário do Tribunal do 

Júri, ocasião em que será julgado o mérito por seus pares, cidadãos leigos659. 

                                                                 
656 MAQUES, José Frederico. A instituição do Júri, vol. I, São Paulo, Editora Saraiva, 1963, p.212-213. 
657 Idem, p.215. 
658 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, 

p.680. Em sentido diverso: MARQUES quem aponta que no caso do Júri, mesmo que a resposta demonstre 

totalmente desarrazoada a acusação, a absolvição será apenas possível ao término da instrução na primeira fase. 

MARQUES, Jader. Tribunal do júri: considerações críticas à Lei 11.689/08 de acordo com as Leis 11.690/08 

e 11.719/08, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2009, p.36. 
659 FECURY NOGUEIRA aponta que: “Esse juízo de admissibilidade adicional existe apenas no procedimento dos 

crimes de competência do Tribunal do Júri, sendo conhecido, também, como ‘filtragem’ da acusação ou 
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Assim, sob pena de que acusações infundadas, frágeis e desprovidas de substrato 

jurídico e probatório fossem submetidas ao julgamento de juízes não togados, desenhou-se esta 

fase inicial para proteção do acusado. FREDERICO MARQUES (1963)660
 aponta que a finalidade 

desta fase inicial é estritamente processual, cabendo apenas o julgamento quanto à possibilidade 

de instauração do julgamento perante o corpo de jurados. Nesses moldes, determinado pelo juiz 

togado que há plausibilidade da acusação, mantém-se a competência para julgamento quanto à 

condenação dos cidadãos, julgando então seus pares. 

 

Isso se reforça pelo reconhecimento de ser a pronúncia medida de cautelar a evitar o 

risco de se levar um inocente a julgamento pelo Júri661. O risco refere-se tanto a ser finalmente 

condenado, concretizando vezes um erro judiciário grave, quanto ao estigma de ser submetido 

a tal fase. 

  

Nesse sentido, sob pena de extrapolar os limites do presente trabalho, busca-se somente 

apontar poucas questões que se relacionam ao juízo de admissibilidade da acusação no 

procedimento do Júri, com enfoque no processo legislativo de 2008662. 

 

                                                                 
simplesmente como ‘fase de pronúncia’. É exatamente esse juízo adicional realizado sobre a admissibilidade da 

acusação que diferencia o procedimento do Júri de todos os outros, dotando-se esse procedimento de uma fase a 

mais para a verificação da acusação realizada após regular instrução probatória e que se concretiza com a decisão 

de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação (...) é uma etapa procedimental ungida em 

benefício do cidadão acusado, uma vez que não poderá haver conclusão por sua condenação nesse momento, 

tratando-se de uma fase adicional pela qual todos os imputados pela prática de crimes dolosos contra a vida devem 

ser submetidos, caso contrário, não há o julgamento pelo Júri. A condenação por crime doloso contra a vida é 

privativa do Conselho de Sentença, cabendo ao juiz togado somente determinar o julgamento popular ou, ainda, 

absolver sumariamente, impronunciar o acusado ou desclassificar a imputação penal.”  NOGUEIRA, Rafael 

Fecury. A decisão de pronúncia no processo penal brasileiro: valoração da prova e limites à motivação, Rio 

de Janeiro, Lumen Juris, 2018, p.62 e 67. Além disso, o autor aponta a instituição do júri também como garantia 

fundamental à sociedade, possuindo assim dúplice destinação.  
660 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri, vol. I, Saraiva, São Paulo, 1963, p.212. 
661 NOGUEIRA, op. cit. p.99. NUCCI ensina que: “A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação 

da culpa, antes que se remeta o caso à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados segmentos 

sociais, é evitar o erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar. Porém, fundamentalmente, para evitar a 

condenação equivocada. Afinal, o Estado se comprometeu a evitar o erro judiciário e, não sendo possível, envidará 

esforços a repará-lo (art. 5º, LXXV, CF). NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2008, p.61-62. No mesmo sentido GRECO FILHO: “a fase de pronúncia existe não para remeter 

preferencialmente o réu a júri, mas, ao contrário, para evitar que alguém que não mereça ser condenado possa sê-

lo em virtude do julgamento soberano, em decisão, quiçá, de vingança pessoal ou social.” GRECO FILHO, 

Vicente. Manual de Processo Penal, 9. ed., rev. e atual, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.118-119. 
662 Tal procedimento suscita algumas dúvidas quanto ao momento em que ocorre o juízo de admissibilidade da 

acusação ou se haveria dois juízos de admissibilidade recebimento da denúncia e pronúncia, questionamentos que 

a presente pesquisa não se propõe a responder, já que o enfoque se dá quanto a incidência do contraditório e da 

ampla defesa no juízo de admissibilidade da acusação, garantias fundamentais que tem implicações diversas no 

procedimento do Júri justamente em razão deste ser ex lege bifásico e encerrado na decisão de pronúncia. 



209 
 

3.3.2 Procedimento dos crimes de responsabilidade663 dos funcionários públicos 

 

 

O procedimento penal especial referente aos funcionários públicos tem origem histórica 

e se encontra prevista legalmente desde os idos do Império no Código de Processo Criminal de 

1832. Sua permanência e fundamentos calcam-se em dois aspectos: o Estado há de dispensar 

uma proteção diferenciada aos elevados interesses da Administração Pública, visando proteger 

a probidade, decoro e sua segurança; além de ser imperativo ao Estado resguardar o próprio 

funcionário público, quem por consequência direta do exercício de suas funções pode ser alvo 

de acusações caluniosas com o escopo de lhe atingir, por quaisquer motivos que sejam664. 

 

Assim, historicamente, o procedimento penal para apuração de delitos cometidos por 

funcionários públicos é verificado no ordenamento jurídico brasileiro desde 1832 no Capítulo 

V do Título II do Código de Processo Criminal do Império – Da denúncia dos crimes de 

responsabilidade dos empregados públicos, e forma do processo respectivo.  

 

Previa-se que nos casos da denúncia ou queixa ser acompanhada de papéis e 

justificações tinha-se por necessário a oportunidade da resposta escrita do funcionário 

público665. PIMENTA BUENO (1901) 666
 define empregados públicos todos o que exerciam 

funções ou serviço de cunho público, fossem estas conferidas pelo governo ou poder público, 

                                                                 
663 De início, cabe reforçar os apontamentos realizados por TORNAGHI quanto ao termo “crimes de 

responsabilidade”, ocasião em que crítica a escolha do Código de Processo Penal de 1941, mas o termo é utilizado 

desde o Código de Processo Criminal de 1832, conforme demonstrar-se-á em sequência: “Fez mal o Código de 

Processo ao falar em crimes de responsabilidade. Essa expressão, tomada em sentido amplo, designa, no Brasil, 

vários tipos de crimes, inclusive praticados pelo Presidente da República e Ministros de Estado. Evidentemente 

não é disso que se trata aqui. Por outro lado, todo crime é de responsabilidade. O que se quis indicar são os crimes 

da responsabilidade de funcionários público ou, melhor, crimes praticados por funcionário público no exercício 

da função (delicta in officio). TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal, Vol. 2, 8. ed., 1992, São Paulo, 

Editora Saraiva, p.252. 
664 FARIA, Bento de. Código de Processo Penal, Livraria Jacinto, Rio de Janeiro, vol. II, 1942, p. 100. No mesmo 

sentido: FRANCO, Ary Azevedo. Código de Processo Penal, vol 2, 6. ed., rev. e aum., Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 1956, p.187; ACOSTA, Walter P. O processo penal, 9. ed., Editora do autor, Rio de Janeiro, 1973, p. 

413; TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal, Vol. 2, 8. ed., 1992, Editora Saraiva, , p.253. SAAD e ASSIS 

MOURA, Procedimento Penal e antinomia: a incerteza quanto à forma procedimental a partir da regra de extensão 

prevista no artigo 394, §4º, do Código de Processo Penal in Eficiência e garantismo no processo penal: estudos 

em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, Editora Liberars, São Paulo, 2017, p.257-258; BADARÓ, 

Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p.752 

e 755-757. 
665 Arts. 152 e 153 do Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832. De suma importância é o 

destaque de BADARÓ: “Há referência a documentos e justificações, e não ao inquérito policial, porque este somente 

foi criado mais tarde, com a Lei 2.033/1871, e regulamentado pelo Decreto 4.824/1871.” Ibidem, p.754. 
666 BUENO, José Antônio Pimenta. Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro, 4. ed., anotada por 

Vicente Ferrer de Barros W. Araujo, 1910, p. 304. 
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sendo os crimes de responsabilidade aquelas condutas que atinem à omissão, abuso ou 

malversação cometidas no exercício da sua própria função. 

 

Com isso, ao iniciar-se o processo, o juiz de direito deveria ordenar ao acusado que 

respondesse por escrito dentro do prazo de quinze dias. Observa-se que também desde aquela 

época, após a apresentação da resposta e admissibilidade da acusação seguiam-se os moldes do 

procedimento comum ordinário667, tal como se observa até hoje. 

 

A reforçar a importância desta defesa prévia é analisar que dentre os efeitos automáticos 

da decisão de pronúncia, decisão responsável por firmar o juízo de admissibilidade da acusação, 

era suspender o exercício de todas as funções públicas do acusado e metade do ordenado ou 

soldo que tenha em razão do seu emprego, bem como ser preso, enquanto não prestada fiança, 

quando cabível668. Diante disso, acusações caluniosas e infundadas tinham um peso relevante 

sobre a vida do acusado, devendo este ter o direito de defesa assegurado antes de sofrer tais 

penas antecipadas. 

 

Com o desenvolver da legislação brasileira, verificou-se a manutenção de tais 

entendimentos em Códigos de Processo Penal estaduais, período que fora analisado no capítulo 

2669. Nos mesmos moldes verifica-se no Código de Processo Penal de 1941, legislação vigente 

até o presente dia. Tem-se, portanto, que esquematicamente o procedimento em questão se dá 

da seguinte maneira: i) oferecimento da acusação; ii) notificação670 do acusado, ressalvada a 

possibilidade de rejeição liminar; iii) reação defensiva inicial (resposta preliminar/defesa 

prévia); iv) juízo de admissibilidade da acusação e em sequência adotam-se as regras do 

procedimento comum ordinário671. 

                                                                 
667 BUENO, José Antônio Pimenta. Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro, 4. ed., anotada por 

Vicente Ferrer de Barros W. Araujo, 1910 p. 305-306. A diferença era que a resposta era facultativa, não sendo 

peça obrigatória. Com isso, mesmo não apresentada, seguia-se o procedimento nos moldes fixados. 
668  Art. 165 do Código de Processo Criminal de Primeira Instância de 1832. 
669 Exemplificativamente: Art. 17 do Código de Processo Penal de Minas Gerais. “Nos crimes de responsabilidade, 

a queixa ou denuncia deve conter, além dos requisitos dos artigos antecedentes, documento ou justificação que 

faça acreditar a existência do delitcto, ou declaração contundente da impossibilidade de apresentar alguma dessas 

provas.”. O mesmo se dá com a previsão de resposta prévia em 15 dias: Art. 349 do Código de Processo Penal do 

Amazonas: “Art. 349 “O juiz de direito, logo que receber a queixa ou denuncia com requisitos legaes do artigo 

anterior e do capítulo I da segunda parte deste código, mandara autoa-la e ordenará que o querelado seja ouvido 

por escripto”. 
670 Em sequência discutir-se-á a impropriedade do uso do termo “notificação” em detrimento de “citação”. Ver 

nota 108. 
671 BADARÓ alerta que esse posicionamento que acabou prevalecendo “é criticável, pois, na prática, acaba por 

misturar os dois procedimentos, gerando uma duplicidade de atos desnecessária: em um mesmo procedimento 

haverá resposta escrita do art. 514 do CPP e, depois, se recebida a denúncia, a resposta do art. 396-A, do mesmo 
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Ocorre que há aspectos interessantes a se discutir em relação ao procedimento penal sob 

análise: previsto nos arts. 514 e seguintes do CPP, os dispositivos demonstram claramente a 

inspiração nos artigos dos Códigos anteriores, inclusive mantendo os termos “documentos e 

justificações”, o que a nosso sentir dá espaço a entendimentos desarrazoados como a não rara 

afirmação da jurisprudência de que quando precedida a acusação de inquérito policial, dispensa-

se a resposta prévia. Tal posicionamento ganhou espaço considerável, resultando inclusive em 

enunciado sumulado no Superior Tribunal de Justiça672. 

 

No tocante a esta, BADARÓ (2018)673
 é categórico ao apontar que a mantença da 

expressão se deu muito mais por descuido do legislador do que a intenção de excluir a defesa 

prévia ao recebimento da acusação, pois assim não fosse, teria disposto de forma expressa como 

o fez para com os crimes inafiançáveis (art. 514, caput). Prossegue o autor para apontar a 

insubsistência deste enunciado sumulado, situação inclusive reconhecida pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal674, ocasião em que reconheceu a imprescindibilidade da defesa 

prévia, mesmo se lastreada a acusação em inquérito policial675. 

 

Nesses moldes, além da formatação de um procedimento comum ordinário que em nada 

valoriza o contraditório e a ampla defesa nesse momento específico do juízo de admissibilidade 

da acusação, não raro se verificam entendimentos buscando malversar tais garantias 

constitucionais e convencionais traduzidas para um dispositivo infraconstitucional de forma 

                                                                 
código. Além disso, gera uma incerteza sobre o momento de oferecimento de rol de testemunha para a defesa, se 

na primeira ou na segunda resposta.” BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, 

Editora Thomson Reuters, 2018, p.750-751. 
672 Súmula 330 do STJ “É desnecessária a resposta preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal, 

na ação penal instruída por inquérito policial” 
673 BADARÓ, op. cit., p.754. Reforçando a previsão específica de que no caso de delitos inafiançáveis não se 

estabelece a possibilidade de defesa prévia, eram os ensinamentos de LEAL: “Não se ouvirá preliminarmente o réu, 

se o crime for inafiançável, quer esteja preso, quer não. Algumas legislações estaduais permitiam que se ouvisse 

previamente o réu nos crimes inafiançáveis, desde que estivesse preso. O novo Código Processual Penal não 

estabelece essa distinção: se o crime é inafiançável, não será ouvido o réu embora esteja preso preventivamente.” 

LEAL, Antônio Luiz da Câmara. Comentários ao Código de Processo Penal Brasileiro, vol. III, arts. 381 a 562, 

Livraria Editora Freitas Bastos, São Paulo, 1942, p. 352. No mesmo sentir: FRANCO, Ary Azevedo. Código de 

Processo Penal, vol 2, 6. ed., rev. e aum., Editora Forense, Rio de Janeiro, 1956, p.189; ROSA, Borges da. 

Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed. atual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1982, p. 595. 
674 STF, HC 95.969/SP, 1.ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15.05.2009, m.v.; STF, HC 110.361/SC, 2.ª T., 

rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.06.2012, v.u.; Não obstante o STJ entende em sentido contrário: STJ, HC 

148.435/SP, 5.ª T., rel. Min. Campos Marques, j. 19.02.2013, v.u.; STJ, HC 144.425/PE, 5.ª T., rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, j. 15.12.2009, v.u.; STJ, HC 104.028/SP, 5.ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 24.06.2008, v.u. 
675 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, 

p.754. Com o mesmo entendimento: CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários 

consolidados & crítica jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, Editora D´plácido, 2017, p.290. 
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expressa, quando o que deveria ocorrer seria o inverso, qual seja a busca por estender a todos 

procedimentos tais garantias676. 

 

Por fim, conforme dispõe o art. 517, positivo o juízo de admissibilidade da acusação 

deve ser o acusado comunicado oficialmente677 e seguirá a instrução criminal o disposto quanto 

o procedimento comum ordinário, tal qual apregoa o próprio art. 394, §4º do Código de 

Processo Penal. 

 

Observa-se, portanto, que a finalidade para o estabelecimento de um contraditório 

prévio ao juízo de admissibilidade da acusação neste procedimento tem por finalidade 

resguardar o agente público contra acusações infundadas, levianas e desprovidas, ficando 

exposto pelo cargo que ocupa678. Em grande medida isso se dá por motivos históricos em que 

o acusado era suspenso de suas funções públicas, além da suspensão dos seus provimentos e 

possibilidade de ser preso. 

 

Em sequência, serão analisados os procedimentos penais especiais previstos em 

legislação penal esparsa, logo não previstas no bojo do Código de Processo Penal brasileiro. 

 

3.3.3 Procedimentos penais em legislação especial 

                                                                 
676 Nesse sentido salutares são as lições de Hélio Tornaghi, reforçando a necessidade em prever tal defesa prévia 

para todos procedimentos, sendo inclusive proposição em seu Projeto de CPP, conforme indicados no capítulo 2: 

“Quanto à resposta preliminar, entendo que ela deveria existir em todos os processos. Generalizei-a em meu 

Anteprojeto. O mesmo fez o Projeto n. 633. Igualmente o Regimento Interno do Supremo Tribunal, que teve força 

de lei na vigência da Constituição de 1967.” TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal, Vol. II, 8. ed., 1992, 

Editora Saraiva, São Paulo, p.254. Interessante também são os apontamentos de CHOUKR analisando a reforma de 

2008 e o procedimento para crimes cometidos por fucionários públicos: “Assim, configurando manifestação 

expressa de direito defensivo a impedir o acolhimento de acusações insubsistentes, ou, ainda, como controle 

jurisdicional sobre essa mesma situação a fim de evitar a própria formação de um processo de frágil sustentação, 

essa etapa não poderia ser suprimida com a reforma de 2008.” CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo 

penal: comentários consolidados & crítica jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, Editora D´plácido, 2017, 

p. 290. 
677 BADARÓ aponta a impropriedade da locução “será o acusado citado”: “Na verdade, não se trata de citação, mas 

sim de intimação. O acusado já foi citado anteriormente, logo após a autuação da denúncia, quando lhe é concedida 

a oportunidade de apresentar resposta escrita, embora o CPP chame tal ato de ‘notificação’ (art. 514, caput). 

BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, p.757. 

Além disso, imprescindíveis os destaques do autor quanto à regra de prosseguir o procedimento em atenção às 

normas referentes ao procedimento comum ordinário: “seguir o procedimento ordinário, diante da Reforma do 

CPP, exigirá adaptações. Isso porque, anteriormente, o próximo ato após a citação era o interrogatório, seguindo-

se a ‘defesa prévia’ para, somente depois, ter início a instrução. Diante do novo rito ordinário, se a resposta não 

for acolhida e a denúncia for recebida, o juiz deverá citar o acusado para apresentar a resposta do art. 396-A, 

momento em que poderá oferecer exceções e arrolar testemunhas e requer diligências. Isso porque, na resposta do 

art. 514, caput, ainda não se requer qualquer diligência defensiva. Ibidem, p. 757. 
678 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, 

p.754. 
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É sabido que há vários procedimentos penais especiais em vigência atualmente, 

contudo, sob pena de extrapolar os limites do presente trabalho, o recorte metodológico feito 

prezou por, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa, eleger os principais 

procedimentos que possuem especificidades importantes ao tema em discussão. 

 

Nesses moldes, a seguir analisar-se-ão os procedimentos dispostos nas Leis nº 8.038 de 

1990 (Processos de competência originária nos Tribunais); nº 9.099 de 1995 (Lei dos Juizados 

Especiais); nº 11.343 de 2006 (Lei de Drogas); e a nº 5.250 de 1967 (já revogada Lei de 

Imprensa). 

 

3.3.3.1 Procedimento penal de competência originária nos Tribunais Superiores 

 

 

Procedimento umbilicalmente ligado ao de delitos cometidos por funcionários públicos 

é o atualmente previsto na Lei nº 8.038 de 1990. PIMENTA BUENO (1910)679
 indica a importância 

em se estabelecer o processamento e julgamento de cidadãos dotados de cargos e funções 

públicas observadas a hierarquia e ordem de subordinação, sob pena de inversão dos princípios 

que regulam a atividade do Estado. 

 

Nesses moldes, havia a possibilidade de qualquer cidadão do povo denunciar Ministros, 

Secretários e Conselheiros do Estado pelos crimes então previstos, deveria o instrumento 

apresentar os documentos que comprovassem a existência dos delitos noticiados, ou, declaração 

acerca da impossibilidade da apresentação680. Apresentada a denúncia, esta era submetida à 

apreciação da Câmara dos Deputados, responsável então pela admissibilidade inicial da 

acusação, que, em caso de não a rejeitar, fixava a realização de instrução preliminar para 

produção probatória julgada necessária681. 

 

No caso da Comissão especial da Câmara dos Deputados se mostrar convencida do 

narrado na denúncia, determinava-se que o acusado a respondesse por escrito, para então seguir 

                                                                 
679 BUENO, Antônio José Pimenta. Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro, 4. ed., anotada por 

Vicente Ferrer de Barros W. Araujo, 1910, p. 304. 
680 Arts. 8º e 9º da Lei de 15 de outubro 1827. É nessa lei que se constrói uma fase de admissibilidade da acusação 

mais detalhado e servirá de base para o Código de Processo Criminal de Primeira Instância em 1832. 
681 Art. 10 da Lei de 15 de outubro de 1827. 
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a análise do acolhimento ou rejeição da inicial a realizar-se em sessão da Câmara682. O juízo de 

admissibilidade da acusação positivo era denominado decreto de acusação, devendo, portanto, 

rumar para o Senado, local onde ocorreria o julgamento final da causa683. Já no Código de 

Processo Criminal de Primeira Instância de 1832 realizou-se uma diferenciação para 

processamento e julgamento dos funcionários públicos de acordo com seus cargos684. 

 

Seguiu-se para os Códigos de Processo estaduais, tendo o Código de Processo Penal 

sido elaborado em 1941 após o redimensionamento da competência para legislar sobre processo 

penal para a União. Nesses moldes, nos arts. 86 e 87 dispuseram acerca da competência pela 

prerrogativa de função e nos arts. 556 a 562 estabeleceu-se o procedimento de Competência do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação685. Interessante observar que, 

diferentemente das outras modalidades de procedimento, havia o recurso de agravo para a 

                                                                 
682 Arts. 11, 12 e 13 da Lei de 15 de Outubro de 1827. 
683 Interessante observar as lições históricas de JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, ocasião em que transcreve 

trechos das discussões travadas para aprovação da Lei de 15 de outubro de 1827, que tratavam da necessidade 

apenas de pessoas em cargos destacados do Estado para se defender da acusação desde o início da persecução 

penal: “Assim, dizia Bernardo Pereira de Vasconcellos , na sessão de 15 de julho de 1826, na Câmara dos 

Deputados: ‘O honrado membro pensa que para haver pronúncia sempre é necessária a audiência do réu. Isso não 

acontece entre nós, nem entre as nações mais civilizadas e livres, segundo coisa que tenho lido. Na Inglaterra, 

forma-se a culpa sem audiência do culpado.’ A mesma afirmativa era de Teixeira de Gouveia: ‘Nenhum cidadão, 

senhor, é ouvido sobre a denúncia antes de pronunciado, e só depois que se trata da acusação e do livramento é 

que se lhe dá vista para dizer em sua defesa e apresentar as provas que tiver. A respeito dos ministros de Estado é 

que aqui se quis fazer esta exceção à regra geral’ ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios 

fundamentais do processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1973 p.126-127. Nesse aspecto, o 

posicionamento que impera entre nós é algo que o legislador vem se posicionando contra desde o surgimento do 

Brasil. 
684 Art. 155 do Código de Processo Criminal de 1832. Ressalta PIMENTA BUENO que: “Quando, porém, os 

empregados chamados à responsabilidade são de categoria igual ou superior aos juízes de direito ou de ordem 

especial, a lei sujeita-os a um tribunal mais elevado, como certamente convém, já pelo princípio da ordem de 

subordinação, já por independência do juízo. (...) Os desembargadores, membros do Supremo Tribunal de Justiça, 

do corpo diplomático, presidentes das províncias, e bispos ou arcebispos são julgados pelo Supremo Tribunal, 

não só em seus crimes de responsabilidade, como também nos que forem puramente individuaes (...) Os membros 

da família imperial, ministros, conselheiros de Estado, senadores e deputados são julgados pelo senado, nos 

termos da const. art. 47.” BUENO, Antônio José Pimenta. Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro, 

4. ed., anotada por Vicente Ferrer de Barros W. Araujo, 1910, p. 307-308. 
685 Eis o motivo pelo qual apresenta o art. 514 a locução “cujo processo e julgamento competirão aos juízes de 

direito”. Hodiernamente, parece soar estranho, mas é justamente por ter previsto já o CPP o julgamento por órgão 

colegiado que se incluiu tal destaque no referido dispositivo referente ao Processo e Julgamento dos Crimes de 

Responsabilidade dos funcionários públicos. Pois há funcionários públicos que gozam também de foro por 

prerrogativa de função. Além disso, é importante o destaque feito por BADARÓ: “O CPP tem regras de competência 

originária do STF (art. 86) e dos ‘Tribunais de Apelação’ (art. 87). Tais regras, porém, não têm mais aplicação, na 

medida em que a atribuição da competência originária do STF é exclusiva da própria CR. Por outro lado, os 

‘Tribunais de Apelação’ não mais existem, tendo sido substituídos pelos Tribunais de Justiça, cuja competência 

originária é fixada na CR ou nas Constituições Estaduais.” : BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., 

atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, p.256. 
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decisão resultante do juízo de admissibilidade da acusação, fosse ela negativa ou positiva, 

proferida pelo Relator686. 

 

Os procedimentos fixados pelo CPP de 1941 já não guardavam uma lógica sistêmica, 

pois, enquanto que no procedimento referente aos funcionários públicos sem foro de 

prerrogativa de função, era indubitável o contraditório prévio ao juízo de admissibilidade da 

acusação, no procedimento de Competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de 

Apelação tal questão era minimamente discutível por dois aspectos: 1) a previsão legal do 

recurso ao despacho do relator (art. 557), recebendo ou rejeitando a denúncia, vinha 

topograficamente antes do artigo que previa a defesa prévia (art.558); 2) além deste mesmo 

dispositivo legal apresentar a seguinte locução: “Recebida a queixa ou a denúncia, notificar-se-

á o acusado, para, que no prazo improrrogável de quinze dias, apresente resposta escrita”687.  

 

                                                                 
686 Art. 557 do CPP de 1941. Sobre esse aspecto, ver FRANCO, Ary Azevedo. Código de Processo Penal, vol 2, 

6. ed., rev. e aum., Editora Forense, Rio de Janeiro, 1956, p.235. No mesmo sentido que a competência para 

julgamento cabia ao Tribunal Pleno e não às Câmaras ou Turmas: ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de 

Processo Penal Brasileiro anotado, Vol. V, 6. ed., Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 1965, p. 395. e ACOSTA, 

Walter P. O processo penal, 9. ed., Editora do autor, Rio de Janeiro, 1973, p.509. 
687 Enquanto isso o art. 514, responsável por estabelecer a defesa prévia no procedimento dos funcionários públicos 

sem prerrogativa de função indica que: “o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para 

responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.”, não trazendo o termo “recebida”, responsável justamente 

pela discussão que aqui se propõe e causa, conforme destacado no item 3.3. do presente capítulo pela Câmara dos 

Deputados ter inserido a mesóclise “recebe-la-á” no art. 395 do CPP na Reforma de 2008. A reforçar tal 

possibilidade de discussão são os dizeres de ESPÍNOLA FILHO: “Como juiz incumbido da instrução do processo, o 

relator é, naturalmente, quem examina se a denúncia ou queixa reúne as condições de fórma e de fundo, postas em 

lei, decidindo sôbre o recebimento de uma ou de outra, ou a sua rejeição. Do seu despacho, interlocutório simples, 

no caso de recebimento, e, no de rejeição, interlocutório mixto, o recurso a interpôr é o agravo. A decisão do 

agravo, porém, se confirmar o recebimento da queixa, ou denúncia, ou se concluir dessa fórma, reformando o 

despacho de rejeição de qualquer dessas peças acusatórias iniciais, não será obstáculo a que o relator, no curso da 

ação, proponha ao tribunal o arquivamento do processo, quando pela resposta do acusado, que é a sua defesa 

prévia, se convencer, nos têrmos do art. 559, de ser improcedente a acusação.” ESPINOLA FILHO, Eduardo. 

Código de Processo Penal Brasileiro anotado, Vol. V, 6. ed., Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 1965, p. 401-402. 

Além disso, as lições de BARROS demonstram que havia uma confusão procedimental na época ao comentar os 

arts. 230 a 235 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de 15 de outubro de 1980: “a regra mencionada 

no citado artigo do estatuto processual vigorante além de conflitar com os mencionados dispositivos regimentais 

do Excelso Pretório, atrita também com outras do mesmo Código, consoante se verifica nos crimes de 

responsabilidade dos funcionários públicos (art. 514), onde não se fala em recebimento da denúncia ou queixa 

antes da resposta preliminar do acusado. Todavia diz este artigo: “estando a denúncia ou a queixa em devida 

forma”, equivale a dizer que não seja inepto esse ato postulatório inicial. E, dessa forma, deverá ser entendido, 

visto que o art. 557, parágrafo único, a, do CPP, admite agravo do despacho do relator que “receber ou rejeitar a 

queixa ou denúncia”, vale dizer, por vício formal, visto que a rejeição por falta de justa causa ou no caso de 

absolvição in limine é exclusiva do Tribunal, na forma do art. 559 (...)” BARROS, Romeu Pires de Campos. 

Sistema do processo penal brasileiro, Vol. II, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, p.314-315. No mesmo sentido 

de que a denúncia era recebida antes da defesa prévia, MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito 

Processual Penal, vol. III, 2 ed. Rio de Janeiro, Forense, 1965, p.306-307. JESUS, Damásio E. de. Código de 

Processo Penal Anotado, 9.ª ed., 1991, São Paulo, Saraiva, p. 357. 
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Observava-se que a primeira oportunidade da defesa falar nos autos se dava mediante 

agravo e não defesa prévia, o que para nós indica uma falha sistêmica, tendo em vista o 

procedimento para pessoas sem foro por prerrogativa688 possuir, inquestionavelmente, defesa 

anterior ao recebimento ou rejeição da inicial acusatória. De todo modo, era previsto o mesmo 

prazo de quinze dias para o acusado apresentar sua resposta escrita689. 

 

Importante destacar no presente momento, a impropriedade da suposta sinonímia entre 

o foro privilegiado e o foro por prerrogativa de função, sendo aquele vedado por se tratar de 

hipótese correlata à pessoa, em seu aspecto natural ou profissional, hipótese que fere a 

isonomia, já que se apresenta como privilégio. Hipótese oposta se dá no foro por prerrogativa 

de função, legítimo por fundar-se na necessidade em se manter o equilíbrio hierárquico entre 

os Poderes, evitando situações que comprometeriam a própria atividade dos sujeitos 

processuais, bem como feririam o aspecto de imparcialidade dos órgãos judiciais690. 

 

A reforçar a competência do órgão colegiado, dispunha o art. 559, que convencido das 

razões defensivas pela improcedência da acusação, o relator proporia ao Tribunal o 

arquivamento do processo, o que representa atualmente a absolvição sumária do acusado, 

hipótese de julgamento do processo conforme seu estado691. 

 

Ocorre que em 1989 é proposto pelo Deputado Federal Plinio Martins o Projeto de Lei 

nº 2255 que viria a se tornar a Lei nº 8.038 de 1990, responsável por instituir as normas 

procedimentais para processos perante o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal692. No que atine à presente pesquisa, verifica-se que a redação do art. 4º afastou a 

                                                                 
688 MALAN destaca que: “é lícito concluir que o foro ratione funcionae no STF é instituto profundamente arraigado 

no caldo cultural do constitucionalismo brasileiro desde a Carta Imperial de 1824, independentemente da sucessão 

de regimes políticos de matizes ora autoritários, ora democráticos. Também se constata que o catálogo de agentes 

políticos detentores de foro criminal no STF sofreu processo expansivo e praticamente ininterrupto, ao longo dos 

sucessivos regimes constitucionais brasileiros. De fato, tal catálogo originalmente era bastante restrito, porquanto 

circunscrito a Ministros de Estado, Juízes das Relações, diplomatas e Presidentes de Províncias.” O processualista 

carioca também faz um apanhado histórico do foro ratione funcionae. MALAN, Diogo., Competência Penal 

Ratione Funcionae do STF in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 106/2014, p.113-135, jan-mar, 

2014. 
689 Havia, entretanto, situações que excepcionavam tal regra, conforme fixava o Art. 558 e seus incisos.  
690 BADARÓ, Gustavo. Juiz natural no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 143-

144. 
691 BARROS, Romeu Pires de Campos. O procedimento nos crimes da Competência Originária dos Tribunais in 

Revista de Processo, vol. 30, abril-junho, 1983, p. 15 
692 Somente em 1993 com a Lei nº 8.658 revogou-se o disposto no Código de Processo Penal referente ao 

procedimento de competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, qual foi responsável 

também por estender a aplicação da Lei nº 8.038/90 às ações penais de competência originária nos Tribunais de 

Justiça dos estados e nos Tribunais Regionais Federais. 
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discussão acerca do recebimento da acusação ocorrer nesse procedimento em momento anterior 

à manifestação defensiva com a apresentação da sua defesa prévia, removendo-se o vocábulo 

“recebida”. Observa-se que fora mantida a determinação que para o juízo de admissibilidade da 

acusação será esta analisada por órgão colegiado determinado pelo Tribunal693. 

 

Observa-se que tal regra é repetida nos Regimentos Internos do Supremo Tribunal 

Federal694 e do Superior Tribunal de Justiça. É digno de nota a previsão de tempo regimental 

para que os defensores sustentem suas razões perante o Tribunal (quinze minutos em ambos695), 

mas contestável que a Suprema Corte não privilegie a posição da defesa prévia ao estabelecer 

que esta é peça não obrigatória696. 

 

Tem-se, portanto, que de maneira esquemática o procedimento em questão se dá da 

seguinte maneira: i) oferecimento da acusação; ii) notificação do acusado, ressalvada a 

possibilidade de rejeição liminar pelo Relator sorteado697; iii) reação defensiva inicial a ser 

apresentada em 15 dias; iv) possibilidade de manifestação contrária da acusação diante da 

juntada de novos documentos pela defesa; v) sessão de julgamento com possibilidade de 

                                                                 
693 Art. 6º da Lei nº 8.038 de 1990. Destaca-se que de modo diverso que anteriormente dispunha a doutrina, 

verifica-se, por exemplo no Tribunal Regional da 1ª Região que cabe ao Órgão Especial o julgamento das Ações 

Penais Originárias e não ao Plenário. Atenta à situação de julgamentos quanto à admissibilidade da acusação se 

estenderem demasiadamente em razão dos Tribunais competentes terem muito votantes, Andrade e Silva aponta 

que: “O ideal seria submeter o juízo de admissibilidade da acusação a um órgão colegiado, porém menos numeroso, 

como uma turma ou câmara do Tribunal, ficando ao órgão especial ou plenário o julgamento final, com isso 

mantida a garantia da prerrogativa de função.”  SILVA, Danielle Souza de Andrade e. A investigação preliminar 

nos Tribunais Superiores, Tese apresentada na USP, p. 292-293. Não obstante, em 3 de junho de 2014 fora 

editada a Emenda Regimental nº 49, responsável por inserir no art. 9º, inc. I do RISTF, a alínea “j”, a qual dispões 

que: Art. 9º Além do disposto no art. 8º, compete às Turmas: I – processar e julgar originariamente: j) nos crimes 

comuns, os Deputados e Senadores, ressalvada a competência do Plenário, bem como apreciar pedidos de 

arquivamento por atipicidade de conduta;” 
694 Art. 233 do RISTF:. O Relator, antes do recebimento ou da rejeição da denúncia ou da queixa, mandará notificar 

o acusado para oferecer resposta escrita no prazo de quinze dias.” Art. 220 do RISTJ: “Art. 220. Apresentada a 

denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze 

dias.” Destaca-se que prevê o RISTJ situação semelhante ao que fora apontado pela comissão na proposta original 

de reforma dos procedimentos no CPP, e previsto no art. 5º da Lei 8.038/90 qual seja tréplica da acusação após a 

defesa: “Art. 221. Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para 

sobre eles se manifestar no prazo de cinco dias.” 
695 Art. 6º, §1º da Lei nº 8.038 de 1990. 
696 Art. 234 do RISTF. Apresentada, ou não, a resposta, o Relator pedirá dia para que o Plenário ou a Turma, 

conforme o caso, delibere sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia ou da queixa.” Destaca-se que o referido 

dispositivo colide frontalmente com o art. 237: “Não comparecendo o acusado, ou não constituindo advogado, o 

Relator nomear-lhe-á defensor.” Pela posição topográfica, o defensor se torna indispensável somente após o 

recebimento da acusação. Entretanto, a favorecer o caráter sistêmico do Processo Penal há de se considerar 

indispensável a atuação da defesa técnica desde o oferecimento da acusação. 
697 Apesar do texto legal não trazer esta previsão, aponta-se que aplicável o regramento do procedimento comum 

ordinário de rejeição liminar da acusação para privilégio das garantias fundamentais do cidadão, bem como para 

não proporcionar trabalho inútil dos Tribunais em caso de acusações infundadas. Referente ao procedimento dos 

funcionários públicos assim se posiciona BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., São 

Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, p.758. 
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sustentação oral das partes; vi)  deliberação dos Desembargadores ou Ministros que resultará 

no recebimento, rejeição ou absolvição sumária do acusado698. Em sequência, em razão do que 

determina o art. 9º da Lei nº 8.038 são aplicáveis as normas do procedimento comum 

ordinário699. 

 

Merecem destaque as lições de SILVA (2014)700 ao apregoar que com o oferecimento da 

acusação e a notificação do acusado inicia-se uma fase intermediária. Todavia, apenas far-se-á 

um reparo: em nosso entendimento o procedimento desenha uma fase intermédia para o juízo 

de admissibilidade sim, mas esta encontra-se inserida no bojo do próprio processo, já que ao 

nosso juízo com o oferecimento da acusação já há processo. Assim, a fase intermediária seria 

entre a postulatória e a de instrução, nos moldes que sugeria o CPP Modelo para a Ibero-

América e já se verifica no Direito Processual Penal Italiano (udienza preliminare). 

 

A comprovar a importância do referido momento processual são os casos penais que 

ocupam as capas dos jornais desde a Ação Penal nº 470 (Caso Mensalão) e com as ações penais 

originárias correlatas à “Operação Lava Jato”, que dentre seus vários investigados, 

denunciados e delatados encontram-se autoridades com foro por prerrogativa de função. 

 

                                                                 
698 Destaca-se o constante no §2º do art. 6º da Lei nº 8.038 de 1990: “§ 2º Encerrados os debates, o Tribunal passará 

a deliberar, determinando o Presidente as pessoas que poderão permanecer no recinto, observado o disposto no 

inciso II do art. 12 desta Lei.” DEMO aponta que: “O julgamento pelo tribunal não precisa ser pela sua composição 

plena, admitindo-se que seja feita por órgão especial ou fracionário, consoante normas de organização judiciária 

estabelecidas no seu respectivo regimento interno. A esse mesmo órgão, competente para o processo e julgamento 

da ação penal originária, atribui-se a competência para recebimento da denúncia, que não pode ser feita 

monocraticamente pelo relator.” DEMO, Roberto Luis Luchi. Competência penal originária: uma perspectiva 

jurisprudencial crítica, São Paulo, Malheiros, 2005, p.190. 
699 Ressalta-se a discussão existente quanto à ordem e momento de realização do interrogatório, já que dispõe o 

art. 7º que este seria realizado tão logo recebida a acusação. Contudo, com algumas discussões no âmbito do STJ 

(v. g. STJ, HC 205.364/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 6/12/2011, v.u.) e do STF (v. g. AP 528 AgR/DF, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24⁄03⁄2011, DJe 08/06/2011), recentemente a 2ª Turma 

reafirmou que o interrogatório é o último ato de instrução também no procedimento de competência originária dos 

Tribunais: STF, AP 1027/DF, 1ª T., rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2/10/2018, 

m.v. 
700 SILVA, Danielle Souza de Andrade e. A investigação preliminar nos Tribunais Superiores, Tese 

apresentada na USP, p. 287. Em momento posterior nos parece mais adequada a posição da autora. Comentando 

a previsão da defesa prévia no referido procedimento aduz que: “A notificação prévia ao exame de admissibilidade 

da acusação consiste em peculiaridade benfazeja das investigações originárias de tribunais (e recentemente 

estendida aos procedimento ordinário e sumário), na medida em que permite, ao menos ao seu findar, e caso haja 

dedução formal da acusação, a chama resposta ou defesa preliminar, oportunidade em que o denunciado ou 

querelado é notificado para expor as suas razões defensivas ante os termos da peça acusatória, podendo, assim, 

elidir a formalização do processo, frustrando-o em seu átrio. É formalidade – verdadeira prerrogativa concedida 

ao acusado – que consta da Lei nº 8.038/90 e de todos os regimentos internos das Cortes, ao cuidarem das ações 

penais origjnárias.” Idem, p. 287-288” 



219 
 

Compulsando a jurisprudência dos Tribunais Superiores no julgamento das acusações 

verifica-se um claro avanço no fortalecimento do juízo de admissibilidade, tendo em vista a 

profundidade do debate travado pelas partes e resultante em acórdãos primorosos701, situação 

diametralmente oposta à jurisprudência destes mesmos Tribunais ao convalidar situações 

completamente questionáveis, tais quais a natureza jurídica do ato judicial de recebimento da 

acusação ser de despacho702, desnecessidade de defesa prévia quando a denúncia vem instruída 

de inquérito policial nos procedimentos de funcionários públicos703, dentre vários outros704. 

Destaca-se que com a promulgação da Lei nº 8.658 de 1993, o presente procedimento 

também é aplicável no âmbito dos Tribunais de Justiça dos estados, bem como nos Tribunais 

Regionais Federais, conforme determina seu art. 1º705. 

 

Rememora-se que mesmo seguindo o referido procedimento estabelecido na Lei nº 

8.038/90, vigentes e aplicáveis todos institutos dispostos na legislação processual penal, tais 

quais composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo, todos institutos 

previstos na Lei nº 9.099/95. Entretanto, com a recente alteração de posicionamento pela 

Suprema Corte restringindo o foro por prerrogativa de função apenas para os delitos cometidos 

                                                                 
701 STF, Inq 4.146/DF, Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, j.22.06.2016, m.v.; STF, Inq 3.998/DF ,2.ª T., rel. Min. 

Edson Fachin (rel. para o Acórdão Min. Dias Toffoli?), j. 18.12.2018, m.v.; STF, Inq 3.980, 2.ª T., rel. Min. Edson 

Fachin, j.  06.03.2018, m.v.; STF, Inq 3.994, 2.ª T., rel. Min. Edson Fachin, j. 18.12.2018, m.v.; STF, Inq 4.074, 

2.ª T., rel. Min. Edson Fachin , j. 14.08.2018, m.v.; STF, Inq 4.118, 2.ª T., rel. Min. Edson Fachin, j. 08.05.2018, 

m.v. 
702 STF, RHC 65.471/RN, 1ª T., rel. Moreira Alves, j. 4/09/1997, v.u.; STF, HC 72.286/PR, 2ª T., rel. Min. 

Maurício Corrêa, j. 28.11.1995, v.u; STF, HC 82.242-8/RS, 2ª T., rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.09.2002, v.u; 

STF, HC 86.248-9/MT, 2ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 08.11.2005, v.u; STF, RHC 87.005/RJ, 2ª T., rel. 

Min. Joaquim Barbosa, j. 16.05.2006, v.u. dentre inúmeros outros. 
703 Súmula 330 do STJ e inúmeros julgados atuais. 
704 A confirmar a completa confusão que se encontra o presente tema, cabe destacar um curioso aspecto que 

diferencia a concepção da Ação Penal para os Tribunais Superiores brasileiros. O RISTF em seu art. 56, inc. V, 

estabelece que na classe Inquérito serão incluídos tanto os de natureza policial quanto administrativa, só passando 

à classe de Ação Penal após o recebimento da denúncia ou queixa: “Art. 56 do RISTF O Presidente resolverá, 

mediante instrução normativa, as dúvidas que se suscitarem na classificação dos feitos, observando-se as seguintes 

normas: V - na classe Inquérito serão incluídos os policiais e os administrativos, de que possa resultar 

responsabilidade penal, e que só passarão à classe Ação Penal após o recebimento da denúncia ou queixa;” 

Enquanto isso, no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, seu art. 67, inc. V, indica que a alteração da 

taxonomia “Inq” para “Apn” ocorrerá justamente após o oferecimento da acusação inicial, e não com o seu 

recebimento, conforme o faz a Suprema Corte, situação que a nosso ver encontra-se mais adequada à teoria do 

processo: Art. 67. do RISTJ:  O registro far-se-á em numeração contínua e seriada em cada uma das classes 

seguintes: V - na classe Inquérito (Inq), são incluídos os policiais e os administrativos que possam resultar em 

responsabilidade penal, e que só passarão à classe Ação Penal (APn) após oferecimento da denúncia ou queixa;” 
705 Art. 1° As normas dos arts. 1° a 12, inclusive, da Lei n° 8.038, de 28 de maio de 1990, aplicam-se às ações 

penais de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e dos Tribunais 

Regionais Federais. 
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no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas, reduziu-se em muito a 

possibilidade de isto ocorrer706. 

 

Por conseguinte, a finalidade para a fixação da competência originária nos Tribunais, 

estaduais, federais e Superiores, se sustenta na independência funcional do exercício de certas 

atribuições. A dignidade e importância desses cargos públicos obriga um tratamento 

diferenciado707. Já quanto à garantia do contraditório prévio à admissibilidade da denúncia, a 

presente pesquisa entende que em razão da proximidade inegável do procedimento dos 

funcionários públicos esta fora assim também fixada, privilegiando a proteção da função 

pública do sujeito acusado e a imagem do Estado, possibilitando aos acusados oferecem 

documentações a comprovar que aquelas eram infundadas. Além disso, a previsão de 

sustentação oral perante os órgãos colegiados também é medida de destaque já que se mostra 

bem próximo às audiências do direito estrangeiro com confronto argumentativo interpartes. 

 

3.3.3.2  Procedimento sumaríssimo nos Juizados Especiais Criminais 

 

 

Em 1984 foi editada a Lei nº 7.244/84, popularmente conhecida como “Lei das 

Pequenas Causas Cíveis”. Desde então iniciou-se um movimento para extensão de tal modelo 

para o âmbito criminal. 

 

Com isso, tendo por norte a eficiência, a valorização do princípio da oralidade, a 

viabilização da participação popular na administração da Justiça, principalmente da vítima, bem 

como da busca por simplificar, desburocratizar o processo708, em 1995 promulgada a Lei nº 

                                                                 
706 Em julgamento concluído em 03 de maio de 2018, o Plenário da Suprema Corte decidiu em julgamento de 

Questão de Ordem na Ação Penal 937. 
707 DEMO, Roberto Luis Luchi. Competência penal originária: uma perspectiva jurisprudencial crítica, São 

Paulo, Malheiros, 2005, p.181. 
708 De suma importância são as lições dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi e Sidnei 

Benetti: “No tocante à oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, é claro que se pretende que o 

procedimento seja o mais oral possível e, consequentemente, concentrado em audiência contínua, tanto que a Lei 

veda o aditamento (art. 80). Informalidade não quer dizer ausência de forma, que é garantia legal, mas, sim, redução 

do valor das formas ao mínimo essencial à garantia, vale dizer, banimento da burocracia estéril. É preciso que haja 

economia processual, que significa prática do menor número possível de atos processuais para a obtenção do 

resultado; que se busque a celeridade, isto é, a rapidez, nos tempos dos atos processuais e nos antitempos 

processuais, que são os longos e vazios entre os atos processuais vazios que comprometem a celeridade.” 

ANDRIGHI, Fátima Nancy e BENETI, Sidnei Agostinho. Juizados especiais cíveis e criminais: comentários à 

Lei 9.099/95, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 1996, p.112. 
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9.009709, conforme determinava o art. 98, inc. I, da Constituição da República710. Dessa forma, 

acompanhou-se um movimento mundial de simplificação dos procedimentos e viabilização de 

institutos consensuais também no processo penal, por exemplo com a Lei Italiana nº 689 de 

1981 e com o art. 392 do Código de Processo Penal português, ambos viabilizadores de sanções 

não encarceradoras. 

 

Além da fixação dos institutos da composição civil, transação penal, suspensão 

condicional do processo, estes últimos institutos de alguma inspiração com o plea bargaining 

e a probation estadunidenses, importa a presente pesquisa o próprio desenho do procedimento 

sumaríssimo711. 

 

Analisando os dispositivos legais para fixação da ordem procedimental, via de regra, 

frustrada a conciliação (composição civil)712, abre-se a oportunidade para o oferecimento da 

representação, podendo o ofendido optar por não a fazer, fazê-la durante a audiência preliminar 

ou posteriormente dentro do prazo decadencial.  Feita a representação, havendo substrato para 

o oferecimento da acusação713, resultado de um juízo prévio ao oferecimento da acusação, abre-

se a possibilidade das partes transacionarem714. Frustrada tal transação penal, será oferecida a 

                                                                 
709 Destaca-se que a Lei nº 10.259 de 2001 ampliou a realidade dos Juizados Especiais para o âmbito Federal, 

tendo também alterado a definição e parâmetros para identificação dos delitos de menor potencial ofensivo, 

apontando que seria infração desta natureza toda aquela que não tivesse pena máxima superior a 2 (dois) anos. 
710 Apontando os Juizados Especiais como verdadeira garantia constitucional do cidadão, ANDRIGHI e BENETI, 

op. cit. p.95. 
711 Comentando o avanço da referida inovação legislativa, BATISTA e FUX indicam que uma das características 

mais importantes “consiste no fato de consagrar dois tipos de procedimentos, o procedimento prévio e o 

procedimento sumaríssimo, ambos com objeto próprio. O primeiro tem início sem que haja acusação propriamente 

dita, tanto assim que não se fala em acusado, mas simplesmente em autor do fato, e visa à imediata imposição de 

uma pena não privativa de liberdade, mediante transação oferecida pelo Ministério Público e aceita pelo autor do 

fato, e à composição dos danos causados à vítima.” BATISTA, Weber M. e FUX, Luiz. Juizados especiais cíveis 

e criminais e suspensão condicional do processo penal, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1997, p. 312. 
712 BADARÓ leciona que: “Nas ações penais de iniciativa privada e nas ações penais públicas sujeitas à 

representação do ofendido, a composição civil implicará, respectivamente, renúncia ao direito de queixa e ao 

direito de representação (art. 74, parágrafo único). Com isto, estará extinta a punibilidade (CP, art. 107, V). Trata-

se de mais uma medida despenalizadora, uma vez que dificulta a aplicação de pena privativa de liberdade. (...) De 

qualquer forma, a composição civil deverá ser sempre tentada (art. 72 da Lei 9.099/1995), mesmo nos crimes de 

ação penal pública incondicionada, embora nestes casos sua aplicação não tenha natureza de causa extintiva de 

punibilidade, como ocorre na ação penal privada ou pública condicionada à representação do ofendido.”  
BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, São Paulo, 

2018, p.648 
713 “A proposta de transação não é alternativa ao pedido de arquivamento, mas algo que pode ocorrer somente nas 

hipóteses em que o Ministério Público entenda deva o processo penal ser instaurado.” GRINOVER, Ada 

Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio., 

Juizados especiais criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2005, 5. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 151. 
714 BADARÓ aponta que: “Nos casos de ação penal de iniciativa pública, obtida ou não a composição civil, o 

Promotor de Justiça deverá fazer a proposta de transação penal.” BADARÓ, op. cit., p.648. 



222 
 

acusação de forma oral durante a audiência, devendo o suposto autor do fato estar acompanhado 

de advogado, de sua escolha ou nomeado pelo juiz. 

 

Com oferecimento da acusação é também cabível a suspensão condicional do processo, 

proposta a ser formulada também oralmente em audiência. Reduzida a termo a acusação e 

entregue ao acusado, ocasião em que também se considera este citado, designada audiência de 

instrução e julgamento.  

 

Na data designada, aberta a audiência será proposta nova composição civil e transação 

penal, de modo que restando infrutífera será então oferecida defesa oral alegando tudo que for 

interessante ao acusado, a fim de interromper o processo já nesta fase inicial. Somente após 

desta haverá então o juízo de admissibilidade da acusação. Percebe-se assim que garantido o 

contraditório e a ampla defesa em momento automaticamente anterior à realização do juízo de 

admissibilidade da acusação. Destaca-se que o instituto da suspensão condicional do processo 

é aplicável em procedimentos diversos do sumaríssimo, já que seus fundamentos objetivos 

extrapolam a competência dos Juizados Especiais. 

 

Aponta-se que a previsão da resposta defensiva como ato automaticamente anterior ao 

juízo de admissibilidade se deu com apoio no que já era verificado nos procedimentos dos 

crimes cometidos por funcionários públicos, bem como era também prevista no Projeto de Lei 

4.207/2001 para os procedimentos ordinário e sumário do CPP, buscando assim combater e 

impedir que acusações infundadas ou temerárias dessem azo a longa e sofrida ação penal715. 

 

O interessante é perceber que comprovadamente a defesa prévia, anterior ao juízo de 

admissibilidade, não representa um desvalor ou ato contrário à eficiência e celeridade716, tendo 

em vista que o norte do referido projeto foi deliberadamente implementar e prezar por tais 

parâmetros e mesmo assim foi estabelecido o referido avanço democrático para delitos de 

                                                                 
715 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; 

GOMES, Luiz Flávio., Juizados especiais criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995, 5. ed., rev., atual. 

e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 190. 
716 Em obra específica sobre o tema aponta-se que: “apesar dessa maior concentração, não ficou restringido o 

direito de defesa, que, ao contrário, saiu mais protegido, pela previsão do oferecimento prévio de resposta à 

acusação, antes do recebimento da denúncia ou queixa, e também pelo fato de estar prevista a realização do 

interrogatório após a colheita da prova testemunhal. Por isso, ainda que se trate de um procedimento mais célere, 

sua adoção, nos casos que se deveria seguir o procedimento sumário do CPP, não implicará prejuízo que autorize 

o reconhecimento de nulidade.” Ibidem, p. 189. 
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menor potencial lesivo. Não se registrou qualquer resistência do legislador na época, nem 

mesmo na doutrina nacional717.  

 

Uma questão importante a ser criticamente posta nesse momento é que invertendo os 

sinais da própria alma do referido projeto, não raro se verifica um incremento na punição de 

condutas que não deveriam ser sequer hipoteticamente típicas, mas pelo fato do procedimento 

ser demasiado simplificado, há uma resistência dos atores do sistema penal em analisar tais 

questões sob a justificativa que estas referem-se ao mérito, podendo ser analisadas somente 

após a recusa expressa de institutos “benéficos” ao acusado, tais quais a transação e a suspensão 

do processo718. 

 

A identificar os fundamentos da previsão do contraditório e da ampla defesa em 

momento prévio ao juízo de admissibilidade da acusação, aponta-se como fundamento a 

simplificação e concentração dos atos em uma única audiência719. Há, além disso, dentre os 

                                                                 
717 Único posicionamento contrário encontrado durante a pesquisa, mas resultante de mera interpretação do 

procedimento sumaríssimo pós edição da Lei nº 11.719, o qual não se concorda, é de TOURINHO FILHO: 

“Atualmente, em face do que dispõe o §4º do art. 394 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, uma 

vez ofertada a denúncia ou queixa, se o Juiz não a rejeitar liminarmente, determinará a notificação do autor do fato 

para dar a sua resposta. Essa notificação poderá ser feita na mesma audiência. Dada a resposta, se o Juiz entender 

que o fato narrado não constitui infração penal, que já está extinta a punibilidade ou se estiver provada, de modo 

estreme de qualquer dúvida, uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, absolverá o réu sumariamente, nos 

termos do art. 397 do CPP. Não o fazendo, receberá a denúncia ou queixa e determinará a citação do réu para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será ouvido, a intimação do órgão do 

Ministério Público (ou querelante, se for o caso), do ofendido e do responsável civil.” TOURINHO FILHO, 

Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais, 7. ed., rev. e atual., São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 153. Nesse sentir, concorda-se com GIACOMOLLI ao defender a não aplicação dos arts. 395 a 399 

no procedimento sumaríssimo, mesmo com a disposição do §4º do art. 394 do Código de Processo Penal: 

“Portanto, uma interpretação sistemática (vários dispositivos legais) e teleológica (celeridade, oralidade e 

economia processual, critérios da lei 9.099/95) indica a apresentação de defesa na audiência, sem aplicação do art. 

396 ao rito sumaríssimo.” GIACOMOLLI, Nereu. Juizados especiais Criminais: Lei 9.009/95, 3. ed., rev. e atual, 

Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2009, p.148. No mesmo sentir: OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de 

Processo Penal, rev., ampl. e atual. São Paulo, Editora Atlas, 2013, p. 770; BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 

6 ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p.661, quem ainda faz o destaque que não 

por outro motivo o art. 77, §2º da referida lei determina que em causas complexidade acentuada, os autos não 

tramitarão no Juizado Especial Crimina, devendo ser encaminhados ao juízo ordinário. 
718 Nesse aspecto, importantes são as lições de BATISTA: “O juiz deve examinar um elemento importante a 

considerar. De qualquer modo, se for evidente a inexistência de justa causa para a propositura da ação, também 

não sabe a proposta de transação. Sendo ela feita, mesmo sem a prova, deve o juiz rejeita-la e determinar o 

arquivamento das peças existentes.” BATISTA, Weber M. e FUX, Luiz. Juizados especiais cíveis e criminais e 

suspensão condicional do processo penal, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1997, p. 329. 
719 “A lei 9.099/95 simplificou consideravelmente o procedimento das infrações penais consideradas de menor 

potencial ofensivo, concentrando em uma única audiência a resposta do acusado, a decisão sobre a admissibilidade 

da acusação, os atos instrutórios, aí incluídos não só os probatórios, mas também as alegações das partes, e a 

decisão final da causa. Trata-se de um sensível avanço em relação aos procedimentos previstos no CPP, que 

exigiam, pelo menos três audiências (interrogatório, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e debates).  

GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, 

Luiz Flávio., Juizados especiais criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995, 5. ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 189. 
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princípios norteadores a oralidade e privilégio ao consenso. Com isso, mesmo com a 

simplificação e maior concentração dos atos, tal medida não representou aviltamento das 

garantias fundamentais, ao contrário foram estas privilegiadas720. 

 

3.3.3.3  Procedimento especial dos crimes de drogas 

 

 

A Lei nº 11.343 de 2006 é o quarto trabalho do Poder Legislativo no tocante à 

regulamentação do enfrentamento dos delitos correlatos ao tráfico de drogas, revogando-se, 

portanto, o que dispunha a Lei nº 10.409 de 2002, que sucedeu as Leis nº 6.368 de 1976 e 5.726 

de 1971721. 

Dos delitos previstos na referida lei, as condutas de porte e cultivo para consumo 

pessoal, compartilhamento e prescrição culposa são de menor potencial ofensivo, cabendo, 

portanto, a aplicação do procedimento sumaríssimo. Os demais submetem-se ao procedimento 

especial em comento. 

 

Esquematicamente o procedimento segue as seguintes etapas: i) oferecimento da 

acusação; ii) análise judicial para rejeição da acusação ou determinação para notificação do 

acusado; iii) comunicação do acusado; iv) oferecimento da reação defensiva inicial; v) 

diligências; vi) juízo de admissibilidade da acusação; vii) possível absolvição sumária viii) 

citação do acusado; ix) audiência de instrução e julgamento. 

 

                                                                 
720 Inclusive, há na doutrina indicação que a resposta prévia à acusação foi um dos maiores avanços da referida lei. 

Idem, p. 189 
721 No tocante ao desenvolvimento legislativo dos crimes de drogas, BADARÓ aponta que: “A primeira vez que se 

instituiu um procedimento especial para os crimes de drogas foi com a Lei 5.726/1971, que previa um rito célere 

e informal. O processo se iniciava com uma ‘audiência de apresentação’, na qual era oferecida denúncia oral, 

seguindo-se em caso de seu recebimento, o interrogatório do acusado e o depoimento das testemunhas do auto de 

prisão em flagrante. Seguiu-se, então, a Lei 6.368/1976 que, embora dando nova disciplina ao procedimento 

especial, manteve sua característica de celeridade. Todavia, em virtude da complexidade da investigação e do 

processamento de tais crimes, principalmente nos delitos de tráfico de entorpecentes quando envolviam atividades 

internacionais, era praticamente impossível o cumprimento dos prazos, o que, muitas vezes, ensejava o 

relaxamento da prisão em flagrante, por excesso de prazo. Naquele procedimento de tóxicos, a busca de maior 

eficiência foi confundida com simples celeridade, comprometendo a qualidade da prestação jurisdicional. A 

também já revogada Lei 409/2002 estabeleceu um procedimento especial para os crimes de drogas. Este 

procedimento, bastante diverso do previsto na lei anterior, era mais demorado e assegurava maior possibilidade de 

defesa. A principal novidade em relação ao antigo rito foi a criação de uma fase intermediária sobre a 

admissibilidade da acusação.” BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson 

Reuters, São Paulo, 2018, p.783. 
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O legislador utilizou por base o disposto na legislação anterior e manteve o principal 

avanço em termos de constitucionalização dos procedimentos penais, sobrelevando as garantias 

fundamentais da ampla defesa e do contraditório ao seu devido lugar, qual seja a criação de 

uma fase intermediária com o escopo de se realizar o juízo de admissibilidade da acusação722. 

 

Por conseguinte, a defesa do acusado nesse momento assume relevo inquestionável já 

que no nascedouro processo penal terá oportunidade de impedir o recebimento de acusações 

infundadas, pelos mais variados motivos, desde aspectos meritórios, que levarão a absolvição 

sumária, até vícios processuais que levariam à rejeição da denúncia, a despeito de 

entendimentos contrários verificados na doutrina723. 

 

Importante ponto é a exigência do laudo de constatação provisória do material 

apreendido quando da eventual prisão em flagrante724, apontando ser droga, questão que deverá 

ser confirmada no decorrer da instrução. Com isso, verifica-se a exigência de um meio 

específico para reforçar a verificação da justa causa, no que atine à materialidade do delito, 

                                                                 
722 Ibidem, p.783. Além disso, andou bem o legislador ao remover a possibilidade do Ministério Público se 

manifestar após o oferecimento da defesa prévia do acusado, tal qual o fazia o art. 38, §4º da Lei nº 10.409 de 

2002, em homenagem ao princípio do favor defensionis, com bem aponta CRUZ: “o acusado deve ter sempre 

assegurada a palavra por último [...] enquanto exteriorização concreta do princípio do favor defensionis. Isso 

porque, considerando-se a ação penal em sua inteireza, e não apenas em suas fases procedimentais estanques, o 

acusado estará sempre na posição defensiva, rebatendo a imputação que lhe foi endereçada pelo órgão acusatório” 

CRUZ, Rogério Schietti Machado. Garantias Processuais nos Recursos Criminais. São Paulo: Atlas, 2002, p; 

94/95. 
723 Com isso, discorda-se do posicionamento de GRECO FILHO ao criticar de forma veemente a defesa prévia no 

procedimento de drogas e dos funcionários públicos: “Há uma questão prévia a discutir. A da pertinência e 

adequação da defesa preliminar, antes do eventual recebimento da denúncia, o que, aliás, se pretende generalizar 

para todo o processo penal. Sou contra, antes de tudo porque é inútil. O indiciado que tem elementos que o 

inocentem deve apresenta-los já no inquérito a fim de não ser denunciado. Se for, não os apresentará na defesa 

preliminar, porque irá aguardar o desenvolvimento da instrução ou, então, impetrará habeas corpus por falta de 

justa causa se tiver elementos insuficientes. É ingenuidade pensar que a defesa irá antecipar a sua tese, expondo-a 

antes da colheita das provas da acusação. Aliás foi o que aconteceu e tem acontecido em função do art. 514 do 

Código de Processo Penal. O que vai acontecer é repetir-se a prática atual, de reduzir a defesa prévia a uma simples 

negativa genérica da acusação, valendo, apenas, para a apresentação do rol de testemunhas. O que a defesa 

preliminar também acarreta é que a interrupção da prescrição fica diferida para o momento posterior do 

recebimento da denúncia, momento esse que pode ser manipulado pelo réu pelos expedientes que todos os que 

tenham um mínimo de experiencia na prática processual conhecem. A ideia da defesa preliminar antes do 

recebimento da denúncia vem desde o primeiro anteprojeto de José Frederico Marques, mas sempre me posicionei 

em contrário.” GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção-repressão. 13. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.241. Em referência ao procedimento em discussão, a defesa preliminar 

ganha um reforço quanto a sua importância quando observado que será exatamente nesse momento que acusado 

poderá arguir eventual dependência química, o que, conforme estabelece o art. 45 o isentará de pena, e por via de 

consequência, o recebimento da acusação, proferindo-se em seu lugar decisão de mérito de absolvição sumária, 

ocasião em que se determinará o encaminhamento a tratamento médico adequado. 
724 Art. 50 da Lei nº 11.343 de 2006. Aqui se observa uma correção importante, já que no artigo 28, §1º da Lei nº 

10.409 de 2002, apontava-se que o laudo de constatação provisória era necessário para análise da autoria e 

materialidade do delito, quando é sabido que a natureza da substância implica somente na materialidade do delito. 
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graças às peculiaridades dos crimes das “Lei de Drogas”, permitindo assim uma análise mais 

segura do Ministério Público e do Juiz725. 

 

Além disso, o procedimento especial calca-se na previsão de meios específicos para 

verificação de eventual inimputabilidade do acusado decorrente de dependência química de 

substâncias proibidas726. Durante o inquérito policial pode a autoridade policial determinar a 

realização de exame de dependência da droga ou a defesa requerer sua realização727. 

 

Tal qual analisado no item 5 do capítulo 2 quando sopesados os Projetos de CPP e as 

propostas de produção probatória, mesmo que restrita, nessa fase de juízo de admissibilidade 

da acusação, o art. 55, §5º, permite a realização de diligências e perícias nesse momento anterior 

ao recebimento da acusação728, reforçando a existência de fase procedimental independente 

neste procedimento. 

 

Em relação à eventual revogação dos procedimentos penais especiais729 e aplicação dos 

dispositivos trazidos pela Lei nº 11.719 de 2008 em razão do que dispõe o art. 48 da Lei nº 

                                                                 
725 GRECO FILHO, op. cit., p.241. Tratando do laudo preliminar como suficiente para o recebimento da acusação 

MENDONÇA aduz que: “O art. 50, §1º não mais deixa expresso que o laudo provisório é suficiente também para 

o oferecimento da denúncia, como fazia o anterior art. 22, §1º, da Lei 6.368/1976. Porém, a conclusão nesse sentido 

é óbvia. Em primeiro lugar, porque o próprio art. 50, §1º, afirma que o laudo de constatação – provisório – é 

suficiente para o estabelecimento preliminar da materialidade do delito, sendo esta o quanto basta para o 

oferecimento da denúncia. Ademais, se o laudo provisório é suficiente para manter a prisão de alguém, certamente 

permite o recebimento da denúncia, pois a restrição à liberdade causada pela detenção é mais grave do que a 

causada pelo recebimento da denúncia. Seria incongruente, portanto, defender que o laudo provisório permite o 

flagrante, mas não o recebimento da denúncia.” MENDONÇA, Andrey Borges de. Lei de drogas: Lei 11.343 de 

23 de agosto de 2006, comentada artigo por artigo. 3. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, Forense, 2012, 

p.266-268. 
726 O art. 45 dispõe-se que: “É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente 

de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração 

penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento.” Além disso, os incisos dos arts. 4º e 5º, apontam como princípios e objetivos do Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Há no capítulo II 

atividades específicas de atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas. 
727 O STJ inclusive já reconhecera a nulidade da ação penal em razão de decisão não motivada que indeferiu 

requerimento defensivo acerca da realização de exame de dependência química dos acusados. HC 118.320/DF, 

Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Rel. p/ Acórdão 

Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011. 
728 Art. 55 da Lei nº11.343 de 2006. 
729  Em estudo específico sobre a regra de extensão prevista no art. 394, §4º, do Código de Processo Penal, salutares 

são as lições de SAAD e ASSIS MOURA lecionam que: “ao contrário de aumentar a carga defensiva, como seria 

de imaginar, a regra de extensão prevista no artigo 394, §4º, do Código de Processo Penal causou insegurança 

jurídica decorrente da variação de procedimento, ora aplicando-se a regra especial, ora geral, ora a cumulação de 

resposta defensiva. (...) Por isso, uniformização do exercício do contraditório prévio ao juízo de delibação seria 

medida bem vinda, a fim de eliminar incertezas acerca de prazo e requerimento de diligencias defensivas, com 

apresentação de rol de testemunhas e indicação de demais provas a serem produzidas.” SAAD e ASSIS MOURA, 

Procedimento Penal e antinomia: a incerteza quanto à forma procedimental a partir da regra de extensão prevista 
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11.343 e a norma de extensão contida no §4º do art. 394 do CPP, não há plausibilidade, uma 

vez que o referido rito especial garante ao acusado um espectro maior de garantias, ao permitir, 

indubitavelmente730, que se manifeste em momento anterior ao juízo de admissibilidade da 

acusação. 

 

Analisados os moldes do projeto originário, tal qual o fizemos em subitem anterior, 

verificamos que há harmonia no intento da Comissão especial responsável por elaborar o 

Projeto de Lei nº 4.207, ao ansiar estabelecer a referida resposta em momento anterior à 

manifestação jurisdicional para o procedimento comum ordinário, responsável pelo julgamento 

da imensa maioria dos tipos penais previstos731. Atento à discussão e importância dos termos e 

institutos processuais, o legislador indica no art. 55 que após oferecida a acusação, “o juiz 

ordenará a notificação” do acusado para oferecimento da sua defesa. 

 

Sem buscar adentrar a tema a ser desenvolvido na sequência do presente capítulo, 

permite-se analisar que, a partir do entendimento que com a citação estabelece-se o vínculo 

entre o acusado e o juiz, fato processual seguinte ao estabelecimento do vínculo entre acusador 

e juiz com o oferecimento da acusação, o legislador indica que será o acusado “notificado”, 

                                                                 
no artigo 394, §4º, do Código de Processo Penal in Eficiência e garantismo no processo penal: estudos em 

homenagem a Antônio Scarance Fernandes, Editora LiberArs, São Paulo, 2017, p.266. 
730 “Outros ritos, como o da Lei n. 11.343/2006, possuem fase de verificação da admissibilidade da acusação mais 

bem regrada (art. 55) e não devem ser tidas como revogadas pela norma aqui tratada.” CHOUKR, Fauzi Hassan. 

Código de processo penal: comentários consolidados & crítica jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, 

Editora D´plácido, 2017, p.23. BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson 

Reuters, São Paulo, 2018, p.791. Em sentido oposto, MENDONÇA: “Manteve a nova Lei a sistemática introduzida 

pela Lei 10.409/2002 sobre a chamada fase preliminar, que introduziu um verdadeiro contraditório prévio ao 

recebimento da denúncia. Oferecida esta, deve o magistrado determinar a notificação do denunciado para 

apresentar a defesa preliminar. A nova Lei não mais determina a ‘citação’ do acusado para responder por escrito. 

Tecnicamente, a citação ocorre após o recebimento da denúncia e irá triangularizar a relação jurídico-processual. 

Como Nesse passo ainda não houve recebimento da denúncia, melhor a nova redação, ao determinar a notificação 

apenas, como já era previsto, entre outros, no art. 514 do CPP (relativo aos procedimentos dos crimes funcionais) 

e no art. 4º da Lei 8.038/1990 (que define as normas procedimentais para os crimes de competência originária dos 

Tribunais). O acusado, então, deverá apresentar a defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 dias. Esta defesa é 

uma verdadeira condição de procedibilidade ou condição específica da ação, pois não deverá o magistrado receber 

a denúncia antes do seu oferecimento. É obrigatória, portanto, a sua existência.” MENDONÇA, Andrey Borges 

de. Lei de drogas: Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, comentada artigo por artigo. 3. ed., rev., atual. e ampl. 

Rio de Janeiro, Forense, 2012, p.283-284. Discorda-se da posição, tendo em vista o ditame constitucional da 

“proibição do retrocesso”. 
731 As lições de GRINOVER, SCARANCE FERNANDES E GOMES FILHO são, portanto, esclarecedoras: “Assim quando 

o legislador manda aplicar a todos os procedimentos, inclusive os especiais, as disposições dos arts. 395 a 398, ele 

pretende que sejam observados aqueles objetivos. Obviamente, se, no procedimento especial, eles já são total ou 

parcialmente seguidos, não haverá necessidade de repetição de atos da mesma natureza, como, por exemplo, o 

oferecimento de duas respostas.” GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES 

FILHO, Antônio Magalhães. As nulidades do processo penal, 12. ed. rev. e atual., São Paulo, Editora Revista 

dos Tribunais, 2011, p.236-237.No mesmo sentido: BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e 

ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p.784. 
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reforçando seu intento em deixar claro que ao seu ver aquele momento é obrigatoriamente 

anterior ao recebimento da denúncia. 

 

Apesar de em nossa opinião tais concepções serem errôneas, pois com o oferecimento 

da acusação, considera-se já iniciado o processo penal, e o primeiro ato de comunicação do 

acusado oriundo da jurisdição ser a citação732, tais aspectos deixam claro que a intenção era sim 

deixar claro o império da ampla defesa e do contraditório nesse prelúdio do juízo de 

admissibilidade da acusação. 

 

O que se discute nesse exato momento, também serve aos procedimentos anteriores 

enfrentados, quando há notificação, apresentação de defesa prévia, recebimento da acusação, 

citação e oferecimento da resposta à acusação. Parcela autorizada da doutrina aponta a 

desnecessidade deste segundo momento e até a impropriedade em se considerar o segundo ato 

de comunicação juízo-acusado como citação733, o que nós concordamos. 

 

A presente pesquisa identifica que os motivos deste procedimento especial prever 

contraditório prévio ao juízo de admissibilidade da acusação são viabilizar: i) a alegação do 

exame de dependência do acusado se dar em momento anterior ao recebimento da acusação734, 

                                                                 
732 Nesse ponto, importante o destaque de BADARÓ: “Não andou bem o legislador ao referir-se à ‘notificação’, 

posto que tal ato é verdadeira citação, não havendo nenhum óbice para a sua realização antes do recebimento da 

denúncia, posto que o processo penal tem início com o oferecimento da denúncia, e não como o seu recebimento.” 

BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p.790. 

Em momento anterior, o autor define: “Citação é o ato por meio do qual se dá ciência ao acusado de que contra 

ele existe um processo e o chama a juízo para se defender. (...) Notificação é a comunicação feita às partes, aos 

auxiliares do juízo e às testemunhas, de algum ato que será realizado no futuro, contendo um comando de fazer ou 

não fazer alguma coisa.” Idem, p.367. Discutindo esta mesma questão GRECO FILHO aponta que: “Apesar do 

chamado poder diabólico das ficções, a lei não pode mudar a natureza das coisas...Essa notificação na verdade é 

citação, porque é a convocação do réu a juízo, podendo seguir-se, como se verá, sentença de mérito, que seria 

impossível sem que tivesse instaurado o processo contraditório (...) Não é possível dizer, portanto que não esteja 

instaurada a ação penal e o respectivo processo, ainda que, por ficção se diga que a ação penal se instaura com o 

recebimento da denúncia.” GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção-repressão. 13. ed., rev., atual. e ampl. 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.248. 
733 GRINOVER, Ada Pellegrini., GOMES FILHO, Antônio Magalhães., e FERNANDES, Antônio Scarance. As 

nulidades do processo penal, 12. ed. rev. e atual., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 249-250. 
734 BADARÓ aponta que é na resposta escrita que se requer a realização do exame de dependência do acusado. Além 

disso, não possibilitada a realização de audiência sem que o laudo tenha sido juntado aos autos, caso deferido pelo 

juiz. BADARÓ, op. cit., p.791. Posteriormente o autor aponta que: “Há entendimento no sentido de que basta a 

resposta do acusado de que é dependente para que a realização do exame se torne necessária. Não nos parece ser 

esta a melhor posição. O deferimento de toda e qualquer prova pressupõe um juízo de admissibilidade do 

magistrado, que deve levar em conta os requisitos de pertinência e relevância da prova. Entendemos que não basta 

a resposta positiva. O acusado pode se declarar dependente e o exame não ser realizado, como o acusado pode se 

declarar não dependente e, mesmo assim, o juiz, diante de outros elementos constantes dos autos, determinar, de 

ofício, a realização da perícia. Pensamos que o dispositivo deva ser interpretado nos termos do art. 149, caput, do 

CPP, que determina a realização do incidente de insanidade mental ‘quando houver dúvida sobre a integridade 
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evitando processos temerários e desnecessários, já que se reconhecida a incapacidade do 

acusado será este isento de pena; ii) alegações e produção probatória atinentes à materialidade 

do delito demonstrando não ser a substância apreendida droga ou atinentes à quantidade de 

droga e circunstâncias referir-se ao uso próprio do acusado, configurando o delito previsto no 

art. 28 e não os demais delitos referidos na lei735. Desse modo, aplicar-se-á o procedimento 

sumaríssimo. 

 

3.3.3.4  Procedimento especial dos crimes de imprensa736 

 

 

Apesar de não recepcionada pela CR de 1988, a Lei de Imprensa, importa a presente 

pesquisa, pois também apresentava um entendimento privilegiador do contraditório prévio com 

ampla defesa do acusado em momento anterior ao juízo de admissibilidade da acusação. 

 

JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA (1973)737
 indica que desde 1822 vigia em nosso 

ordenamento jurídico procedimento para julgamento dos delitos de imprensa. A diferença é que 

na época a competência para seu julgamento era do júri. Assim, historicamente, verifica-se que 

                                                                 
mental do acusado.’. Assim, o exame de dependência deve ser realizado ‘se existirem motivos suficientes para 

suspeitar de depência química do réu.’. 
735 Tratando da possibilidade de excesso de acusação (overcharge) BADARÓ leciona que: “há repercussões 

relevantíssimas nesta qualificação jurídica dos fatos, ainda que provisória, posto que, no caso de denúncia por 

tráfico de drogas, a competência será do juiz comum, o procedimento será especial, previsto na Lei 11.343/2006, 

além do que será cabível a prisão em flagrante ou a decretação da prisão preventiva. Por outro lado, no crime de 

simples uso de droga, a competência será do Juizado Especial Criminal, sujeita ao procedimento sumaríssimo, não 

cabendo qualquer forma de prisão cautelar.” BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., 

Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 793. 
736 Considerada como espécie do procedimento de crimes contra a honra, responsável por apurar os tipos previstos 

nos arts. 20 a 22 (calúnia, injúria e difamação), analisaremos apenas o procedimento que tratava dos delitos contra 

a honra cometidos no âmbito da imprensa, pois, tendo em vista que os delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140, 

do Código Penal, são de menor potencial ofensivo, consideram-se abarcados no procedimento da Lei nº 9.099 de 

1995, guardadas suas especificidades, tais quais a exceção da verdade e o pedido de explicações. Nesse aspecto, 

cabe apenas destacar que o próprio desenho que o CPP de 1941 deu aos Processos dos crimes de Calúnia e Injúria 

de competência do Júri Singular, apontava também o recebimento ou rejeição da acusação apenas em momento 

posterior à manifestação defensiva, pois o art. 519 determinava que seguia-se o procedimento comum ordinário 

com as modificações dos artigos seguintes, tendo o art. 523 tratado da exceção da verdade, oferecida, portanto em 

momento anterior ao juízo de admissibilidade da acusação. 
737 ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p.59. Historicamente, a abolição do julgamento destes delitos pelo júri ocorreu com o 

Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, em seu art. 12, quando alterou o art. 141, § 5º da Constituição de 

1946, determinando que o julgamento dos processos instaurados segundo a lei de imprensa vigente passasse à 

competência do juiz de direito que houvesse dirigido a instrução do processo, conforme indicado na Exposição de 

Motivos da Lei nº 5.250 de 9 de fevereiro de 1967. No mesmo sentido são os destaques de BADARÓ: “a referência 

a juiz singular justifica-se porque, quando o CPP foi elaborado, os crimes contra a honra praticados por meio de 

imprensa eram julgados por um júri de imprensa, então disciplinado pelo Decreto 24.776, de 14.07.1934.” 

BADARÓ, op. cit., p.760. 
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o procedimento dos crimes de imprensa foi elencado na Lei Orgânica de 18 de junho de 1822, 

após regulado pelos Decretos nºs 4.753 de 31 de outubro de 1923 eº 24.776 de 1934. Já em 

caráter de Lei ordinária foi previsto na Lei nº2.083 de 1953, e em sequência na Lei nº 5.250 de 

1967, sendo esta declarada não recepcionada pela Constituição da República de 1988 em 30 de 

abril de 2009 pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF nº 130-7/DF738. 

 

Esquematicamente, o procedimento especial em questão estruturava-se da seguinte 

maneira: i) oferecimento da acusação; ii) citação do acusado; iii) oferecimento da reação 

defensiva inicial e, eventualmente, exceção da verdade; iv) juízo de admissibilidade da 

acusação; v) audiência de instrução e julgamento. 

 

Nos moldes como era fixado pela referida lei, a ação penal iniciava-se com o 

oferecimento da acusação, denúncia ou queixa, devendo ser instruída com material que 

contivesse a declaração criminosa (art. 43)739. O foro competente era do local onde era impresso 

o jornal ou encontrava-se o estúdio de radiodifusão ou televisão740. 

 

Observa-se novamente caso que o legislador preocupado em reforçar a análise da 

materialidade e autoria do delito no presente procedimento, impunha a apresentação física de 

elementos que permitiriam uma melhor análise quanto a estes pontos correlatos à justa causa. 

Por isso, as matérias jornalísticas eram substrato central para oferecimento e recebimento da 

acusação741, entendendo-se, inclusive, acerca da dispensabilidade do inquérito policial. 

 

O art. 43, §1º determinava que o juiz ao despachar a denúncia, determinaria a citação 

do réu para apresentação da defesa prévia, podendo ser arguidas preliminares cabíveis, além da 

exceção da verdade. Topograficamente, em momento posterior, o art. 44 determinava que o juiz 

                                                                 
738 Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista 

buscando a proteção da liberdade de informação jornalística e da imprensa. Sob a relatoria do Ministro Carlos 

Ayres Brito, foi julgada procedente por maioria de votos, nos termos do voto do Relator, declarando não ter sido 

esta Lei recepcionada pela Constituição de 1988. 
739 MIRANDA aponta que: “Quando a ação for dirigida contra o seu diretor ou redator, deverá acompanhar a inicial 

além da folha que contiver o escrito incriminado, outra, impressa, que contenha a indicação dos responsáveis pela 

publicação, se naquela não existir esse esclarecimento. Nada impede que seja juntado um exemplar completo do 

jornal ou da revista, assinalando-se, sempre, o escrito ofensivo. A inicial declarará a espécie de publicação, diária 

ou periódica, que inseriu o escrito incriminado, comprovando-se, com o impresso, a sua denominação, dia, mês e 

ano.” MIRANDA, Darcy Arruda. Comentários a Lei de Imprensa, 2. ed., rev. e atual., 1994, p.628 
740 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Vol. III, Editora Forense, Rio de Janeiro, 

1965, p.410; GRECO FILHO, Manual de Processo Penal, 6. ed., São Paulo, Editora Saraiva, 1999, p. 462. 
741 BARRETO, Carlos Roberto. Procedimentos penais na Lei de Imprensa, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, 

Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 162-163. 
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poderia receber ou rejeitar a denúncia ou queixa, após a defesa prévia. Mesmo apontando que 

haveria um despacho para determinar a citação do acusado, dinâmica e sistematicamente, era 

de fácil percepção que o recebimento da acusação ocorria somente após a juntada da defesa, 

pois assim era expressamente fixado na cabeça do art.44742. 

 

Evidencia-se que este era o intento do legislador, quando compulsado o art. 35, §1º da 

Lei 2.083 de 1953, verificando-se que houve alteração do termo “recebida a queixa ou 

denúncia” para “ao despachar a denúncia ou queixa”, ocasião que apenas reforça a necessidade 

de análise da jurisprudência nacional ao indicar que o ato que recebe ou rejeita a denúncia é 

mero despacho, indo de encontro à própria definição dos atos processuais e a ausência de teor 

decisório dos despachos, dotados de mero impulso processual. 

 

Assim, a defesa prévia tem enorme importância no referido procedimento já que é o 

momento que o acusado exerce sua defesa inicial, arguindo as preliminares cabíveis, indicando 

as provas documentais e orais que deseja produzir, alegar alguma excludente de ilicitude, 

podendo também então indicar o verdadeiro responsável pelos escritos (art. 37, §1º), além de 

protestar pela exceptio veritatis743. 

A exceção da verdade é hipótese de defesa material direta, ocasião em que se nega o 

fato constitutivo do direito do autor. Com isso, não seria uma verdadeira exceção material, já 

que nesta o réu confessaria como verdadeiro o fato constitutivo do direito do autor, apontando-

lhe fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Ao afirmar que o fato ofensivo atribuído à vítima 

é verdadeiro, limita-se a negar o direito constitutivo do ius puniendi, ainda que de forma 

                                                                 
742 Reforçando tal entendimento, são as lições de BARRETO, ocasião em que aponta um avanço legislativo em 

relação a lei anterior: “Estando em termos a denúncia, isto é, apta e devidamente instruída, o juiz a despachará, 

não para recebe-la, mas para determinar a citação do réu a fim de que apresente defesa prévia no prazo de cinco 

dias (art. 43, §1º). Modificado o procedimento da lei anterior, que mandava citar o réu depois de recebida a 

denúncia (art. 35, §1º, da Lei n. 2.083/1953) e estabelecia que a defesa prévia poderia ser apresentada no prazo de 

cinco dias após a audiência de qualificação, a atual determina a apresentação dessa defesa antes do recebimento 

da inicial.” BARRETO, Carlos Roberto. Procedimentos penais na Lei de Imprensa, 2. ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 165. 
743 Era o momento da defesa prévia que deveria o acusado trazer a exceção da verdade (exceptio veritatis), 

admissível nos casos de calúnia e difamação. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual 

Penal, Vol. III, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1965, p. 412. No mesmo sentido BARRETO, Carlos Roberto. 

Procedimentos penais na Lei de Imprensa, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2005, 

p. 176, e avança o autor para apontar que a exceção da verdade desenrolava-se no bojo da ação penal principal: 

“Embora constitua meio de prova, na sua instrução vige o princípio do contraditório, cabendo ao excepiente 

(querelado ou vítima) a prova da verdade do fato imputado na matéria ofensiva. A exceção não se processa em 

autos apartados, senão nos próprios autos da ação penal. É necessário que o excepto seja citado para contestá-la, 

podendo arrolar outras testemunhas, além das indicadas na inicial, tudo prosseguindo nos termos do art. 523, do 

Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária.” 
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direta744. A lei a admitia para o delito de calúnia como regra geral e para o delito de difamação 

como exceção745. 

 

Quando do oferecimento da defesa prévia, era possibilitada a apresentação da exceção 

da verdade, devendo ser alegada nos próprios autos principais. Diante disso, a acusação era 

notificada para dentro de dois dias apresentar a resposta, podendo substituir as testemunhas 

arroladas746. A atuação do Ministério Público era tão importante que se previa até a 

possibilidade deste interferir na acusação privada, podendo aditar a inicial (art. 40, §3º), 

hipótese que não afastava por completo a atuação do órgão em razão do exíguo prazo para este 

apresentar a denúncia, dez dias, ocasião que podia o ofendido apresentar queixa subsidiária (art. 

40, §1º). 

 

Era na defesa prévia que havia a possibilidade de se transferir a responsabilidade, 

juntando-se originais ou declaração do responsável pelo que fora escrito, além da possibilidade 

de se alegar excludente de ilicitude e juntar a exceção da verdade anterior ao juízo de 

admissibilidade da acusação747. 

 

Por conseguinte, a finalidade para o estabelecimento do contraditório prévio ao juízo de 

admissibilidade da acusação tinha por escopo justamente submeter às fases seguintes de 

instrução e julgamento apenas os casos substanciais. A possibilidade de já no início do processo 

penal evitar-se que pessoas que não tinham sido autoras dos escritos fossem processadas, com 

a viabilidade do acusado apontar expressamente quem fora o verdadeiro autor748, ou até mesmo 

                                                                 
744 . BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters 2018, 

p.763. 
745 Assim quanto à calúnia, nas modalidades previstas no art. 20, §§2º e 3º da referida lei não se admitia exceção 

da verdade; quanto à difamação apenas admitia-se nas modalidades do art. 21, §1º, alíneas ‘a’ e ‘b’. Finalmente 

quanto à injúria, não se admitia exceção da verdade, uma vez que não se tratava de imputação de fato, mas de 

qualidade negativa.  
746 CAPEZ, Fernando. Legislação penal especial, 6. ed. São Paulo, Editora Damásio de Jesus, 2007, p.34. O autor 

destaca que havia a possibilidade de também apresentar-se exceção de notoriedade do fato, ocasião em que se 

afirmava que as afirmações eram de domínio público, admitida apenas no delito de calúnia. 
747 MIRANDA leciona que: “A inovação da lei atual, mandando que o réu se manifeste antes de ser recebida ou 

rejeitada a denúncia ou queixa, é louvável e perfeitamente justa, pela vantagem de possibilitar ao juiz maior visão 

panorâmica dos fatos arguidos e aquilatar melhor da viabilidade da persecutio criminis, além de permitir ao réu 

uma defesa vestibular propiciatória da rejeição da denúncia ou queixa, sem os percalços do curriculum processual.” 

MIRANDA, Darcy Arruda. Comentários a Lei de Imprensa, 2. ed., rev. e atual., 1994, p.630. 
748 MIRANDA aponta que: “para que o gerente ou proprietário se exonere de responsabilidade é indispensável que 

o nomeado seja pessoa idônea e não esteja ausente do País. Após a indicação, que será feita na defesa prévia, pelo 

gerente ou proprietário, cabe ao ofendido fazer a prova da falta de idoneidade do autor nomeado, se for o caso. 

Até que o juiz declare a idoneidade ou inidoneidade do autor, o processo contra o gerente ou proprietário deverá 

ficar suspenso, por se tratar de questão prejudicial.” MIRANDA, Darcy Arruda. Comentários a Lei de Imprensa, 

2. ed., rev. e atual., 1994, p.630. 
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comprovada a veracidade dos fatos escritos mediante documentos fazia com que o juízo de 

admissibilidade da acusação se desse em moldes melhores.  

 

3.4 Projeto de Novo Código de Processo Penal: PL nº 8.045/2010 - PLS nº 156/09 

 

 

Analisados brevemente alguns contornos e questões importantes dos procedimentos 

penais ordinário e especiais, passar-se-á agora a análise do Projeto de Novo Código de Processo 

Penal no que é pertinente a presente pesquisa, seguindo-se o intento em valorizar a legislação 

projetada como método de confronto crítico e importante ferramenta de diagnóstico das 

possibilidades de avanço democrático no direito processual penal. Nesse intento, o enfoque terá 

por norte o momento processual do juízo de admissibilidade da acusação e questões correlatas, 

tal qual proposto pelo legislador reformador. 

 

POSTIGO (2016)749
 tratando sobre as reformas processuais penais na América Latina 

indica que esta tem se instalado sobre visões e interesses comuns, partindo da introdução de 

valores democráticos aglutinados no núcleo duro do sistema de justiça, situação que busca 

implementar a eficácia da atuação dos órgãos de persecução penal, bem como proteger 

efetivamente garantias individuais e respeitar os direitos fundamentais estabelecidos. 

 

Importante é o destaque realizado por BINDER (2004)750, para quem uma verdadeira 

reforma da justiça criminal implica necessariamente em prezar por uma finalidade política de 

outorgar efetiva vigência aos direitos fundamentais dos cidadãos no seio do curso do processo 

penal representados nas chamadas “garantias processuais”. 

 

                                                                 
749 POSTIGO, Leonel González. Base da reforma processual penal no Brasil: lições a partir da experiência na 

América Latina, in Desafiando a Inquisição: Ideias e propostas para a Reforma Processual Penal no Brasil, 

Santiago, CEJA, 2016, p. 17. O autor chileno entende que somente com a construção de uma nova filosofia racional 

acerca da reforma da justiça penal no Brasil pode se debater uma verdadeira reforma. Assim, será possível mirar 

a experiencia latino-americana nos últimos vinte e cinco anos para implementar concretamente no Brasil os 

avanços necessários a construção de um processo penal democrático e constitucional. Ibidem, p. 25. 
750 E assim prossegue o processualista argentino: “Las garantias procesales constituyen una serie de ‘escudos 

protectores’ de los individuos para que el ejercicio del poder penal del Estado no se convierta en una aplicación 

arbitraria de la pura fuerza y no termine siendo um elemento avasallador, tiránico, dentro de la sociedad.”  

BINDER, Alberto. Justicia penal y Estado de Derecho, 2. ed., actual. y ampl., Buenos Aires, Editora AD Hoc, 

2004, p.213. Além disso, na visão do autor as vigas mestras para uma reforma do processo penal na América 

Latina são o redesenhamento do sistema de investigação; controle da seletividade do sistema penal, incorporação 

da vítima no sistema penal; respeito às garantias das pessoas; e o restabelecimento da credibilidade da justiça. 
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Não obstante, não se verifica homogeneidade no referido processo, já que há reações 

diversas nos países que compõem a América Latina, tendo POSTIGO (2016)751
 diagnosticado 

três momentos históricos: transição democrática; consolidação do sistema e surgimento de 

novas demandas; e o estado de situação atual da reforma na América Latina. 

 

A considerar que desde a edição do Código de Processo Penal em 1941, o Brasil já teve 

quatro Constituições e há trinta anos temos a Constituição da República promulgada em 1988, 

a necessidade e urgência por uma reforma global do Código é fato incontestável752. Nesse sentir, 

serão analisadas brevemente questões que influenciaram a disciplina projetada do juízo de 

admissibilidade da acusação no projeto de Novo CPP. 

 

Após convocação do Senado Federal, foi formada Comissão de Juristas, coordenada 

pelo Ministro Hamilton Carvalhido, que apresentou um Projeto Global de reforma, em abril de 

2009, tendo este passado a tramitar naquela casa legislativa como PLS nº 156 de 2009. 

 

Regidos sobre o anseio de estabelecer como viga mestra de um processo penal o respeito 

a integralidade das garantias fundamentais estabelecidas na CR de 1988753, destaca-se que já na 

                                                                 
751 POSTIGO, Leonel González. Base da reforma processual penal no Brasil: lições a partir da experiência na 

América Latina, in Desafiando a Inquisição: Ideias e propostas para a Reforma Processual Penal no Brasil, 

Santiago, CEJA, 2016, p. 17. Interessante observar que mesmo após quinze anos, o diagnóstico de KAI AMBOS 

ainda é atual, seguindo a mesma linha de Postigo: “Num grupo intermediário estão aqueles países que o embora 

tenham introduzido uma reforma básica e, sobretudo, tenham produzido uma separação entre o órgão de instrução 

e o órgão julgador, assim como o juízo oral público pelo mas, que ainda deixam transparecer as estruturas 

tradicionais do processo inquisitivo em certo âmbito. Fazem parte desse grupo Argentina, Brasil e Peru, e de certa 

maneira, também El Salvador e Colômbia.” AMBOS, Kai. A reforma do processo penal no Brasil e na América 

Latina, Editora Método, São Paulo, 2001, p. 271. Já em um diagnóstico mais profundo MÁXIMO LANGER explica 

como se dão as difusões de políticas públicos, incluídas leis, normas e transplante de legislações para apontar uma 

“ola” de Códigos Acusatórios, traçando um panorama geral com tabelas e infográficos: “Durante el siglo XX, 

muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos. Sin 

embargo, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en la sección previa. 

Pero esta situación cambió durante los últimos quince años, en los cuales catorce países latinoamericanos y un 

número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por 

códigos más acusatorios.” LANGER, Máximo, Revolucion em el proceso penal latino americano: difusion de 

ideas legales desde la periferia, Centro de Estudos de Justicia de Las Américas (CEJA), disponível em: 

http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/5312-2.pdf . Acesso em 05 de outubro de 2018.  
752 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Legibus solutio: a sensação dos que são contra a reforma global do 

CPP in Observações sobre os sistemas processuais penais, Observatório da Mentalidade Inquisitória, Curitiba, 

2018, p.229-230. COUTINHO aponta razões históricas, teóricas e práticas, diagnosticando que a incompatibilidade 

entre o CPP e a Constituição da República é inconteste e manifesta. Para o autor, a configuração politica que 

rodeava a edição do CPP de 1941 (regime ditatorial) é completamente oposto ao Estado Democrático de Direito 

reinaugurado pela Constituição cidadã.  
753 “As garantias individuais não são favores do Estado. A sua observância, ao contrário, é exigência indeclinável 

para o Estado. Nas mais variadas concepções teóricas a respeito do Estado Democrático de Direito, o 

reconhecimento e a afirmação dos direitos fundamentais aparecem como um verdadeiro núcleo dogmático. O 

garantismo, quando consequente, surge como pauta mínima de tal modelo de Estado.” BRASIL. Senado. Comissão 

de Juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal. Anteprojeto / 
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Exposição de Motivos busca a Comissão deixar claro que tal postura não tem, em aspecto 

algum, a intenção ou mesmo capacidade de inviabilizar a celeridade dos procedimentos e 

desautorizar o poder punitivo do Estado, tendo por escopo demonstrar a maturidade social na 

hercúlea tarefa do exercício do poder. 

 

Verifica-se que o atual projeto representa um esforço para implementação do sistema 

acusatório no Brasil, de forma que tal intento é necessário para a democratização do processo 

penal brasileiro754.  

 

O referido projeto traz importantes pontos para o seio do processo penal tais quais755: a 

inclusão expressa na legislação infraconstitucional dos princípio acusatório (art. 4º)756 do 

contraditório e da ampla defesa, estes em todo o processo penal (art. 3º); imposição quanto à 

interpretação das leis processuais ser orientada pela proibição de excesso e privilégio da 

máxima proteção aos direitos fundamentais (art. 5º), colocando sob imperativo a frequente 

filtragem constitucional na atividade hermenêutica do operador do direito; delimitação exata do 

conceito e momento que emerge a figura do investigado (art. 9º); criação da figura do juiz de 

garantias (art. 14 e seguintes); previsão do indiciamento (art. 30); plena vigência e garantia ao 

acusado da atuação da defesa técnica em todos atos do processo (art. 60); identificação do 

momento exato do início do processo penal (art. 264)757-758 e etc.  

                                                                 
Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal. — 

Brasília: Senado Federal, 2009, p. 13. 
754 COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda. Para passar do sistema inquisitório ao sistema acusatório: jouissance in 

Desafiando a Inquisição: Ideias e propostas para a Reforma Processual Penal no Brasil, Santiago, CEJA, 

2016, p. 67. 
755 A considerar que a proposta do Projeto Original (PLS nº 156/09) foi aprovada no Senado e remetida para a 

Câmara em 23 de março de 2010, a indicação dos artigos toma por base o PL nº 8.045 de 2010 em trâmite na 

Câmara dos Deputados, cujo atual andamento é 25 de outubro 2018. Destaque que já há Minuta de Substitutivo 

do Relator Geral (versão de 11 de abril de 2018) que possui divergências quanto à redação e numeração dos artigos. 
756 Um dos principais pontos que é reforçado em todas análises do Projeto de Novo Código de Processo Penal 

reside justamente no estabelecimento infraconstitucional do princípio acusatório. Nesse aspecto, COUTINHO, 

Jacinto Nelson de Miranda. Legibus solutio: a sensação dos que são contra a reforma global do CPP in 

Observações sobre os sistemas processuais penais, Observatório da Mentalidade Inquisitória, Curitiba, 2018, 

p.230. 
757 Interessante observar que o Projeto não deixa dúvidas quanto ao momento exato do início do processo penal, 

interpretando-se o Código sistematicamente, pois o art. 15, §1º estabelece que “proposta a ação penal, as questões 

pendentes serão decididas pelo juiz do processo”; o art. 16 fixa hipótese expressa do juiz que atuou na fase de 

investigação ficar “impedido de funcionar no processo”; bem como o art. 264, responsável por abrir o Livro II 

(Do Processo e dos Procedimentos), Título I (Do Processo), Capítulo I (Da formação do Processo), afirma que 

“considera-se proposta a ação no momento de sua distribuição”. Nesse espeque, verificado que quem realiza o 

juízo de admissibilidade da acusação é o “juiz do processo/de mérito”, natural que a consequência direta e lógica 

seja que com o oferecimento da acusação já há processo, situação legal e expressamente definida nos moldes 

fixados pelo Projeto. 
758 Não trataremos de todas inovações dos procedimentos no presente tópico, sob pena de extrapolar os limites do 

trabalho, mas reconhece-se o avanço na alteração do núcleo duro do procedimento sumário, permitindo-se uma 
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Todavia, cabe a este momento apenas analisar a figura do juiz de garantias e do 

momento do juízo de admissibilidade da acusação, tal qual trazido no referido Projeto. 

 

A figura do juiz de garantias atende a um anseio em distanciar o juiz do processo, 

responsável por julgar o mérito da ação penal, dos elementos de convicção produzidos e 

coletados durante a investigação preliminar, pois estes se destinam ao órgão de acusação no seu 

labor de identificação de viabilidade ou não do oferecimento da acusação, verificando os 

indícios de autoria e a prova da materialidade. 

 

Além disso, buscou a Comissão otimizar a atuação jurisdicional no âmbito criminal, 

avançando o ultrapassado modelo do juiz “gestor de inquérito”, quem apenas se coloca entre o 

Ministério Público e os órgãos de atividade policial-investigativa quando da concessão dos 

prazos para continuidade das investigações759. 

 

O próprio nomem iuris – juiz de garantias – deixa claro que tal figura deverá se 

posicionar no posto máximo de guardião da lei e das garantias fundamentais760, tais quais a 

intimidade, privacidade, honra e liberdade, frente aos intentos investigativos com as medidas 

de quebra de sigilo, busca e apreensão, ação controlada e prisão cautelar. 

 

Aqui emerge uma questão de suma importância, geradora de debates intensos: oferecida 

a acusação, qual o juiz responsável por realizar o juízo de admissibilidade da acusação: o juiz 

de garantias ou o juiz do processo/da causa? Tal qual fixado nos moldes do Projeto, oferecida 

                                                                 
imediata aplicação da pena mínima ou reduzida, quando houver confissão dos fatos e ajustamento entre acusação 

e defesa da sanção a ser aplicada, fruto de inspiração direta do direito processual penal italiano (applicazione della 

pena su richiesta delle parti e giudizio abbreviato). Também foi incorporado o disposto na Lei nº 9.099 ao próprio 

texto do Projeto de Código de Processo Penal, bem como substancialmente alterado o procedimento do Júri. 
759 BRASIL. Senado. Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma do Código de 

Processo Penal. Anteprojeto / Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma do 

Código de Processo Penal. — Brasília: Senado Federal, 2009, p.16. 
760 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. O juiz das garantias, a estrutura acusatória e as memórias do subsolo. Um 

olhar sobre o PL 8045/10 (Projeto do Novo Código de Processo Penal) in Temas atuais da investigação preliminar 

no processo penal, org. SIDI, Ricardo, e LOPES, Anderson Bezerra, Belo Horizonte, Editora D’plácido, 2017, p. 

401. No mesmo sentido são as lições de ZANOIDE DE MORAES: “Não é nada mais que um magistrado cujo âmbito 

de atuação é assegurar os direitos e as garantias fundamentais do cidadão na fase de investigação criminal. (...) ele 

atuará garantindo os direitos do cidadão na fase de investigação criminal” MORAES, Maurício Zanoide de. Quem 

tem medo do ‘juiz de garantias’? in Boletim IBCCrim Ed. Especial CPP Ano 18, Ago.2010, p.21. SCHREIBER 

também faz o destaque que nos moldes tais quais estabelecido, o Juiz de Garantias não se trata da figura do juiz 

instrutor, mas sim daquele que irá “garantir os direitos fundamentais das pessoas investigadas, zelando pela 

legalidade do inquérito.” SCHREIBER, Simone. O juiz de garantias no projeto do Código de Processo Penal in 

Boletim IBCCrim Ed. Especial CPP Ano 18, nº 213 Ago.2010, p. 2 
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a acusação, o juiz responsável por realizar o juízo de admissibilidade da acusação será o juiz 

do processo. 

 

ZILLI (2017)761 analisando a questão aponta que as críticas são compreensíveis e os 

moldes em que fora fixado guarda sim uma lógica e até não seria de todo ruim, pois o Projeto 

mantém o modelo inserido pela reforma de 2008, responsável por inserir a resposta escrita em 

momento anterior ao recebimento formal da acusação. Ao ver do autor a intenção do legislador 

reformador é expressa: delimitar uma filtragem acusatória autêntica, viabilizando à defesa 

métodos de interferir efetivamente no rumo do processo. 

 

As críticas são inúmeras762 e em grande medida guardam relação com o próprio modelo 

atual de controle do juízo de admissibilidade da acusação, levantando questionamentos acerca 

do contraditório prévio ao juízo de admissibilidade da acusação e do eventual 

comprometimento da visão de imparcialidade do magistrado ao ter contato com elementos de 

investigação produzidos. 

 

Verifica-se que a lógica do Projeto ao criar a figura do juiz de garantias fora germinada 

sobre a ideia da imparcialidade objetiva, tal qual discutida no Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos763. Em relação a este ponto e discutindo amplamente o risco de contaminação do juiz 

de garantias, enquanto figura humana764, acerca dos elementos fáticos enfrentados para decidir 

                                                                 
761 ZILLI, op. cit., p. 408, posicionamento que é aderido no presente trabalho, conforme será apontando em 

sequência. De modo diverso entende SILVEIRA, apontando que o legislador foi no mínimo omisso: “Outra omissão 

fundamental se refere ao contraditório prévio ao juízo de admissibilidade da acusação. O anteprojeto não prevê de 

forma expressa que a resposta do réu à acusação precederá o recebimento da denúncia. Sendo assim, ao 

oferecimento da denúncia ou queixa seguir-se-ia o ato processual equivalente ao juízo de admissibilidade, sem 

qualquer manifestação prévia do acusado, isto é, sem a possibilidade de exercício do contraditório. É manifesta, 

nesse sentido, a inadequação constitucional de tal procedimento.” SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. Notas 

sobre o juízo de admissibilidade da acusação no Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal in O novo 

Processo Penal à luz da Constituição, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010 p.192-193. 
762 ZILLI defende que o melhor cenário seria que o juiz de garantias exercesse o controle da admissibilidade da 

acusação. ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. O juiz das garantias, a estrutura acusatória e as memórias do subsolo. 

Um olhar sobre o PL 8045/10 (Projeto do Novo Código de Processo Penal) in Temas atuais da investigação 

preliminar no processo penal, org. SIDI, Ricardo, e LOPES, Anderson Bezerra, Belo Horizonte, Editora 

D’plácido, 2017, p. 407. No mesmo sentido SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. Notas sobre o juízo de 

admissibilidade da acusação no Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal in O novo Processo Penal 

à luz da Constituição, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010 p.192; LOPES, Marcus Vinicius Pimenta. Estudo e 

crítica do ‘juiz de garantias’ in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 111, nov.– dez., 2014, p.15. Além 

disso, também aponta brevemente críticas da ordem orçamentária, vício de linguagem e suposto erro gramatical; 

MORAES, Maurício Zanoide de. Quem tem medo do ‘juiz de garantias’? in Boletim IBCCrim Ed. Especial CPP 

Ano 18, Ago.2010, p.22. 
763 ZILLI, op. cit., p. 404. No mesmo sentido MORAES, op. cit., p.22 
764 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Legibus solutio: a sensação dos que são contra a reforma global do 

CPP in Observações sobre os sistemas processuais penais, Observatório da Mentalidade Inquisitória, Curitiba, 
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acerca de medidas de investigação ou cautelares, BADARÓ leciona que o primeiro fator auxiliar 

para a análise do comprometimento da imparcialidade objetiva é sopesar o objeto da cognição 

judicial. 

 

Sendo este coincidente, mesmo que parcialmente, com o thema decidendum do 

julgamento final de mérito do processo, há de se analisar o “standard probatório” ou modelo 

de constatação a verificar o grau de probabilidade em vincular psicologicamente o juiz para as 

próximas decisões765. 

 

Se este for elevado, exigindo do magistrado um juízo de pré-concepção de forte 

intensidade, haverá, portanto, comprometimento da imparcialidade objetiva766. Além disso, é 

inegável o avanço do modelo do juiz de garantias ao sobrepor o inconstitucional ditame da 

prevenção dos juízes que proferiram decisões em sede de inquérito policial, tal qual fixa o atual 

Código de Processo Penal.767  

 

Nesse aspecto, a decisão mais complexa para análise sobre este aspecto é a resultante 

do juízo de admissibilidade da denúncia, pois é sabido que no bojo do processo penal há uma 

progressão de juízos acerca do mesmo tema fático e jurídico, desde a investigação até o 

pronunciamento final de mérito, passando, portanto de juízos de possibilidade, para 

probabilidade e então certeza final com a decisão de mérito. 

 

                                                                 
2018, p.230-231. No mesmo sentido: MORAES, op. cit. p.22. e SCHREIBER, Simone. O juiz de garantias no 

projeto do Código de Processo Penal in Boletim IBCCrim Ed. Especial CPP Ano 18, nº 213 Ago.2010, p. 2. 
765 BADARÓ, Gustavo. Direito ao julgamento por juiz imparcial: como assegurar a imparcialidade objetiva no 

juiz nos sistemas em que não há função do juiz de garantias in Processo Penal, Constituição e Crítica, BONATO, 

Gilson, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, p.352-353. 
766 Ibidem, p.363. 
767 Art. 16. do PL 8.045/2010. Nesse sentido, “Não é possível, porém, que a lei ordinária possa continuar sendo 

aplicada, com violação da garantia constitucional do juiz imparcial. É de se reconhecer, portanto, a não recepção 

do art. 83, em sua parte final, nem do parágrafo único, do art. 75, ambos do Código de Processo Penal, na medida 

em que são incompatíveis com a garantia do juiz imparcial, em seu aspecto de imparcialidade objetiva, ao menos 

em relação àquelas decisões que impliquem um verdadeiro prejulgamento quanto à existência do crime a autoria 

delitiva.” BADARÓ, Gustavo. Direito ao julgamento por juiz imparcial: como assegurar a imparcialidade objetiva 

no juiz nos sistemas em que não há função do juiz de garantias in Processo Penal, Constituição e Crítica, 

BONATO, Gilson, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, p.361. 
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Com isso, o Projeto trata da possibilidade de pronto indeferimento768 da acusação pelo 

juiz nos casos de inépcia e de ausência “em exame liminar” da justa causa ou quaisquer das 

outras condições da ação ou pressupostos processuais. 

 

Assim, no procedimento comum ordinário, o art. 272 determina que o juiz mande citar 

o acusado para oferecimento de resposta escrita no prazo de 10 dias. Observa-se que não há 

qualquer referência quanto ao recebimento da denúncia. Nesses moldes, há que se apontar, 

desde já, que no caso do art. 265, a hipótese oposta ao “indeferimento” da acusação não é 

naturalmente seu recebimento.  

 

Acredita-se que melhor seria que o legislador fosse expresso, indicando em um 

parágrafo adicional ao art. 265 que “não sendo caso de rejeição, determinará o juiz o 

processamento” ou “o prosseguimento” da ação para realização de citação do acusado e 

apresentação de sua resposta à acusação”. Assim, o art. 274 trata expressamente do recebimento 

da denúncia, determinando que assim o faça somente se presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais.  

 

Conforme o analisado, partindo das premissas constitucionais e tal qual este inaugura 

seus dispositivos iniciais, a despeito da discussão acerca de qual autoridade judicial seria a mais 

adequada para rejeição ou recebimento da acusação, sob pena de extrapolar os limites da 

presente pesquisa, , nos parece importante afirmar que o referido Projeto redesenha o controle 

do juízo de admissibilidade da acusação somente com a apresentação da defesa prévia ou 

resposta à acusação pelo defensor técnico769. 

BINDER (2004)770 aponta a defesa em juízo como garantia processual que seja 

imediatamente restabelecida de modo que possamos verdadeiramente falar de uma reforma da 

                                                                 
768 Observa-se aqui que, sem qualquer motivo aparente o legislador abandona o termo usual do processo penal que 

é a “rejeição” da acusação para tratar de indeferimento da inicial, tal qual o faz o Processo Civil (art. 485, inc. I, 

do Código de Processo Civil), situação que é plenamente criticável. 
769 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. O juiz das garantias, a estrutura acusatória e as memórias do subsolo. Um 

olhar sobre o PL 8045/10 (Projeto do Novo Código de Processo Penal) in Temas atuais da investigação 

preliminar no processo penal, org. SIDI, Ricardo, e LOPES, Anderson Bezerra, Belo Horizonte, Editora 

D’plácido, 2017, p. 409. A reforçar a diferenciação clara entre o grau de cognição sob o mesmo objeto são as 

lições de CARNELUTTI: “Identità di sostanza, tra l’imputazione e l’una o l’altra sentenza, ma differenza di dose. Si 

capisce, anzitutto, a lume di buon senso: altra è la convinzione che ocorre per aprire il processo, altra per 

proseguirlo nella fase del dibattimento, altra per condannare. A lume di buon senso si direbbe, del pari: 

l’imputazione è un giudizio di probabilità e la conanna un giudizio di certezza.” CARNELUTTI, Francesco. Cenni 

sull’imputazione penale, in Questioni sul processo penale, Bologna, 1950, p. 168.  
770 BINDER, Alberto. Justicia penal y Estado de Derecho, 2. ed., actual. y ampl., Buenos Aires, Editora AD 

Hoc, 2004, p.216. 
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administração da justiça. O autor argentino indica que esta é a responsável justamente por tornar 

operativas as demais garantias processuais básicas (existência de um juízo prévio para 

imposição de uma pena; proteção da independência dos juízes e presunção de inocência). Para 

tanto, indica o autor que o acusado chega ao processo penal em estado de absoluta 

vulnerabilidade, motivo pelo qual o processo há de deixar de ser uma via institucionalizada para 

descoberta da verdade dos fatos, tornando-se em um autêntico instrumento de controle social. 

 

O legislador não costuma economizar nas palavras e a compulsar todo o discurso 

constitucional da Comissão, a Exposição de Motivos do Projeto seus artigos iniciais, não se 

defende que o Projeto repete os moldes atuais do CPP de 1941, responsável por permitir a 

discussão quanto a dois recebimentos da acusação. Melhor seria, portanto, que fosse incluído 

dispositivo que tratasse expressamente desta questão tal qual sugeriu-se acima. 

 

Aponta-se também que perde a oportunidade o Legislador de estabelecer uma fase 

intermediária e independente entre a fase de investigação e instrução processual. LOPES JR. e 

GLOECKNER (2013)771
 apontam que a ausência desta fase intermediária autêntica, enquanto elo 

entre as fases pré e processual é um dos graves problemas do processo penal brasileiro. 

 

Acredita-se que o melhor molde seria seguir o estabelecido no Código de Processo Penal 

Modelo para a Ibero-América em que haveria um juízo contraditório, prévio, oral e com 

limitada produção probatória para discutir única e exclusivamente questões afeitas ao juízo de 

admissibilidade da acusação, tal qual verificamos também em ordenamentos jurídicos 

estrangeiros772 com a preliminary hearing, no direito estadunidense, e a udienza preliminare, 

                                                                 
771 LOPES JR. Aury. e GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no processo penal. 5. ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 266-267. E prossegue em momento posterior de forma mais 

incisiva após criticar a insistência em permanecer isolando a oralidade e mantendo-se afeito aos moldes escritos: 

“Entendemos que o período intermediário caracteriza-se por ser uma audiência contraditória (máxima oralidade!), 

ante um juiz, que em alguns sistemas será o mesmo que presidirá o processo, ao passo que em outros é um juiz 

distinto (às vezes o próprio instrutor). Nessa audiência, formulará o Ministério Público ou o particular (delitos 

privados) a respectiva acusação, que será contraditada pela defesa. Ambas as partes poderão, inclusive, aportar 

provas e ouvir testemunhas (número reduzido), sem esquecer que se trata de uma cognição sumária, restrita a 

verificar a probabilidade do fumus commissi delicti. Depois, caberá ao juiz realizar um juízo de pré-admissibilidade 

da acusação, recebendo-a ou determinando o arquivamento. Predominam a oralidade e a concentração dos atos, 

de modo que não há qualquer prejuízo para a celeridade. É isso que falta no sistema brasileiro. (...) Trata-se de 

oxigenar aquela fase nitidamente inquisitorial que caracteriza o sistema de investigação preliminar administrativa 

(seja através da polícia ou do Ministério Público) com a atuação em contraditório, mesmo que reduzido.” Ibidem, 

p.268-269. 
772 Interessante observar que no Processo Penal Colombiano há a “audiencia para formular acusación”, inclusive 

com o “descubrimiento de la prueba” (art. 344 do Código Procesal Colombiano), uma espécie do “discovery” 

estadunidense. Sobre esta temática, são as lições de TERESA ARMENTA DEU: “Toda esta activitad que se desarrolla 

en la audiencia de acusación es supervisada por el juez, a quien corresponde velar por que el descubrimiento sea 
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no direito italiano773. Caso fosse isso desenvolvido, o melhor molde seria estabelecer tal 

audiência como ato final frente ao juiz de garantias, de modo que privilegiar-se-ia a defesa e 

estaria mantida a imparcialidade objetiva ao mesmo tempo. 

 

Nos moldes que fora analisado, não se pode deixar, portanto, de indicar que não pode o 

legislador perder a oportunidade em deixar clara a questão do exato momento e dos moldes que 

se deve operar juízo de admissibilidade da denúncia. 

 

3.5 Juízo de admissibilidade da acusação no Procedimento Comum Ordinário 

 

 

Na busca em discutir aspectos controvertidos quanto ao juízo de admissibilidade da 

acusação, o presente capítulo se propõe a analisar de forma crítica a fase inicial do procedimento 

comum ordinário tal qual esquematicamente desenhado pelos arts. 396 a 399, do Código de 

Processo Penal: 1) oferecimento da acusação; 2) análise judicial para rejeição ou recebimento 

da acusação, determinando-se a citação do acusado; 3) efetiva comunicação do acusado; 4) 

oferecimento de resposta à acusação e 5) rejeição tardia ou novo recebimento da acusação e 

possibilidade de absolvição sumária774. 

 

Nesse aspecto, buscar-se-á responder os seguintes questionamentos: a) qual o momento 

exato que se considera iniciado o processo penal e quando o sujeito processual do acusado 

aparece; b) quais os elementos a serem analisados no juízo de admissibilidade da acusação e 

                                                                 
lo más amplio posible. Se contemplan restriciones al descubrimiento y sanciones por el incumplimiento del deber 

de revelación de información. Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el juicio deben 

ser leídas durante el contra-interrogatório, no obstante, la información contenida en las mismas no constituirá 

prueba por ausencia de contradicción.” DEU, Teresa Armenta. Sistemas procesales penales Madrid, Marcial 

Pons, 2012, p. 208. Já com a reforma do Processo Penal Chileno, há uma audiência contraditória perante o Juiz de 

Garantias já na formalização da investigação, participando Ministério Público, o investigado e seu defensor 

técnico, conforme estabelecem os arts. 229 e 230 do Código Procesal Penal Chileno. 
773 CHIAVARIO trata brevemente desta fase e audiência no processo penal italiano, apontando que a acusação é 

recebida pelo giudice per indagine preliminare (g.i.p.): “O reenvio ao julgamento – decisão que o g.i.p. toma após 

uma audiência contraditória e que é em princípio alternativa ao arquivamento – conduz à formação de dois dossiês: 

um dossiê ‘para os debates’ (transmitido ex officio ao juiz de julgamento) e um dossiê ‘da promotoria’ (que é 

aberto a discovery das partes privadas, mas que não é enviada ao juiz de julgamento. As atas relativas aos atos 

praticados durante a fase preliminar não se inscrevem, em princípio, no primeiro dossiê, mas no segundo (uma 

exceção à regra diz respeito às atas relativas a esses ‘parênteses jurisdicionais’ introduzidos na fase de investigação, 

que é chamada de incidenti probatori.” CHIAVARIO, Mario. Processo penal na Itália in Processo penal e direitos 

do homem: rumo à consciência europeia, org. DELMAS-MARTY, Mireille. Barueri, São Paulo, Manole, 2004, 

p.47-48. No mesmo sentido: MOROSI, G.; LANCE, A.P.; POSSE, F. e RAFECAS, D. El sistema procesal penal 

italiano in Sistemas Procesales Penales Comparados, Buenos Aires, Editora AD Hoc, 1999, p.181-182. 
774 Aponta-se esquematicamente tal formato com base na posição doutrinária e jurisprudencial majoritária, 

conforme será discutido no presente capítulo. 
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seus limites775 e de qual maneira; c) qual a natureza jurídica dos pronunciamentos judiciais 

exarados Nesse momento inicial do processo criminal. Destaca-se que não somente estes pontos 

serão tratados, mas sem dúvida, este há de ser o norte da presente discussão, sempre sob a guia 

da Constituição da República de 1988, para concretizar um estudo do juízo de admissibilidade 

da acusação de forma dinâmica, tal qual propõe BADARÓ (2009)776. 

 

3.5.1 A gênese do processo penal777: o momento do seu início 

 

 

O Código de Processo Penal não define, de forma expressa, o momento em que se inicia 

o processo778, tal qual é verificado em códigos estrangeiros779. A resolver tal questão, impõe-se 

uma interpretação sistêmica do direito processual penal, principalmente dos dispositivos do 

CPP. 

 

                                                                 
775 Desde já, indica-se que presente pesquisa não se propõe a tentar distinguir as categorias fundamentais direito 

processual, quais sejam os pressupostos processuais, as condições da ação, a justa causa e o mérito, sob pena de 

extrapolar os limites propostos. Se busca no presente trabalho discutir uma visão constitucional do processo penal 

com enfoque principal na necessidade nas garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa no juízo de 

admissibilidade da acusação. 
776 BADARÓ, Gustavo. Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária na reforma do Código de Processo 

Penal: atuação integrada de tais mecanismos na dinâmica procedimental. in Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, ano 17, n. 76, jan-fev/2009, p. 125. 
777 O conceito indicado refere-se ao processo de conhecimento para fins de verificação de culpa do cidadão e 

pronunciamento de uma decisão de mérito, não se ignorando que é possível discutir o início do processo penal de 

forma diversa em ações autônomas de impugnação (revisão criminal) e em medidas cautelares, por exemplo. 
778 Destaca-se que o Código de Processo Penal Militar, em seu art. 35 (Relação processual. Início e extinção) 

dispõe que: “O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado 

e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. 
779

 O Código de Processo Penal Italiano dispõe em seu art. 405 (Início da ação penal. Forma e Termos):  “1. Il 

pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando 

l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.”  

Sobre isto, CRISTIANI destaca que o mérito do novo código fora precisamente ter disposto acerca do exato momento 

do início da ação penal: “Un pregio del nuovo codice è decisamente quello di avere focalizzato in modo preciso 

l’inizio dell’azione penale, che nel vecchio ordinamento si doveva spesso dedurre da atti concludenti di natura 

istruttoria compiuti dal pubblico ministero in una fase che stava a cavallo tra le indagini preliminari e gli atti de 

istruzione.” CRISTIANI, Antonio. Manuale del nuovo processo penale, Seconda edizione, Giappichelli Editore, 

Torino, 1991, p.322. 
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Com isso, não raro na doutrina nacional encontram-se posicionamentos de que o 

processo penal se inicia com o recebimento da acusação, como por exemplo defende TOURINHO 

FILHO (2012)780-781. 

 

Entretanto, com base nas lições de BADARÓ (2018)782, o exato momento que se considera 

iniciado o processo é com o oferecimento da acusação, conclusão que advém de uma 

interpretação sistêmica do CPP de 1941, aliado à concepção de processo penal fundada nas 

bases de FAZZALARI, bem como sopesadas lições e fundamentos do direito processual como um 

todo. 

 

                                                                 
780 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, vol. I, 34 ed., rev., e de acordo com a Lei n. 

12.403/2011, São Paulo, Saraiva, 2012, p.465-466. Também Nesse aspecto: DA ROSA, Borges. Comentários ao 

Código de Processo Penal, 3. ed. atual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1982, p. 490; CHOUKR, Fauzi 

Hassan e AMBOS, Kai. A reforma do processo penal no Brasil e na América Latina, Editora Método, São 

Paulo, 2001, p. 76. No mesmo sentido e mais atual em CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: 

comentários consolidados & crítica jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, Editora D´plácido, 2017, p.52; 

LOPES JR. Aury. Direito processual penal 15. ed. São Paulo, Saraiva, 2018, p.728.; DA SILVEIRA, Marco 

Aurélio Nunes da. Notas sobre o juízo de admissibilidade da acusação no Anteprojeto de Reforma do Código de 

Processo Penal in O novo Processo Penal à luz da Constituição, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010 p.195. 
781 COUTINHO aponta, inclusive, uma confusão terminológica que o CPP causa em relação à ‘ação’, ‘processo’ e 

‘procedimento’. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Da diferença entre ação e processo: nulidade do 

processo decorrente do recebimento de denúncia em caso de parcelamento do crédito nos crimes contra a ordem 

tributária; parecer. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 16, n. 73, p. 318-319, jul./ago. 2008. 

Em artigo mais recentemente, o referido autor, tecendo comentários acerca do juízo de admissibilidade da 

acusação, aponta a existência de uma “baderna técnica”: “Um processo devido, para que ficasse tecnicamente 

impecável, deveria começar quando se esgota – aparentemente – a ação. Ora, como sabem todos, porque o autor 

tem ação o órgão jurisdicional instaura o processo quando provocado. Aqui está a imensa relevância do chamado 

juízo de admissibilidade da acusação, ainda não apreciado devidamente em face do CPP, dado que se adora 

misturar e confundir as coisas. Mas não deveria ser assim. Ação é ação; processo é processo. Baderna técnica – 

como se sabe – só ajuda na insegurança, como ocorre hoje e, se não houver consciência, vai acabar ficando com o 

modelo que se está a propor no Projeto, contra a vontade de uma maior consciência processual. Veja-se. É, sem 

dúvida, uma das piores coisas que ficaram das reformas parciais de 2008 no anteprojeto/projeto.” COUTINHO, 

Jacinto Nelson de Miranda. Sistema acusatório e outras questões sobre a reforma global do CPP in Observações 

sobre os sistemas processuais penais, Observatório da Mentalidade Inquisitória, Curitiba, 2018, p.250. 
782 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 

615-616. Tal posicionamento minoritário nos remete à FREDERICO MARQUES, quem em edição anotada, atualizada 

e complementada da obra Os apontamentos sobre o processo criminal brasileiro de Pimenta Bueno, defende que: 

“Com apoio nítido nas lições de Processo Civil (art. 158 – a ação terá início por petição escrita”. Nessa mesma 

obra, PIMENTA BUENO aduz que: “No processo penal, inicia-se a ação com a apresentação da denúncia (Cód. do 

Proc. Penal, art. 24) ou queixa (Cód. Penal, art. 102, §2º); e o artigo 41 do Código de Processo Penal acrescenta: 

‘A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso... A denúncia ou queixa tem, no processo penal, o 

mesmo papel que a petição inicial no processo civil: conter a dedução da pretensão e provar a instauração do 

processo.” MARQUES, José Frederico. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 1959, p. 199. Da mesma forma, indica em MARQUES, José Frederico. Elementos de 

Direito Processual Penal, vol. II, 2. ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 1965, p.194-195. Além disso, no mesmo 

sentido: TUCCI, Rogério Lauria. Digesto de processo, vol. 1, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1980, p. 367; 

NORONHA, E. Magalhães. Curso de direito Processual Penal, 15. ed., Editora Saraiva, São Paulo, 1983, p.26-

27; MENDONÇA, Andrey Borges. Nova reforma do Código de Processo Penal, São Paulo, Método, 2008, 

p.219-220; GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal, 9. ed., rev. e atual, Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p.147. 
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Nesse mesmo sentir, é de destaque o posicionamento de ZILL (2015)I
783

 ao apontar 

expressamente a inexistência de dependência existencial entre o processo e o ato formal de 

recebimento da acusação, pois ao oferecer a acusação provoca-se a atividade jurisdicional, 

instaurando-se, portanto, a partir dela o processo penal.  

 

De início a reforçar o aspecto sistêmico que deve ter o CPP, seu art. 25 enuncia que nos 

casos de ação penal de iniciativa pública condicionada depois de oferecida a denúncia a 

representação será irretratável. Quanto ao disposto na cabeça do art. 363 “O processo terá 

completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.”, reforça tal entendimento, 

já que só se completa a formação de algo que necessariamente já exista. Com isso, o referido 

dispositivo não trata do surgimento e nascimento do processo, mas sim do seu perfazimento, 

no que toca à relação processual tridimensional existente. 

 

Em sequência, analisados os fundamentos de parte da doutrina que defende o marco 

temporal do início do processo após o recebimento da acusação, aponta-se como argumento de 

reforço o fato de a absolvição sumária, prevista no art. 397, somente poder ocorrer após a 

verificação do recebimento da acusação, pois inviável absolver sumariamente alguém sem que 

haja processo784. Ao analisar as hipóteses de absolvição sumária BADARÓ (2018)785
 aponta que 

estas serão de pouca utilidade prática, tendo em vista que se já estiverem presentes quando da 

primeva análise judicial da acusação, imporão ao juiz a rejeição liminar da acusação. 

 

                                                                 
783 ZILLI, Marcos. A admissibilidade da acusação e o fio de Ariadne in Boletim do IBCCRIM, ano 23, nº 267, 

fev. 2015, p. 5 
784 Assim se posiciona LOPES JR: “Ademais, a absolvição sumária (art. 397), em que pese recorrer àquilo que 

consideramos serem as condições da ação processual penal, pressupõe a existência do processo. Como absolver 

antes do início do processo? A absolvição (mesmo sumária) somente é possível após o recebimento da acusação. 

Antes desse recebimento da acusação, o que pode haver é rejeição, não absolvição. Quanto ao art. 399, nada mais 

faz do que remeter para o recebimento anterior, sendo a expressão recebida desnecessária. Mas, já que lá está, deve 

ser interpretada como uma remissão ao recebimento já realizado e não uma nova decisão.” LOPES JR. Aury. 

Direito processual penal 15. ed., São Paulo, Saraiva, p.727-728. No mesmo sentido CHOUKR, Fauzi Hassan. 

Código de processo penal: comentários consolidados & crítica jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, 

Editora D’plácido, 2017, p.52. 
785 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, 

p.622. Interessante observar a análise realizada também por BADARÓ em outro artigo ao comparar e distinguir 

ausência de justa causa e absolvição sumária, apregoando que o divisor de águas se dá em analisar se a questão 

que enseja a não admitir a tese acusatória seja por uma conclusão em abstrato ou em concreto, levando a primeira 

a verificar a ausência de justa causa (v. g. inexistência de tipicidade abstrata da conduta descrita – questão de 

direito) e a segunda a viabilizar a absolvição sumária (v. g. convencimento acerca da inocorrência do fato – questão 

de fato/probatória). BADARÓ, Gustavo. Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária na reforma do 

Código de Processo Penal: atuação integrada de tais mecanismos na dinâmica procedimental. in Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, ano 17, n. 76, jan-fev/2009, p. 167-

169.  



245 
 

O presente trabalho não adota a premissa que sustenta o referido posicionamento, qual 

seja a de que o juízo de admissibilidade da acusação ocorre no momento previsto no art. 396, 

do CPP. Ao nosso ver, tal entendimento não privilegia o disposto na Constituição da República, 

bem como vai de encontro ao sistema posto pelo CPP, visto que consideramos que o juízo de 

admissibilidade da acusação ocorre somente no momento previsto no art. 399, do CPP, tal qual 

será discutido. 

 

Além disso, prosseguindo em uma análise sistêmica, nos moldes fixados no art. 89 da 

Lei nº 9.099/95, ao dispor sobre a suspensão condicional do processo, nos crimes que tiverem 

pena mínima prevista igual ou inferior a um ano, “o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, 

poderá propor a suspensão do processo”, podendo ser aplicada nos diversos procedimentos, 

comum ou especial.  

 

Há autores que diferenciando a suspensão condicional do processo da sursis e da 

“probation” estadunidense apontam que se suspende o próprio processo ab initio. Para tanto 

estes são expressos: “O momento do oferecimento da denúncia é o corretamente adequado, em 

princípio, para a concretização da proposta de suspensão. Sendo aceita, o juiz pode suspender 

o processo.” Verifica-se, portanto, que o que é aceita é a proposta de suspensão do processo e 

não a acusação para posteriormente suspender o processo786. 

 

Na doutrina processual penal italiana, LOZZI (2012)787 destaca que as características do 

ato processual penal são a sua relevância, finalidade no seio do procedimento (rilevanza 

                                                                 
786 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; 

GOMES FILHO, Luiz Flávio Gomes. Juizados especiais criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.253. No mesmo sentido: “O acusado aceita cumprir 

determinadas condições em troca da paralisação do processo, no exercício do seu direito de defesa, dentro da esfera 

facultativa da estratégia defensiva, evitando a incerteza de seu desenvolvimento, e da decisão final. O processo 

fica paralisado no seu início, pois não se interroga o acusado, e não se produz nenhuma espécie de prova. O acusado 

não está obrigado a aceitar a proposta de suspensão, pois se lhe garante o direito de prova que a acusação não é 

verdadeira, a uma manifestação judicial sobre o mérito.” GIACOMOLLI, Nereu. Juizados especiais Criminais: 

Lei 9.009/95, 3. ed., rev. e atual, Porto Alegre, Livraria do Advogado, p.199. 
787 LOZZI, Gilberto. Lezioni di procedura penale, 8 ed, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p.153-154. “il 

rapporto cronologico che, nella serie degli atti processuali integranti il procedimento spesso lega un atto all’altro, 

nel senso che spesso un atto non può essere compiuto se prima non risultati integrato un altro atto processuale 

penale. In proposito, facendo capo alla distinzione tra presupposti propi di un singolo atto e presupposti comuni a 

più atti, si è sottolineata, nell’ambito di questa seconda categoria, l’importanza dei cosidetti presupposti processuali 

(CONSO) e, cioè, dei requisiti necessari per giungere ad una pronunzia giurisdizionale anche non di merito.” Idem, 

p.158-159. Na doutrina processual penal brasileira, o destaque quanto às funções dos atos processuais tido por 

elementos concatenados do procedimento em vista ao pronunciamento final: FERNANDES, Antônio Scarance. 

Teoria Geral do Procedimento e o Procedimento no Processo Penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2005, p. 33. 
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processualpenalistica) tomada sua realização no curso do procedimento penal. Assim, ao se 

falar do pressuposto do ato há de se verificar sua posição e função no aspecto finalístico e 

cronológico. 

 

A identificar o pressuposto do ato de acusar, inserido no seio de um procedimento 

cronológico, coerente no seu próprio desenvolver temporal, ligado ao ato subsequente, aponta-

se como uma das finalidades da acusação, justamente dar início ao processo penal para aferir a 

existência da culpa de um determinado cidadão em relação a um fato penalmente típico, para 

que ao término seja proferida uma decisão de mérito788. 

 

Assim, a reforçar o reconhecimento de que “ação”, “processo” e “procedimento” são 

conceitos distintos, entende-se que é verdadeiramente a gênese do processo penal a responsável 

por simultaneamente aglutinar todos estes institutos, mesmo que distintos para apontar que: 

                                                                 
788 São as lições de CORDERO ao indicar que o juiz ao verificar se uma pessoa deve ou não ser punida realiza o 

“accertamento penale”: “i giudici hanno il monopolio degli strumenti penali; se qualcuno debba essere punito e 

come, lo dicono norme legislative. Il processo è un’operazione riflessiva: uno o più giudici stabiliscono se, nel 

caso de quo, esista quel dovere (vecchie formule evocavano un ‘diritto di punire’ o ‘pretesa punitiva’, assimilando 

il fenomeno penalistico al credito. (...) il giudice deve condannare solo chi risulti colpevole, ma l’atto (non 

riformato o annullato) varrebbe anche se esorbitasse dal limite; l’unico rimedio sta nei meccanismi correttivi 

endoprocessuali. Siamo tutti esposti al potere di punire, colpevoli e no.” CORDERO, Franco. Procedura penale, 

5. ed., Milano, Giuffrè, 2000, p. 13-14. Na mesma toada, COUTINHO ensina que o “importante é perceber que se 

vai ao juiz para que esse diga o direito no caso concreto: a jurisdição é o veículo necessário para punir e, como 

detém o poder com exclusividade, não faz outro que constituir, quando condena, determinados deveres e 

obrigações a serem cumpridos pelos órgãos de execução.” COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Da diferença 

entre ação e processo: nulidade do processo decorrente do recebimento de denúncia em caso de parcelamento do 

crédito nos crimes contra a ordem tributária; parecer. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 

16, n. 73, jul./ago. 2008, p. 323. 
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com o oferecimento da acusação, exercendo-se a ação, há o início do processo e do 

procedimento789, pois processo é aqui tido como procedimento em contraditório790. 

 

Se o procedimento é uma sequência de atos interligados, todos com uma finalidade, a 

acusação tem função precípua dar início ao procedimento e ao processo, fazendo surgir uma 

obrigação do juiz processar a acusação e convocar o principal interessado, o acusado, a vir 

apontar em juízo seus motivos defensivos, permitindo-se assim que a autoridade possa melhor 

decidir quanto ao prosseguimento ou não do processo criminal791. 

                                                                 
789 Aqui, considerada a acusação como ato processual, de suma importância as lições de LIEBMAN, novamente feita 

a ressalta de que a presente pesquisa utiliza a Teoria Geral do Processo e as lições da doutrina processual não penal 

como método de estudo: “Il processo ha inizio, si svolge e si conclude por compimento di svariati atti dei suoi 

soggetti, che sono gli atti processuali. Questi si distinguono dagli atti giudirici in genere per il fatto di appartenere 

al processo, e di esercitare un effetto giuridico diretto ed immediato sul rapporto processuale, in quanto lo 

costituiscono, lo svolgono o lo concludono. In altre parole, gli atti processuali sono gli atti del processo.” 

LIEBMAN, Enrico. Manuale di Diritto processuale civile, vol. I, 2. ed., Milano, Giuffrè, 1957, p.183. E 

prossegue o processualista italiano definindo ato processual como: “una dichiarazione o manifestazione del 

pensiero, fatta volontariamente da uno dei soggetti del processo, la quale reintri in una delle categorie di atti previsti 

dalla legge processuale ed appartenga ad un procedimiento, con efficacia costitutiva, modificativa od estensiva sul 

corrispodente rapporto processuale.” Idem, p.184. A demonstrar que para o entendimento da ação enquanto 

instituto fundamental do Processo, independente da sua especificidade (civil, tributário, trabalhista, penal, etc.) 

CHIAVARIO invoca também as lições do direito processual civil para apontar o exercício da ação penal como 

resultado da investigação preliminar, distinguindo tal questão no âmbito penal pelo aspecto de no cível ser o início 

de uma fase e no penal o ato é colocado no término da investigação: “Col códice vigente, più nettamente – e, 

diciamo pure, più coerentemente con la nozione ‘classica’ di azione, quale elaborata specialmente nell’ambito 

della dottrina processualcivilistica, di ‘domanda al giudice perché proceda’ – l’azione penale è invece collocata al 

termine delle indagini preliminari (art. 405 c.p.p.). Correlativamente, in alternativa ad essa pure l’archivazione 

diventa un provvedimento conclusivo della fase d’indagine, e non più, fisiologicamente, preclusivo della 

medesima.” CHIAVARIO, Mario. L’azione penale tra diritto e politica. Padova, Cedam, 1995, p. 105. 
790 DOMIONI analisando o ponto de partida do processo, indica que isso significa identificar o ato em virtude do 

vínculo de obrigação ou implicação que conecta os atos processuais entre si, o que ao seu ver qualifica o 

procedimento e garante o progresso da série de atos. Assim, o autor aponta que: “poste queste premesse concettuali 

per l'individuazione del primo atto del processo, non v'è ragione per non vedere in esso il promovimento 

dell'azione; da questa nozione, in quanto profilata con specifico riferimento alla struttura del processo penale, 

esulano connotati quali la presa di contatto dell'organo dell'accusa con il giudice e la comunicazione dell'addebito 

all'imputato: è decisivo in tal senso il rilievo che la necessità giuridica di una decisione giurisdizionale  (cioè 

l'effetto per il quale un atto si qualifica in termini di promovimento dell'azione) si verifica indipendentemente sia 

dall'uno sia dall'altro fatto. E ne è riprova la circonstanza che il fenomeno della irretrattabilità dell'accusa appartine 

al processo a partire da un momento che è certamente anteriore a quello in cui nell'istruzione sommaria il pubblico 

ministero richiede il decreto di citazione a giudizio o nell'istruzione formale il giudice istruttore provvede alla 

contestazione.” DOMIONI, Oreste. Le parti nel processo penale: profili sistematici e problemi, Milano, Giuffrè 

Editore, 1985, p. 113. 
791 SILVEIRA aponta que: “É preciso compreender, de uma vez por todas, que o conceito de ação é diverso do 

conceito de processo: enquanto este se refere ao conjunto de atos dirigidos ao fim de resolver um caso penal, 

aquele é meramente o ato de provocação da jurisdição.” SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes. Por uma teoria da 

ação processual penal: aspectos teóricos atuais do processo penal brasileiro, Curitiba, Editora Observatório 

da mentalidade inquisitória, Col. Mentalidade Acusatória, 2018, p.202. Entretanto, a presente pesquisa discorda 

de SILVEIRA ao apontar que “a ação se esgota no momento do seu recebimento, a partir de quando se deve falar, 

apenas, em processo.” SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. Notas sobre o juízo de admissibilidade da acusação 

no Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal in O novo Processo Penal à luz da Constituição, Rio 

de Janeiro, Lumen Juris, 2010 p.195, pois entende-se que a ação se esgota no exato momento do seu oferecimento, 

justamente tal qual indica o autor ao apontar que esta “serve à provocação jurisdicional do Estado”. Após o 

oferecimento a jurisdição já fora provocada e processo já existe.  
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Assim, repete-se: elevado à premissa básica do presente trabalho, calcado na teoria 

processual construída por FAZZALARI (1994)792, a qual aponta que processo é procedimento em 

contraditório, demonstra-se que processo e procedimento, ao nosso ver, tratam-se também no 

âmbito penal de institutos umbilicalmente ligados, tendo a acusação esta dupla manifestação: 

dar início tanto ao procedimento, quanto ao processo. 

 

Com isso, reafirma-se que com o oferecimento da acusação, enquanto veículo da 

imputação de fato típico em desfavor de um sujeito, se tem início o processo penal, pois se 

inaugura uma série de atos coligados um ao outro para viabilizar a obtenção de uma decisão 

jurisdicional793. 

 

Antes de passar para o próximo argumento, necessário realizar um destaque importante. 

Não são desconhecidos os posicionamentos contrários a utilização de lições advindas da seara 

processual extrapenal, muitas vezes identificando-se a “Teoria Geral do Processo” como uma 

das responsáveis por desmerecer o processo penal. Não sendo o intento do presente trabalho se 

imbricar Nessa discussão, aponta-se, com total inspiração em GRINOVER (2015)794, que o 

                                                                 
792 “un procedimento in cui partecipano (sono abilitati a partecipare) coloro nella cui sfera giuridica l’atto finale è 

destinato a svolgere effetti: in contraddittorio, e in modo che l’autore dell’atto non possa obliterare le loro attività”. 

FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 7. ed. Padova: Cedam, 1994, p.82. Tradução livre: 

“processo é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o 

ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo que o autor do ato não possa obliterar as 

suas atividades.”   
793 DOMIONI, Oreste. Le parti nel processo penale: profili sistematici e problemi, Milano, Giuffrè Editore, 

1985, p. 173. Da mesma forma são os ensinamentos do autor em DOMINIONI, Oreste. Enciclopedia del Diritto, 

XX, Giuffrè Edirore, 1970, p.802. 
794 Lições expostas pela Professora Ada Pellegrini Grinover em 08 de abril de 2015 em Mesa de Estudo e Debate 

denominada “Revisitando a Teoria Geral do Processo realizada na sede do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais contando também com a participação de Gustavo Badaró. Disponível em: 

https://www.ibccrim.org.br/tvibccrim_video/303-Revisitando-a-Teoria-Geral-do-Processo.Último acesso em: 06 

de novembro de 2018. Interessante observar que na visão de DINAMARCO a teoria geral do processo seria uma 

disciplina enciclopédica, focada na jurisdição enquanto conceito fundamental e traço prevalecente do exercício de 

poder do Estado: “O que a teoria geral do processo postula é, resumidamente, a visão metodológica unitária do 

direito processual. Unidade de método não implica homogeneidade de soluções (...) indicando os institutos 

fundamentais do direito processual jurisdicional, definindo o módulo processual e construindo os grandes 

diagramas da ciência do processo (competência; ação, elementos, condições; procedimento, atos processuais, 

forma, vícios, invalidade; partes, capacidade; prova, instrução, decisão; provimento, recurso etc.).” E prossegue o 

autor ressaltando aspecto central ao desenvolvimento do presente trabalho: “Ora, constitui máxima democrática a 

limitação do poder e da sujeição, como culto ao valor liberdade, inerente ao Estado-de-direito. E assim, não sendo 

legítimo o exercício indiscriminado do poder (porque não é absoluto), têm-se garantias da participação daquele 

que está em estado de sujeição e da observância dos modelos das atividades a serem desenvolvidas pelos agentes 

estatais. O contraditório e o procedimento, portanto, que até se poderiam conceber fora dos limites das atividades 

inerentes ao exercício do poder, no contexto desse exercício é que assumem significado relevante: é para assegurar 

a participação e conter a tendência ao absurdo do poder, que os procedimentos são definidos em lei e exigidos nos 

casos concretos. Daí, a dialética que se tem nos procedimentos que canalizam o poder, especialmente nos 

jurisdicionais, onde a existência de partes contrapostas e sujeitas ao juiz imparcial evidencia com extrema clareza 

os polos das teses e antíteses, em convergência à síntese imperativa.” DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instrumentalidade do processo, 15. ed, São Paulo, Editora Malheiros, 2010 p.87-89. Comentando uma a uma as 
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presente estudo entende a dita “Teoria Geral do Processo” como um método para analisar as 

diversas disciplinas processuais de forma crítica, para somente então se extrair quais lições 

seriam aplicadas a todas disciplinas específicas de processo e quais seriam destinadas apenas a 

determinada seara. Assim, não seria a “Teoria Geral do Processo” uma disciplina autônoma a 

impedir o desenvolvimento de teorias individuais do processo795. 

 

Tal postura é a que se dá com o processo constitucional, enquanto maneira de estudo do 

processo à maneira e à luz dos princípios constitucionais, v.g. Nesse aspecto, o realce a ser dado 

à Teoria Geral do Processo toca no segundo intento de DINAMARCO (2010)796
 quanto à definição 

de uma base comum de princípios a todo tipo de processo, após delimitar seus quatro institutos 

processuais (jurisdição, ação, defesa, processo). 

 

A reforçar tal entendimento rememora-se que o Código de Processo Civil, promulgado 

em 2015, apregoa em seu art. 2º “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por 

impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Observa-se que tal regra fora positivada 

no CPC sob o intento de concretizar o princípio da demanda e reforçar o princípio da inércia da 

jurisdição, não podendo o processo se iniciar ex officio, algo que igualmente se combate no 

âmbito penal797. 

                                                                 
críticas realizadas em desfavor da Teoria Geral do Processo ver SICA, Heitor. Perspectivas atuais da Teoria 

Geral do Processo. p. 1-9. “Tanto no plano constitucional, como no plano infraconstitucional, confirma-se, de 

diversos modos, a existência de bases comuns entre o processo civil e o processo penal.” O processualista 

diagnostica que após a promulgação da Constituição de 1988 a Teoria Geral do Processo teria sido em grande 

parte esvaziada, tendo em vista a previsão de diversos direitos fundamentais aos processos em geral. É, sem dúvida, 

uma afirmação a se pensar, mas com mais afeição ao processo civil do que ao processo penal, tendo em vista a 

inclusão expressa de diversos princípios nos artigos iniciais do CPC de 2015, algo que não se verifica no CPP de 

1941. 
795 DIDIER JR., Fredie. Sobre a Teoria Geral do Processo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 91. DIDIER JR 

considera a Teoria Geral do Processo um ramo da Teoria Geral do Direito, sendo uma disciplina filosófica, de viés 

epistemológico, algo como um conjunto de outras teorias parciais. Com isso, em obra específica sobre a Teoria 

Geral do Processo aponta que esta é “uma disciplina jurídica dedicada à elaboração, è organização e à articulação 

dos conceitos jurídicos fundamentais (lógicos-jurídicos) processuais. São conceitos lógicos-jurídicos processuais 

todos aqueles indispensáveis à compreensão jurídica do fenômeno processual, onde quer que ele ocorra.” Em 

momento posterior o autor leciona: “A Teoria Geral do Processo é linguagem epistemológica sobre a linguagem 

jurídico-dogmática; é linguagem sobre linguagem. Trata-se de conjuntos de enunciados doutrinários, não 

normativos, produtos da atividade científica ou filosófica. A Ciência do processo cuida de examinar, 

dogmaticamente, o Direito Processual, formulando diretrizes, apresentando fundamentos e oferecendo subsídios 

para as adequadas compreensão e aplicação de suas normas. (...) A preocupação é epistemológica: fornecer às 

ciências do processo o repertório conceitual indispensável ao exame do direito positivo, qualquer que seja o seu 

conteúdo.” Ibidem, p. 74 e 88. 
796 “poder de síntese indutiva do significado e diretrizes do direito processual como um sistema de institutos, 

princípios e normas estruturados para o exercício de poder segundo determinados objetivos.” DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instrumentalidade do processo, 15. ed, São Paulo, Editora Malheiros, 2010, p.87-89. 
797 DIDIER JR aduz que: “percebe-se que o ato postulatório é o primeiro dos atos que compõem o ato-complexo 

procedimento – é o primeiro dos atos condicionantes, a que alude Marcos Bernardes de Mello. O exame da 

validade do ato postulatório é, a fortiori, o exame da validade do próprio procedimento de que faz parte.” DIDIER 
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Com isso, utilizando a “Teoria Geral do Processo” como método, aponta-se de suma 

importância observar que reconhecido o início do processo penal com o oferecimento da 

acusação, naturalmente se reforça não ser discutível a incidência do contraditório e da ampla 

defesa desde o oferecimento da acusação o que facilita a resolução da contenda acerca do 

momento em que viabilizado o juízo da admissibilidade da acusação798. 

 

Então analisar-se-á no presente capítulo de forma bipartida o texto do inc. LV do art. 5º, 

caput, da Constituição da República: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes;”. 

 

Conforme discutido no presente subitem, considerado iniciado o processo judicial com 

o oferecimento da acusação, indiscutível que há de ser assegurado o contraditório e a ampla 

defesa por disposição expressa da Constituição da República. 

Retornando para o campo infraconstitucional, mais uma vez lançando-se mão do recente 

promulgado CPC, seu art. 10 dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 

 

                                                                 
JR. Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo, Editora 

Saraiva, São Paulo, 2005, p.23. 
798 No Digesto de Processo, TUCCI aponta que a acusação inclusive representa garantia de defesa do acusado: “o 

ato de acusar, em que se consubstancia a acusação, é infestável, correspondendo a pressuposto objetivo intrínseco 

da constituição do processo. (...)”. Prossegue o autor: “verdadeira garantia da defesa do acusado, amplamente 

deduzível e concretizável, por força de preceituação constitucional expressa no art. 153, §15, primeira parte, da 

Carta Magna da nossa República Federativa (com redação dada pela Emenda n. 1, de 17 de outubro de 1969). A 

lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela inerentes...Faz-se, destarte, o ato de acusar, 

introdutório do processo penal de conhecimento de caráter condenatório, imprescindível à constituição válida 

deste, assim também ao seu desenvolvimento, reclamatório de asseguração, em plenitude da defesa do acusado: 

“O direito de defesa é uma decorrência do princípio constitucional do devido processo legal. É ele imanente a todo 

sistema processual em que se adote o procedimento contraditório.” TUCCI, Rogério Lauria. Digesto de processo, 

vol. 1, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1980, p. 366. 
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Compulsando a doutrina especializada, muitos apontam que o referido dispositivo 

infraconstitucional dá vida à vedação à decisão surpresa (senteza a sorpresa)799, pois sendo um 

dos vieses do contraditório o direito de influência ao juízo, veda-se o “giudizio de terza via”800. 

 

Ao se conceber a defesa e contraditório como premissas sistemáticas no processo civil, 

na ótica da Constituição italiana o agir e o defender-se em juízo configuram como atividade 

contraposta e homóloga, de modo que a proteção destes há de ser dar de modo proporcional e 

igualitário. Processualistas italianos apontam que a defesa, justaposta à ação, não se atenta 

apenas ao aspecto inviolável do indivíduo, mas também é tida como garantia de tipo técnico e 

estrutural, válida perante qualquer procedimento801. 

                                                                 
799 Sobre as decisões surpresa (Verbot der Uberraschungsentscheidungen), aponta-se que se deve verificar como 

elementos integradores da decisão a completa garantia do contraditório e da defesa sob o aspecto de a) a parte 

possuir direito a uma motivação do provimento jurisdicional, como projeção subjetiva de garantia estrutural da 

jurisdição; e b) a afirmar a existência de adequado poderes de impugnação, por uma defesa efetiva no que diz 

respeito às medidas decisórias. COMOGLIO, Luigi Paolo. FERRI, Corrado. TARUFFO, Michele. Lezione sul 

processo civile. Il Mulino, 1995, p.71. Ressaltando o tratamento alemão dado pelo Zivilprozessordung, no 

abrogado §278, II, alterado pela reforma de 1976, e pelo art. 16 do Code de Procedure Civile de 1976 da França e 

do Codice di Procedura Civile Italino, em seu art. 18, comma 4º BADARÓ aduz que “Numa perspectiva de 

efetividade e plenitude do contraditório, todas essas questões de direito não podem ser subtraídas das considerações 

das partes, sob o pretexto de que iura novit curia. Ao contrário, o princípio do contraditório exige, em relação às 

questões de direito que possam fundar uma decisão relevante, que as partes sejam previamente consultadas.” 799 

BADARÓ, Gustavo Henrique. Correlação entre acusação e sentença: releitura da emendatio libelli à luz do 

contraditório sobre as questões de direito no Novo Código de Processo Civil in Processo penal (coord.) Antônio 

do Passo Cabral, Eugenio Pacelli e Rogerio Schietti Cruz, Salvador, Jus Podivm, 2016, p. 361-364. 
800 “Ed è altrettanto comune il convincimento, secondo cui la norma – correlandosi con l’art. 112 e con il momento 

decisorio – configurebbe una garanzia statica, operante in limine litis, così da condizionare la validità dell’esercizio 

dei poteri di decisione del giudice all’avvenuta ‘regolare citazione’ (e/o alla ‘comparizione’) della parte, nei cui 

confronti la domanda sia stata proposta. In altre parole, il giudice non potrebbe mai ‘statuire’ su quella domanda 

– e laddove lo facesse egualmente, la sua decisione sarebbe gravemente viziata – ogni qual volta egli non avesse 

positivamente verificato, quale condizione minima di legalità, l’iniziale instaurazione di una ‘situazione 

processuale’ idonea ad accordare anche al convenuto, che lo voglia, la possibilità di svolgere in un confronto 

dialettico con l’attore, su basi astrattamente paritarie, le proprie ragione e ‘difese.” COMOGLIO, FERRI, 

TARUFFO, op. cit., p. 65. 
801 “Nondimeno, nel processo penale, prevalgono con risalto anche maggiore i profili di ‘necessarietà’ e di 

‘effettività’ della difesa tecnico-professionale, in rapporto ai più marcati interessi pubblicistici che vi sono 

istituzionalmente in gioco (...) Non traspare, in ogni caso, dalle norme costituzionali alcun cenno specifico al 

contraddittorio come tale, che – secondo la più accreditata accezione terminologica – esprime un contrasto 

dialettico fra posizioni tendenzialmente antitetiche, miranti ad elidersi a vicenda ed infine a prevalere l’una 

sull’altra.” Idem, p. 65. Em um momento posterior, tratando das garantias constitucionais e do contraditório 

efetivo, os autores lecionam que: “L’imperativo di effetività, in altri termini, non consente più di arrestarsi ad una 

garanzia di eguaglianza formale e di difesa teorica, ma, nel generale contesto del ‘giusto processo’, presuppone 

un’eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, comma 2), realizzata fra le parti con garanzie che – al pari di quanto 

s’è visto per l’art. 24, comma 1 (v. supra, paragrafi 3-4) – siano, ad un tempo, ‘di mezzi’ e di ‘risultato’. Con una 

differenza sprecifica, però, rispetto alla garanzia dell’azione: emntre quest’ultima è vista nel rapporto finalistico 

con la possibilità di ottenere, ‘con effeti esterni’ al processo, una tutela giurisdizionale adeguata alle variabili 

caratteristiche sostanziali delle situazioni soggetive da proteggere, il ‘risultato’ cui mira la garanzia dell’art.24, 

comma 2, è di tipo puramente modale (o procedurale) ed è rivolto ‘al’interno’ del processo, convertendosi nella 

necessità che il contraddittorio e la difesa, nel corso del procedimento, siano qualitativamente idonei ad assicurare 

a tutte le parti un equivalente possibilità di incicere sulla formazione della decisione giurisdizionale (senza 

riguardo a quel che debba poi essere, in concreto, l’esito del giudizio).” COMOGLIO, Luigi Paolo. FERRI, 

Corrado. TARUFFO, Michele. Lezione sul processo civile. Il Mulino, 1995, p. 69. 
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Nesse sentir, o referido dispositivo do CPC impõe na seara cível como obrigatório o 

prévio contraditório das partes para que façam seus devidos apontamentos o que viabilizará 

decisões judiciais, mesmo que as questões se referiram à matéria que possa o juízo conhecer e 

decidir ex officio. A própria doutrina processual civil já aponta que caso violado o art. 10 do 

CPC, a decisão enfrentada há de ser declarada nula, mesmo que para tanto não haja regra 

expressa802. 

 

O intento do presente trabalho não é afirmar como solução ao problemático molde do 

juízo de admissibilidade da acusação no procedimento comum ordinário a aplicação analógica 

do referido art. 10, do CPC, para reafirmação da necessidade de manifestação defensiva anterior 

ao recebimento da acusação, algo que já é defendido pela doutrina803, mas sim evocar o 

tratamento constitucional e muito mais atencioso do Código de Processo Civil, o qual trata 

primordialmente de questões patrimoniais, quando comparado ao ultrapassado Código de 

Processo Penal de 1941. 

 

Reafirma-se que a viga mestra do presente trabalho é impulsionar uma 

constitucionalização do tema do juízo de admissibilidade da acusação, através de uma filtragem 

dos dispositivos legais do CPP. De tal maneira fortalecer-se-á a força normativa da Constituição 

da República de 1988, indo muito além do seu aspecto de Carta Política para principal protetora 

dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Para tanto, seguiremos a análise quanto ao 

segundo enfoque dado pelo inc. LV, do art. 5º, caput, da Constituição da República. 

 

3.5.2 A alteração do status do indivíduo: o acusado no processo penal 

 

                                                                 
802 MARINONE, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 

Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 503. 
803 BADARÓ analisando a necessidade de manifestação prévia das partes quando alterada qualificação jurídica, tese 

defendida por este desde os idos de 2000 quando elaborado o trabalho Correlação entre acusação e sentença (p. 

162-165) apregoa que: “Em respeito ao contraditório, sempre defendemos que o juiz, antes de proferir a sentença, 

se fosse dar diversa definição jurídica aos fatos constantes da denúncia ou da queixa, deveria previamente convidar 

as partes a se manifestarem sobre a possibilidade de uma diversa qualificação jurídica. E, dizíamos: ‘não há 

previsão em nosso ordenamento nesse sentido, mas o princípio do contraditório assim o exige.’ Com isso, 

plenamente aplicável o art. 10 do CPC por analogia, situação permitida pelo art. 3º do CPP. 803 BADARÓ, Gustavo 

Henrique. Correlação entre acusação e sentença: releitura da emendatio libelli à luz do contraditório sobre as 

questões de direito no Novo Código de Processo Civil in Processo penal (coord.) Antonio do Passo Cabral, 

Eugenio Pacelli e Rogerio Schietti Cruz, Salvador, Jus Podivm, 2016, p. 371 e 378. 
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Nesse momento, sob o segundo aspecto do art. 5º, caput, inc. LV, da Constituição da 

República analisar-se-á qual o exato momento que o sujeito adquire a condição de acusado no 

âmbito do processo penal. 

 

Partindo do texto normativo verifica-se de início que o constituinte, além de estabelecer 

como parâmetro a posição subjetiva dos “litigantes em processo judicial e administrativo”, foi 

expresso que o contraditório e ampla defesa devem ser assegurados aos “acusados em geral” 

com “os meios e recursos a ela inerentes”804. Apesar de a questão parecer de fácil solução 

suscita algumas discussões, as quais brevemente tentar-se-á traçar ao menos algumas soluções. 

 

Se a discussão quanto ao início do processo proporciona posicionamentos diversos, nos 

parece que com o oferecimento da acusação, além de indicar o início do processo, o sujeito a 

quem foram atribuídas condutas supostamente delitivas assume, portanto, a condição de 

acusado805. Entretanto, não há nesse ponto consenso da doutrina. 

 

A aparente sinonímia verificada na doutrina e jurisprudência ao utilizar os conceitos, 

algumas vezes de origem estrangeira, como “imputado”, “arguido”, “acusado”, “denunciado”, 

“réu”, “processado”, etc. não auxilia na solução da questão. Com isso, o enfoque se dará 

principalmente no termo utilizado pelo texto constitucional806. 

                                                                 
804 CRETELLA JUNIOR leciona que: “Este inc. LV revela falta de técnica em relação ao processo penal, ao processo 

civil e ao processo administrativo. O vocábulo ‘litigantes’ é da terminologia técnica do processo civil, em que A 

litiga com B, sendo um autor, o outro réu, ou demandante e demandado, recorrente e recorrido, apelante e apelado. 

No processo penal, não existe autor, embora exista réu, acusado, indiciado. No processo administrativo, também 

inexiste autor, mas não se fala em réu, e sim em indiciado, isso no caso de tratar-se de processo administrativo em 

que o objeto é crime contra a Administração. No processo administrativo disciplinar, ‘indiciado’ é termo 

inadequado. Em processo judicial civil, há litigantes ou demandantes. Em processo penal, há acusado; em processo 

administrativo, há, conforme o caso, indiciado. ‘Réu’, no processo penal, é uma posição minimizada; ‘réu’, no 

processo judicial civil, não o é, porque até o Estado, tomado este termo na acepção de sujeito de direito, pode ser 

réu.” Após apontar que ‘acusado’ é vocabulário técnico do processo penal e ‘litigantes’ não é terminologia afeita 

a esta seara, indica-se que: “Assim, é desprovida de rigor técnico a expressão da regra jurídica constitucional ‘aos 

litigantes e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. ‘Aos litigantes, em processo 

judicial’ é proposição também criticável, porque válida, embora, para o processo judicial civil, é incorreta para o 

processo judicial penal, em que não existem litigantes.” CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição 

Brasileira de 1988, vol. 1, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1990. p. 531-532. 
805 DOMIONI é expresso Nesse aspecto: “l’atto di imputazioni coincide tout court con il promovimento dell’azione, 

segna cioè il momento in cui inizia (provocando l’instaurazione del processo) quella complessa attività del 

pubblico ministero che si ricomprende nel concetto di azione penale. Tale identificazione procede da un dúplice 

ordine di considerazioni, che si snodano l’analisi della nozione di processo penale e del suo modo di instaurarsi, e 

quindi delle singole figure di atti dai quali è concretamente prodotto questo efetto.” DOMIONI, Oreste. Le parti 

nel processo penale: profili sistematici e problemi, Milano, Giuffrè Editore, 1985, p. 111. 
806 SCARANCE FERNANDES faz um destaque importante quanto à utilização dos termos “imputado” e outras 

qualificações jurídicas no direito comparado: “As diferenças acabam sendo mais de fundo terminológico, pois os 

sistemas em geral se assemelham na preocupação básica de definir a situação jurídica da pessoa a quem é atribuído 

o fato durante a investigação e, depois, no momento em que o processo é instaurado. Refere-se nos ordenamentos 
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Com inspiração não somente no texto constitucional, mas também na própria atribuição 

de suposta participação em um determinado fato típico, SAAD (2004)807
 indica que há situações 

correlatas à investigação criminal como a prisão em flagrante delito, a nota de culpa, o boletim 

de ocorrência de autoria conhecida, a portaria de instauração de inquérito policial, o ato de 

indiciamento e as diversas possíveis medidas cautelares em que se verifica a acusação em 

sentido largo, fato que poderia aqui inspirar uma discussão quanto à vontade do legislador em 

qualificar e adjetivar os acusados “em geral”. 

 

SCARANCE FERNANDES (2002)808
 explica que há uma progressão na imputação, partindo 

do sentido amplo, tendo em vista o investigado, para chegar então ao sentido estrito, 

configurando aqui o acusado. Segue o processualista para indicar que a diferença entre a 

imputação ampla e a em sentido estrito não reside nos elementos configuradores de uma ou 

outra, mas sim na diferença de juízos de atribuição imprescindíveis e na diversidade de 

situações jurídicas para a pessoa que é destinatária da imputação. O autor diagnostica que se 

exige um juízo menos acurado para a formulação da imputação durante a investigação policial 

levando a autoridade policial a indiciar um cidadão. Por outro giro, o grau de exigência é maior 

quanto ao juízo dos fatos, do tipo e da provável autoria formulado por quem oferece a denúncia 

ou queixa, a partir do qual a pessoa imputada é acusada809. 

 

DOMIONI (1985)810
 trabalha comparativamente a imputação e a acusação, como sendo 

aquela o ato de atribuir uma conduta criminosa concreta a um sujeito e a acusação constitui, 

                                                                 
a duas figuras distintas. Variam as denominações, mas os institutos na essência assemelham-se.” FERNANDES, 

Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 109. 
807 SAAD, Marta. O direito de defesa no inquérito policial, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 

221-222. A reforçar sua tese de que há de se garantir ao cidadão direito de defesa já na investigação, no intuito de 

resistir, contrapor-se ao poder estatal com assistência técnica de um advogado, a autora ressalta que o art. 304, do 

CPP, dispõe que a autoridade policial “interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita.”. 
808 FERNANDES, op. cit., p. 303. CARNELUTTI lecionando que a imputação sofre tais movimentos progressivos, 

identifica um núcleo duro semelhante à imputação e ao decreto condenatório, tendo em vista ambos serem um 

juízo de culpa, diferidos por sua concretude e intensidade: “è che l'imputazione consiste in un giudizio. La materia 

prima, si direbbe, è quella medesima, di cui è fatta la sentenza di rinvio al dibattimento o la sentenza di condanna. 

Non si può aprire il processo contro un tale senza una certa dose di convincimento della sua 

colpevolezza.”.CARNELUTTI, Francesco. Cenni sull’imputazione penale, in Questioni sul processo penale, 

Bologna, 1950, p. 168. 
809 FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 303. 
810 DOMIONI, Oreste. Le parti nel processo penale: profili sistematici e problemi, Milano, Giuffrè Editore, 

1985, p. 108-109. Na doutrina nacional acerca da relação imputação e acusação são as lições de SCARANCE 

FERNANDES: “A acusação não se confunde com a imputação, pois antes de ser formulada a acusação, com a 

denúncia ou queixa, já existia imputação durante a investigação, tendo-se em vista que no indiciamento o fato 

apurado fora atribuído a alguém como seu provável autor. Além dessa diferença há outra: a acusação contém a 

imputação mais o pedido de condenação e de aplicação da penal, ou seja, a acusação abrange a imputação e o 

pedido.” FERNANDES, op. cit., p. 153. Por outro lado, BADARÓ sustenta que: “imputar significa atribuir um fato 
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portanto, o resultado desta atribuição. Logo, a imputação é que dá origem à acusação, a qual 

subsistirá durante todo o processo como referência aos sujeitos processuais que nesse espaço 

operam, adaptando o autor o conceito de acusação ao de imputação. 

 

Perceba que SCARANCE FERNANDES discutindo justamente a existência de atribuições 

subjetivas de fatos típicos reconhece que é no momento do oferecimento da acusação que o 

sujeito adquire a condição de acusado e realça a importância de definir bem as posições 

jurídicas ativas e passivas de quem seria considerado imputado durante a fase inicial de 

investigação da persecução penal e no momento da acusação, tal qual se faz em diversos países. 

 

Verifica-se, portanto, uma curva ascendente de maturação do status do sujeito na 

persecução penal811 que se inicia na investigação com a identificação do suspeito, podendo a 

vir este a ser indiciado, tornando-se em sequência denunciado/acusado em sede processual, para 

então ao final desta ser condenado ou absolvido812. 

 

SAAD (2004)813 aduz que em acepção técnica, não raro se restringe o uso do termo acusar 

à promoção em juízo de perseguir criminalmente alguém, imputando-lhe formalmente a prática 

de fato penalmente relevante, de modo que a denúncia e a queixa são modalidades de acusação 

formal, sendo esta uma acepção restrita, amplamente fundada na doutrina814. 

 

                                                                 
penalmente relevante a alguém. No processo penal, a imputação é o ato processual por meio do qual se formula a 

pretensão penal. É a formulação da pretensão penal.” BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e 

sentença, 3. ed., rev., atual., e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 75.  
811 BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença, 3. ed., rev., atual., e ampl., São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 80. No mesmo sentido são as lições de ROJAS: “Puede parecer que a medida que 

el proceso penal avanza hacia su fin, la sospecha va convirtiéndose en certeza; pensado lógicamente, cabe 

considerar al imputado contra el que se dicta un auto de procesamiento, ‘procesado’, como más sospechoso para 

el juez instructor, que aquél en quien no se aprecian todavía indicios racionales de criminalidad {…}; de igual 

manera un procesado ‘acusado’ en el juicio oral parece más sospechoso que ele mismo procesado antes de abrirse 

el juicio (en contraposición al sobreseimiento). Sin embargo, cualquiera que se la situación del imputado en el 

proceso cabe sostener que el imputado no é más que un sospechoso, ya que la imputación puede ser errónea.” 

ROJAS, Tomás Muñoz. El imputado en el proceso penal, Pamplona, Estudio General de Navarra, 1958, p. 32-33 

apud BARROS, Cristiano. A resposta à acusação como instrumento de reação defensiva, Belo Horizonte, 

Editora D’Plácido, 2018, p. 86-87. 
812 Com o mesmo posicionamento: SAAD, Marta. O direito de defesa no inquérito policial, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 237. DOMIONI, Oreste. Le parti nel processo penale: profili sistematici e 

problemi, Milano, Giuffrè Editore, 1985, p. 109. 
813 SAAD, op. cit., p. 233. 
814 CHOUKR, Fauzi Hassan, Garantias constitucionais na investigação criminal, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1995; MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, vol. II, Forense, Rio de 

Janeiro, 1965, vol. II, p. 290; TORNAGHI, Hélio Bastos. Instituições de Processo Penal, vol. II, São Paulo, 

Saraiva, 1977, p. 253-254. 
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Assim, não se discorda da construção realizada pela processualista a discutir e sustentar 

a ampla defesa e contraditório, apenas no sentido de possibilidade de reação, muito em razão 

do texto constitucional qualificar os acusados de forma geral, ampliando assim qualquer viés 

restritivo que tal garantia fundamental poderia ter815. 

 

TUCCI analisa o caráter ampliativo do texto constitucional e aponta um inescondível 

escopo de expandir a incidência da terminologia acusados, de modo que compreende toda sorte 

de acusação, mesmo que ainda não concretizada816. De modo diverso, analisando o texto 

constitucional, BASTOS (1989) 817  entende que o texto procurou ser de ampla abrangência no 

sentido de estender a garantia aos indiciados do processo administrativo. 

 

FREDERICO MARQUES (1965)818, mesmo antes da promulgação da Constituição de 1988, 

conceituava a figura do acusado, equiparando-o ao réu, apontando-o como sujeito contra quem 

se atribui a prática de delito ou contravenção, em denúncia, queixa ou portaria que dá início ao 

procedimento penal perante a autoridade investida de funções jurisdicionais. Nesse intento, era 

categórico: “Proposta a ação penal, surge a figura do acusado.” Observa-se que a referida 

definição tem relação umbilical com o oferecimento de acusação formal perante autoridade com 

funções judiciais. 

                                                                 
815 Ressalva-se que ao ver da presente pesquisa a figura do acusado emerge formalmente desde o oferecimento da 

acusação e não somente após o recebimento da denúncia ou queixa, conforme aponta SAAD, Marta. O direito de 

defesa no inquérito policial, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 234. BASTOS comentando o texto 

constitucional é contrário a este entendimento: “A nova redação constitucional vai sem dúvida reforçar a discussão, 

na medida em que se refere aos acusados em geral. Ainda assim continuamos a crer que os envolvidos em inquérito 

policial não podem ser tidos por acusados nos termos da Constituição. A acusação é sempre uma irrogação a 

alguém da prática de um ato condenável, no caso de um ilícito penal. Enquanto não advenha este ato estatal que 

impute a uma determinada pessoa a prática do delito, esta não pode ser tida por acusada. A fase investigadora é, 

portanto, preparatória da acusação, uma vez que só pelo desvendamento do ocorrido e pela identificação da autoria 

é possível praticar-se o ato formal de acusação. Ante o exposto, consideramos inaplicável ao inquérito policial o 

contraditório e a ampla defesa.” BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição 

do Brasil, vol. 2, São Paulo, Saraiva, 1988-1989, p. 269 
816 No mesmo sentido são as lições de SAAD: “Com efeito, ‘acusados em geral’ é expressão que envolve toda sorte 

de acusados, acusados em juízo ou fora dele, abrangendo, então, o indiciado, o acusado e o condenado, em seus 

diferentes graus de incriminação, reconhecidos pelos doutrinadores.” SAAD, Marta. O direito de defesa no 

inquérito policial, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.236. 
817 O autor aponta que: “além de tornar certo que o preceptivo se volta aos litigantes em processo judicial, conferiu 

igual destinação aos envolvidos em processos administrativos. (...) Daí porque esta preocupação em proteger o 

acusado no curso do próprio processo administrativo ser muito vantajosa, mesmo porque, quanto melhor for a 

decisão nele alcançada, menores são as chances de uma renovação da questão diante do Judiciário.” BASTOS, 

Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, vol. 2, São Paulo, Saraiva, 

1988-1989, p. 268. 
818 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, 2. ed., Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 1965, p. 62. E prossegue o processualista: “O acusado é sujeito de direitos processuais que êle exerce para 

tornar efetivo o seu direito de defesa (que é o seu direito processual subjetivo de caráter básico e fundamental) e 

resguardar o seu jus liberatis.” Ibidem, p. 63. 
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Para a presente pesquisa a discussão acerca da existência ou não de imputações 

anteriores ao oferecimento da acusação em juízo apenas reforça o fato de que a denúncia ou 

queixa, enquanto modalidades de petição inicial no âmbito penal, é o marco mínimo para 

surgimento do acusado819. A reforçar tal aspecto é o próprio nomen iuris “juízo de 

admissibilidade da acusação”, não trata a doutrina ou a jurisprudência, analisadas 

historicamente, de juízo de admissibilidade da imputação, mas sim da acusação820. 

 

A discussão ganha espaço justamente por não haver no CPP de 1941 dispositivo 

expresso acerca do momento que o sujeito assumiria a condição de acusado821, ao contrário do 

que faz por exemplo o Codice de Procedura Penale italiano822 e o Código de Processo Penal 

lusitano823. 

 

Em grande medida a doutrina processual italiana trabalha algumas questões além de 

reafirmar o texto legal e indicar que no procedimento comum ordinário assume as vestes de 

                                                                 
819 Inclusive, MOLARI aponta que como a noção de imputado (acusado) é normalmente relegada ao exercício da 

ação penal, imputação (acusação) e imputado (acusado) representam as duas faces de uma mesma moeda. PISANI, 

M. e altri (MOLARI, A.; PERCHINUNNO, V.; CORSO, P.; DOMINIONI, O.; GAITO, A.; SPANGHER, G.). 

Manuale di procedura penale, 8 ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2008, p.85. Na doutrina brasileira, CRETELLA 

JUNIOR aponta que: “Acusado” é aquele sobre quem pesa a ‘acusação’, e novamente aponta impropriedade no 

termo: “Tratando-se de ‘acusação’, que não é termo técnico, deve-se fazer menção à ‘denúncia’ e à ‘pronúncia’, 

estes vocábulos do léxico penal.” Em momento posterior o autor leciona sobre o contraditório, mas não é expresso 

quanto ao momento inicial da sua incidência no processo penal: “Não se confunde o instituto do ‘contraditório’, 

peculiar ao processo judicial penal, com o instituto da ‘contestação’, típico do processo judicial civil. O 

‘contraditório’ é típico dos processos em que a relação processual é ‘biface’; de um lado, o Estado, acusando; de 

outro lado, o particular sofrendo o impacto da acusação e defendendo-se. O objetivo do processo penal é a busca 

da verdade real, histórica, ao passo que o fim do processo civil é a captação da verdade formal, jurídica, 

convencional. A regra imposta ao juiz, no processo civil, é a de que não proceda de ofício, nem ultra petita 

partium, ao passo que a regra imposta ao juiz do crime é que intervenha no processo, em nome do Estado, que tem 

interesse em apurar a verdade real, condenando, absolvendo ou aplicando medida de segurança.” CRETELLA 

JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 1, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 

1990. p. 532-533. 
820 Com isso, discorda-se da classificação realizada no Código Penal Modelo para a Ibero-América ao indicar que 

o acusado seria aquele contra quem a decisão de abertura do Juízo tenha sido proferida. Capítulo 2 (O imputado), 

Seção 1ª – Generalidades, dispositivo 31. 
821 Destaca-se, entretanto, o art. 69 do Código de Processo Penal Militar: “Art. 69. Considera-se acusado aquele a 

quem é imputada a prática de infração penal em denúncia recebida.”  
822 No CPP Italiano, em seu art. 60 há indicação expressa acerca do momento em que o sujeito adquire tal qualidade 

(assunzione della qualità di imputato): “1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato 

nella richiesta di rinvio a  giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della 

pena a norma dell`art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio diretissimo.” Não se 

ignora que o termo italiano “imputato” em maior grau se aproxima do termo “imputado”, contudo este traduzido 

para o português representa acusado, tal qual se observa em dicionário: “imputato s.m Chi viene accusato di un 

reato in un processo penale: l’imputato è stato assolto. acusado.” Parola Chiave: dizionario di italiano per 

brasiliani, trad. Carlo Alberto Dastoli, São Paulo, Martins Fontes, 2007, p.340. 
823 Já no CPP Português, o art. 57, responsável por estabelecer quando surge a qualidade de arguido apregoa que: 

“1 – assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida instrução num 

processo penal. 2 — A qualidade de arguido conserva-se durante todo o decurso do processo.” 
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acusado a pessoa a qual se atribui uma hipótese fático-juridica típica na “richiesta di rinvio a 

giudizio”, realizada pelo Ministério Público após concluída a investigação preliminar (indagini 

preliminari)824. Assim, a formulação da acusação marca a cessação qualitativa do investigado, 

quem nesse exato momento assume a qualidade de acusado, fato que também demarca o início 

do processo em sentido estrito825. 

 

Assim ser acusado significa ser qualificado de tal maneira durante o processo: torna-se 

acusado com o início do processo para acabar de o ser com o fim do processo e, por 

consequência, com a coisa julgada. Interessante é o destaque feito por DALIA e FERRAIOLI 

(2016) 
826

 ao indicarem que em primeiro grau de jurisdição há somente o acusado, para em 

segundo grau tornar-se acusado-apelante e em grau de legitimidade será acusado-recorrente827. 

 

Historicamente, em momento anterior ao Codice Pisapia-Vassali de 1988, FOSCHINI 

(1956)828
 já ressaltava que a situação material do acusado era advinda de uma série de 

julgamentos qualificados combinados, sendo uma situação jurídica subjetiva complexa. Para 

                                                                 
824 PISANI, M. e altri (MOLARI, A.; PERCHINUNNO, V.; CORSO, P.; DOMINIONI, O.; GAITO, A.; 

SPANGHER, G.). Manuale di procedura penale, 8 ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2008, p.85. No mesmo 

sentido: CRISTIANI, Antonio. Manuale del nuovo processo penale, Seconda edizione, Giappichelli Editore, 

Torino, 1991, p.102; DALIA, Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di diritto processuale penale, 9 

ed., Wolters Kluwer/CEDAM, 2016, p.179. TONINI, Paolo. Manuale breve di diritto processuale, p.93-98, 

quem inclusive realiza uma distinção entre “imputato”; “indagato” e “persona informata”, comparando os 

momentos e repercussões da presença de tais sujeitos. BUONO analisando a reforma processual penal italiana de 

1988, indica exatamente que processo e acusado (réu) surgem no mesmo momento: “Processo e réu nascem, 

somente, com o término das investigações policiais, ou investigações preliminares pré-processuais, pelo órgão do 

Ministério Público, enviando-se a denúncia a Juízo (como no Brasil), ao chamado juízo imediato, ou do decreto 

penal de condenação, com emissão da citação em procedimento frente ao pretor, ou ante outra consequência 

processual que decorra do novo instituto denominado juízo diretíssimo, que é a ‘nova forma procedimental”. 

BUONO, Carlos Eduardo de Athayde. A reforma processual penal italiana. Editora Revista dos Tribunais, 1991, 

p.26 e 63. O autor inclusive coloca a acusação no ordenamento jurídico italiano como o marco que distingue a fase 

pré-processual e a processual, realizando uma diferenciação para com o Brasil: “Na teoria que embasou o Novo 

Código de Processo Penal italiano existe uma clara distinção entre a fase pré-processual das investigações 

preliminares e a fase do debate em juízo, esta sim constituindo-se no verdadeiro processo. A linha de confim entre 

estas fases é a imputação, assim como no sistema brasileiro tal limite é o recebimento da denúncia stricto sensu. 

Entende-se a imputação como o requerimento do Ministério Público dirigido ao juiz para que o acusado seja 

processado penalmente. O juízo pode aceitar, determinando o rinvio a giudizio (ato equivalente ao recebimento da 

denúncia) ou promulgando uma sentença de non luogo a procedere (art. 425 do CPPI, equivalente ao não 

reconhecimento da acusação, seja porque o fato não é legamente reconhecido como crime, seja poque o fato não 

ocorreu, seja porque o crime não foi cometido pelo imputado, seja, ainda, porque este não é imputável ou punível., 

etc).” Idem, p. 73. 
825 PISANI, M. e altri (MOLARI, A.; PERCHINUNNO, V.; CORSO, P.; DOMINIONI, O.; GAITO, A.; 

SPANGHER, G.). Manuale di procedura penale, 8. ed., Monduzzi Editore, Bologna, 2008, p.391-392. 
826 DALIA, Andrea Antonio; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di diritto processuale penale, Nona Edizione, 

Wolters Kluwer/CEDAM, 2016, p.180. 
827 PISANI, M. e altri (MOLARI, A.; PERCHINUNNO, V.; CORSO, P.; DOMINIONI, O.; GAITO, A.; 

SPANGHER, G.). Manuale di procedura penale, Ottava Edizione, Monduzzi Editore, Bologna, 2008, p.86. 
828 FOSCHINI, Gaetano. L’imputato. Milano, Giuffrè Editore, 1956, p.3. 
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tanto, o processualista italiano analisa três situações jurídicas integrantes da mais complexa 

situação jurídica do acusado, quais sejam: individualização, identificação e reconhecimento829. 

 

De forma a não extrapolar os limites da presente discussão, ressalta-se que FOSCHINI 

(1956)830
 ao tratar da individualização indica que no próprio campo da lógica não pode haver 

acusado sem acusação, sendo tais questões interligadas831, motivo pelo qual a primeira 

individualização geralmente se dá em mera suspeita, evoluindo durante e através do processo 

até atingir a certeza, reafirmando que a situação jurídico-subjetiva não remanesce invariável no 

seio da persecução penal. 

 

Nesse sentido, de suma importância observar a construção realizada por DOMIONI 

(1985)832. O processualista italiano identifica o indiciado como “parte potenziale” do processo, 

motivo pelo qual na visão do autor há de se garantir seu direito de defesa justamente em razão 

dos atos pré-instrutórios serem dotados de carga probatória. O autor aponta que há de se 

individualizar o ato processual que faz com que o sujeito assuma determinada qualificação. 

Nesse intento, aponta que em razão de princípios lógicos, se é contra o acusado que se busca 

“acertar o fato delitivo” e infligir uma sanção criminal em seu desfavor, a aquisição desta 

qualificação e o início do processo devem ocorrer ao mesmo tempo, em virtude da realização 

do mesmo ato processual833. 

 

Assim, após discutir as figuras verificadas na fase pré-instrutória (indiciado e quase 

imputado), partindo do conceito de imputação como o ato pelo qual o órgão titular da ação 

                                                                 
829 O autor diferencia as três situações jurídicas de forma comparada. Ibidem, p. 15. 
830 Ibidem, p.4-5. Mas o autor ressalva de que é possível sim haver uma antecipação da situação jurídica de acusado, 

em momento anterior à acusação, quando por exemplo houver prisão na modalidade arresto senza mandato (art. 

235 CPP). Nesse mesmo sentido, são as lições de SCARANCE FERNANDES: “O Código italiano atribui ao suspeito 

a qualidade de imputado após o encerramento da fase de investigação e o exercício da ação penal; a única exceção 

é em relação à pessoa que, na investigação, teve contra si requerida medida de caráter pessoal.” FERNANDES, 

Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 109. 
831 CORDERO é expresso no mesmo sentido: “È incocepibile un processo senza imputazione, la quale supone un 

imputato” CORDERO, Franco. Procedura Penale, Giuffrè Editore, 1966, p.67. 
832 DOMIONI, Oreste. Le parti nel processo penale: profili sistematici e problemi, Milano, Giuffrè Editore, 

1985, p. 23. E prossegue o autor: “La persona indicata come reo, l’indiziato di reità e il cosiddetto quasi-imputato, 

vale a dire il perseguito nelle diverse qualifiche che a seconda delle situazioni assume durante la preistruzione, si 

vedono pertanto riconosciuto un trattamento che può essere definitio di ‘parte potenziale’: i poteri e le facoltà di 

cui sono investiti non sono semplicemente funzionali alle indagini preistruttorie e agli atti che ne costituiscono 

l’epilogo (promovimento dell’azione penale oppure decreto di archivazione), ma sono dimensionati sulla 

eventualità che sopravvenga l’instaurazione del processo e che all’interno di questo i risultati di quelle indagini 

valgano come prove nei confronti del perseguito, divenuto ormai imputato.” Idem, p. 24. 
833 Ibidem, p. 161. No mesmo sentido são Idem, Enciclopedia del Diritto, XX, Giuffrè Edirore, 1970, p.796. 
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penal atribui a um determinado sujeito um fato típico, DOMIONI (1985)834
 leciona que a 

imputação, portanto, fixa qual o fato típico e quem é o sujeito que com o desenvolvimento do 

procedimento em juízo e exercício dos poderes jurisdicionais do Estado se determinará ou não 

a imposição de sanção criminal. 

 

Quanto ao processo penal português tem-se que nesse país a figura do arguido não segue 

a mesma lógica do que se sustenta nessa pesquisa, e ocorre no direito processual penal italiano. 

Conforme indicado anteriormente, o arguido, enquanto sujeito processual tem sua disposição 

no CPP lusitano nos arts. 57 a 61. Somente mediante uma leitura atenta de tais dispositivos 

permite concluir que no direito português deduzir uma acusação pode sim ser ato anterior ao 

processo judicial, nos moldes do que se discutiu acima quanto à imputação em sentido amplo e 

restrito. 

 

Por conseguinte, ALBUQUERQUE (2001)835
 leciona que o arguido, enquanto sujeito 

processual, dotado de um estatuto processual composto por direitos e deveres, é uma pessoa 

contra a qual existe, ao mínimo, um indício de que participou ou cometeu uma ação típica. 

Nesses moldes, o cidadão assume tal condição quando, v.g. tem sobre si aplicada medida de 

coação ou de garantia patrimonial; prestar declarações perante autoridade judiciária ou órgão 

de polícia criminal em inquérito contra ele dirigido; etc. 

 

O próprio art. 59 do CPP português aponta que se no decorrer de uma inquirição feita 

com um cidadão que não é considerado arguido surgir uma suspeita fundada acerca de um delito 

por ele cometido, deve a autoridade suspender a inquirição e comunicá-lo que tornou-se arguido 

para o Estado, explicando-lhe os direitos e deveres previstos no art. 61, do mesmo diploma 

legal. 

 

                                                                 
834 DOMIONI, op. cit., p. 174. É sabido que o autor adapta o conceito de acusação e imputação e tem conclusão 

diversa quanto ao exato momento que se inicia o processo, tendo em vista que estende sua noção de processo até 

a fase de investigação. Entretanto, suas lições são importantes na medida que evidencia a relação inseparável do 

oferecimento da acusação e surgimento do acusado. 
835 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Comentário do Código de Processo Penal: à luz da Constituição da 

República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 4. ed., actual, Lisboa, Universidade Católica 

Editora, 2001, p. 178. Em sequência o autor diferencia o arguido do suspeito: “o suspeito é um arguido que ainda 

não foi reconhecido formalmente como tal e, por conseguinte, o arguido é um suspeito que já foi formalmente 

reconhecido como tal.” Destaca-se que tal questão não retira a condição de sujeito processual também do suspeito. 

Idem, p. 179. Sustenta o mesmo posicionamento, DIAS, Jorge Figueiredo. Direito processual penal, vol. I, 

Coimbra, Coimbra Editora, 1974, p.426. 
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Nesse aspecto, de suma importância notar que no direito processual penal lusitano a 

qualificação de uma pessoa na condição do sujeito processual de arguido não se liga à ideia de 

ser tal momento o inicial no processo penal836. FIGUEIREDO DIAS (1974)837
 realiza então o 

destaque chave para a presente pesquisa ao indicar que além da diferenciação entre arguido e 

suspeito, imprescindível observar que conceitualmente há ainda de diferenciar aqueles do réu, 

que seria o arguido pronunciado. Logo, é aquele que foi formalmente chamado à 

responsabilidade perante o Judiciário por meio de uma acusação aceita ou recebida pelo juiz. 

 

Não obstante haja divergência aparente entre o disposto no sistema processual penal 

português e o que se discute na presente pesquisa, há de se realçar que não restam dúvidas de 

que o ordenamento jurídico lusitano assegura direitos ao sujeito processual838 que emerge em 

momento anterior ao oferecimento da acusação, algo que em alguma medida pode se discutir 

no direito processual penal brasileiro em razão da adjetivação do texto constitucional dos 

“acusados em geral”. 

 

GASPAR (2016)839
 leciona que ao permitir e conferir ao arguido a condição de sujeito do 

processo o CPP português assume e promove as referências constitucionais (art. 32 da 

Constituição da República de Portugal) emprestando-lhes efetividade e consistência, para em 

sequência ser categórico: “A definição do estatuto processual de arguido releva, pois, como 

elemento conformador do processo, da possibilidade e do direito de co-determinar o conteúdo 

do processo em vista da decisão final.” 

 

Por conseguinte, muito importa à presente análise realçar a escolha do constituinte em 

eleger expressamente o momento (aos litigantes em processo judicial) e a quem (acusados em 

geral) devem ser assegurados o contraditório e ampla defesa. Indicar a posição subjetiva dos 

acusados de forma geral afasta o intérprete das armadilhas da sinonímia, pois, temporalmente, 

no mínimo, o termo acusado necessariamente remete a um sujeito processual correlato à 

                                                                 
836 Ibidem, p.425. 
837 Ibidem, p.426-427. 
838 FIGUEIREDO DIAS destaca que: “O arguido é pois, sempre e fundamentalmente, sujeito do processo penal que 

co-determina de forma autónoma a sua conformação e desenvolvimento concretos, e não objeto de uma 

‘inquisição’ oficial que lhe seja feita. Nessa veste lhe pertencem certos direitos fundamentais, que podemos 

designar por direito de audiência, direito de presença, direito de assistência do defensor e direito à interposição 

de recursos.” DIAS, Jorge Figueiredo. Direito processual penal, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1974, p.431. 
839 GASPAR, Henrique. Código de Processo Penal comentado, 2. ed., rev., Coimbra, Almedina, 2016, p. 174. 
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acusação e com o oferecimento desta é justamente o momento inicial do procedimento penal, 

seja em moldes de denúncia ou de queixa-crime. 

 

Assim, escapando da tentativa em delimitar quais os contornos que a “generalidade dos 

acusados”, conforme estabelece a Constituição da República, implica para o processo penal 

importa reconhecer que o aparato penal deve proporcionar em todos os procedimentos, 

principalmente o ordinário (regra geral), o efetivo contraditório e a ampla defesa 

consubstanciada na reação defensiva à imputação em sentido estrito antes de o juiz admitir a 

acusação840, por consequência direta e efetiva do texto constitucional. 

 

Para tanto, em sequência serão discutidos os aspectos formais do juízo de 

admissibilidade da acusação, considerando o disposto no Código de Processo Penal brasileiro, 

com ênfase nos arts. 396 e 399, fixando o conceito do objeto da presente pesquisa, bem como 

analisando sobre o que ele se projeta.  

 

3.6 Conceito e definição do juízo de admissibilidade da acusação 

 

 

Em sequência buscar-se-á conceituar o juízo de admissibilidade da acusação, após 

brevemente discutir suas principais características e contornos no seio direito processual penal, 

apontando-se desde já que nesse exato momento deseja-se apenas indicar as questões sem 

adentrar em divergências de classificações ou conceituações, sob pena de extrapolar os limites 

desta pesquisa. 

 

Primeiro ponto que há de se reconhecer é que o processo penal, dotado de todos seus 

ritos, gera inúmeras consequências contundentes na vida de um cidadão. Nesse aspecto, o 

processo penal, enquanto procedimento judicial de conhecimento com fins condenatórios 

constitui o mais grave status degradation ceremony841, procedimento que subtrai a identidade 

                                                                 
840 FERNANDES, Antônio Scarance. Reação defensiva à imputação. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 305. 
841 O conceito de cerimônias degradantes foi cunhado pelo sociólogo norte-americano HAROLD GARFINKEL ao 

explicar que mediante processos ritualizados a sociedade, moralmente indignada, destrói a identidade e constitui 

outra em seu lugar. A pessoa etiquetada se torna literalmente diferente, uma nova pessoa aos olhos da coletividade. 

Assim, o julgamento criminal é uma destas cerimônias, tendo em vista ser uma medida institucionalizada e 

racionalizada sob um monopólio estatal, operando sob uma routina ocupacional, tal qual GARFINKEL aponta: “In 

our society the arena of degradation whose product, the redefined person, enjoys the widest transferability between 

groups has been rationalized, at least as to the institutional measures for carrying it out. The court and its officers 
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do ser humano, entregando-lhe um estigma perpétuo, com uma etiqueta inicial de acusado, 

podendo posteriormente tornar-se um condenado842. 

 

Por conseguinte, constitui o próprio processo penal uma pena, fruto de uma patologia 

social geral que acomete os atores judiciais e é reforçada pelos meios de comunicação, 

execrando o sujeito que se encontra envolvido no seio de uma persecução penal, desde o início 

das investigações até o próprio julgamento criminal. A reforçar tal aspecto o direito espanhol 

cunhou a expressão “pena de banquillo”, comprovando que o fato de ser acusado e responder 

um processo penal, sentando-se, portanto, no banco dos réus, se mostra uma pena autônoma e 

independe da condenação ao término da instrução843. 

 

                                                                 
have something like a fair monopoly over such cerimonies, and there they have become an occupational routine. 

This is to be contrasted with degradation undertaken as an immediate kinship and tribal obligation and carried out 

by those who, unlike ou professional degraders in the law courts, acquire both right and obligation to engage in it 

through being themselves the injured parties or kin to the injured parties.” GARFINKEL, Harold. Conditions of 

Successful Degradation Ceremonies in American Journal of Socioly, vol. 61, nº 5 (Mar. 1956) p. 424. TORNAGHI 

analisando o processo inquisitório realiza a crítica de que é “possível que daqui a mil anos nos considerem bárbaros 

por sujeitarmos pessoas a tantos vexames num processo criminal (e por lhe impormos 30 anos de reclusão, com 

todos os seus consectários de abandono dos filhos, da mulher, de psicose carcerária, problema sexual das prisões, 

contaminação dos bons pelos maus, etc.).” TORNAGHI, Hélio Bastos. Instituições de Processo Penal, vol. II, 

São Paulo, Saraiva, 1977, p.18-19. 
842 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; LOPES JR., Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. 

2 ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p.61. Em seu manual, BADARÓ realiza um importante 

destaque: “É exato que, sob o ponto de vista jurídico, a garantia constitucional da presunção de inocência, enquanto 

regra de tratamento do acusado, assegura que nenhuma diferenciação possa existir entre, de um lado, aquele que é 

acusado de um delito, sem que haja uma condenação transitada em julgado contra si, e, de outro, qualquer cidadão 

que nunca foi processado. Contudo, também é certo que, do ponto de vista moral, social e mesmo psicológico, o 

simples fato de estar sendo processado criminalmente é um pesadíssimo fardo a ser carregado pelo acusado. Ser 

réu em processo criminal significa, portanto, de alguma forma, já estar sendo punido.” BADARÓ, Gustavo. 

Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, p. 176.  
843 Discutindo a corrupção política e o direito, GISBERT indica que a visão que a sociedade tem da classe política 

como um conjunto de deliquentes é reforçada por comportamentos absolutamente inaceitáveis no seio do processo 

penal: “El velo de la intimidad es levantado sin miramientos por parte de la investigación penal no sólo en lo 

relativo a lo que constituya o pueda constituir delito. Se conocen sus actos y sus estrategias; las fórmulas de 

corrupción, las prebendas (no necesariamente delictivas) obtenidas; los comportamientos más deleznables, en una 

palabra. Pero, no lo olvidemos, a pesar de ello rara vez serán condenados en el proceso penal. Pero, mediante este 

sistema no sólo se deslegitima al político corrupto. También se deslegitima a aquellos que son honrados. Algunos, 

una vez denunciados, llevarán para siempre la pena de banquillo impuesta a todo procesado por actos de 

corrupción. Otros, serán objeto de la inevitable e injusta generalización derivada de la pertenencia a un grupo 

social (los políticos) a los que se imputan los peores comportamientos por parte de los medios. Pues, no conviene 

olvidarlo, jamás será noticia que un gobernante es honrado y transparente. GISBERT, Rafael Bustos. Corrupción 

política y derecho in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 89/2011, Mar-Abr de 2011, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 402. Nesse mesmo sentido são as lições de BADARÓ ao discutir a razão de 

ser do foro por prerrogativa de função: “No mundo contemporâneo não há outro meio mais eficaz de desprestígio 

que a submissão ao Juiz penal. O aparato judicial pode pôr em destaque os mais débeis cimentos em que se baseia 

qualquer ‘fama’. O símbolo mais eficaz da perda da honorabilidade constitui, atualmente, o ingresso na prisão, ou 

o simples início do processo. Não há maior mancha que comparecer perante o juiz na qualidade de acusado. As 

câmeras fotográficas, o importunar dos repórteres, a imagem tomada por televisões atentas a qualquer sinal de 

insegurança ou temor.” BADARÓ, Gustavo. Juiz natural no processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 144-145. 
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FERRAJOLI (1998)844
 aponta inclusive que certas vezes a publicidade opressiva do 

processo penal pela mídia pode ser mais contundente que a pena infligida ao término daquele. 

A acusação seria um instrumento de culpabilização preventiva e de estigmatização pública, de 

modo que o filósofo italiano aponta a existência das “penas processuais”. 

 

Visto sob um aspecto macro, não se pode negar inclusive que o processo penal constitui 

também ônus e custo para o Estado, visto que além do respeito às garantias fundamentais do 

cidadão, bem como sua honra, o Estado necessita estar atento para atuar com eficiência, 

perseguindo criminalmente de forma primordial apenas casos e fatos típicos que tem 

importância e substrato para apuração da culpa dos cidadãos, sob pena do total descrédito da 

justiça, bem como do dispêndio de tempo, verba pública845, tudo isso desconsiderado ser 

humano que se encontra no centro da persecução penal. 

 

Por conseguinte, o juízo de admissibilidade da acusação assume importância central no 

processo penal, de modo que será nesse momento que caberá ao juiz analisar devidamente as 

acusações postas pelo Ministério Público e particulares admitindo apenas aquelas que possuem 

mínimo lastro probatório e jurídico, desempenhando seu munus público imerso em uma postura 

constitucional, privilegiando a ampla defesa e o contraditório, de modo que apenas poderá 

receber a acusação após trazidas para o seio do processo e sopesadas as razões do acusado. 

 

A doutrina não é farta de definições acerca do juízo de admissibilidade da acusação ou 

dos pronunciamentos judiciais nele inseridos. Com isso, parte-se da conceituação cunhada por 

ZILLI (2015)846 para apontar o juízo de admissibilidade da acusação como momento processual 

                                                                 
844 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. 5. ed., Editori Laterza, 1998 p.760-

761. E prossegue FERRAJOLI diagnosticando que os aspectos do medievo de punição em praça pública após um 

processo secreto ressurgem atualmente com a performance midiática indo de encontro à presunção de inocência : 

“In tutti i casi, anche al di là di ogni intenzione persecutoria degli inquirenti, è omrai indubitabile che la sanzione 

puù temibile nella maggior parte dei processi penali non è la pena – quase sempre lieve o non applicata – ma la 

pubblica diffamazione dell’imputato, che ne offende irreparabilmente non solo l’onorabilità ma anche le 

condizioni e le prospettive di vita e di lavoro; e che se offi può ancora parlarsi di un valore simbolico ed esemplare 

del diritto penale, esso va associato non tanto alla pena quanto piuttosto al processo e più esattamente all’accusa e 

all’amplificazione operatane, senza possibilità di difesa, dalla stampa e dalla televisione. È così ricomparsa al 

giorni nostri l’antica funzione infamante dell’intervento penale che caratterizzò il diritto penale premoderno, ove 

era pubblica la pena e segreto il processo. Solo che la gogna e la berlina sono oggi sostituite dalla pubblica 

esibizione dell’accusato sulle prime pagine del gionarli o alla televisione; e non seguono alla condanna ma 

all’incriminazione, quando ancora l’imputato è presunto innocente.” FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. 

Teoria del garantismo penale. 5. ed., Editori Laterza, 1998, p. 761.  
845 Também ressaltando brevemente o aspecto de onerar desnecessariamente o Estado: ZILLI, Marcos. Hamlet 

entre nós in Boletim do IBCCRIM, ano 16, nº 192, nov. 2008, p. 6. 
846 ZILLI conceitua o recebimento da acusação como a “declaração judicial de reconhecimento da convergência 

dos mantos da legalidade e da legitimidade da tese acusatória e cujo selo somente pode ser estampado após o 



265 
 

bipartido em que o juiz há de verificar os aspectos de existência e validade da relação processual 

e, somente após manifestação defensiva a concretizar a dialética processual inicial, poderá então 

asseverar e reconhecer, por meio de decisão judicial fundamentada, a legalidade e legitimidade 

da acusação oferecida. 

 

Analisando a função do juízo de admissibilidade da acusação e de forma umbilical a 

decisão judicial que é resultado deste, alinhamo-nos aos ensinamentos de JOAQUIM CANUTO 

MENDES DE ALMEIDA (1938)847, ao analisar a histórica decisão de pronúncia, sendo esta cautela 

de justiça a combater acusação desprovidas de substrato jurídico e probatório.  

 

Assevera-se, portanto, que o juízo de admissibilidade da acusação possui função de 

garantia importantíssima do acusado, sendo este o responsável pela contenção de acusações 

infundadas e sem lastro, de modo a impedir a submissão do cidadão ao processo criminal como 

experimentação ou aventuras jurídicas, reforçado seu caráter punitivo autônomo, independente 

da final condenação ou absolvição. 

 

Assim, estabelecido que o processo penal se inicia logo com o oferecimento da 

acusação, seja ela de caráter público ou privado, configura-se a relação linear entre sujeito ativo 

processual e juiz, surgindo, portanto, um dever do Estado em analisar os aspectos jurídicos 

constantes da narrativa posta na inicial acusatória, sob o intento de verificar a legitimidade da 

relação processual que diante de si é colocada, para então determinar mediante o ato de 

comunicação que o acusado ingresse no processo oferecendo suas razões defensivas, não 

                                                                 
movimento dialético processual inicial.” ZILLI, Marcos. A admissibilidade da acusação e o fio de Ariadne in 

Boletim do IBCCRIM, ano 23, nº 267, fev. 2015, p. 5. 
847 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Ação Penal (análises e confrontos) – Dissertação apresentada para 

concurso à cátedra de Direito Judiciário Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 1938, p. 100-101. Inspirador de outros autores, tal qual GRECO FILHO: “É comum dizer-se 

que a função da pronúncia é a de remeter o réu a Júri. Mas rejeitamos, terminantemente, essa impostação. A função 

da fase de pronúncia é, exatamente, a contrária. Em outras palavras, a funçãó do juiz toga do, na fase de pronúncia, 

é a de evitar que alguém que não mereça ser condenado possa sê-Io em virtude do julgamento soberano, em 

decisão, quiçá, de vingança pessoal ou social. Ou seja, cabe ao juiz na fase de pronúncia excluir do julgamento 

popular aquele que não deva sofrer a repressão penal. Usando expressões populares, pode-se dizer que compete 

ao juiz evitar que um inocente seja jogado 'às feras', correndo o risco de ser condenado, ou que o Júri pode fazer 

uma injustiça absolvendo, não podendo fazer uma injustiça ao condenar. A pronúncia, portanto, atua como uma 

garantia da liberdade, evitando que alguém seja condenado e não o mereça" GRECO FILHO, Vicente. Questões 

Polêmicas Sobre a Pronúncia",  in Tribunal do Júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica 

brasileira, coord. Rogério Lauria Tucci. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribs., 1999, p. 118-119. Na doutrina estrangeira: 

ORTEGO PÉREZ “a finalidade do juízo de acusação quando confirma o auto que ordena abrir o juízo serve para 

valorar a consistência da acusação ou acusações formuladas, a fim de impedir que tenha que se sentar no banquillo 

uma pessoa que não mereça isso.”  OTERGO PEREZ, Francisco. El juicio de acusacion, Atelier, Bacelona, 2008, 

p. 255-256. 
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pronunciando a decisão de recebimento da acusação, mas tão somente ordenando o 

processamento da acusação. 

 

Para tanto, a auxiliar na discussão da primeira análise judicial há de se rememorar a 

discussão histórica acerca do despacho saneador com enfoque por óbvio no processo penal, 

novamente filtrando somente aquilo que é cabível a esta seara848. A necessidade de se valorizar 

a fase inicial do surgimento do processo é antes de tudo de cunho lógico, já que quão melhor 

se de esta primeira atividade dialética das partes perante o juízo, melhor será o enfoque e o 

trabalho durante a instrução probatória. 

 

Analisando as lições de WEBER MARTINS BATISTA
849

 acerca do saneamento no processo 

penal, este aponta que a finalidade do despacho saneador é submeter o processo e a ação a um 

rigoroso exame de forma, ocasião em que o juiz verifica se é viável a instância e no caso positivo 

determina medidas a afastar quaisquer defeitos de forma a viabilizar o julgamento final de 

mérito.  

 

Autorizada a discordância de certas premissas de BATISTA e LACERDA quanto ao 

despacho saneador, imperioso realçar as lições de FREDERICO MARQUES que, conforme 

analisamos no capítulo 2, em seu Projeto de CPP trouxe dispositivos específicos a tratar da 

primeira decisão judicial proferida no seio do processo penal de conhecimento de fins 

condenatórios. Assim, FREDERICO MARQUES (1983) 850
 tratando de uma discussão acerca do 

nomen iuris despacho saneador ou ato decisório de saneamento aponta que este representa o 

                                                                 
848 Tem grande importância os ensinamentos de DIDIER JR. ao apontar que o juízo de admissibilidade é categoria 

pertencente à teoria geral do processo, aplicando-se ao procedimento em si. DIDIER JR. Fredie. Pressupostos 

processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 

p.53. 
849 BATISTA, Weber Martins. Direito Penal e Direito Processual Penal, 2. ed., ver. e atual., Rio de Janeiro, 

Editora Forense, 1996, p. 117. O referido autor se inspira em conceito cunhado por Eliézer Rosa para quem o 

saneador é o “despacho destinado a resolver todas as questões do processo, menos o mérito da causa.” Idem, p. 

118. 
850 MARQUES, José Frederico. O despacho saneador no projeto de Código de Processo Penal in Revista 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, (20) 67-75, jun. 1983, p.67-70. Aponta-se que 

discordamos da posição do autor no momento em que ele acredita ter pouca importância o nome dado à decisão, 

já que a presente pesquisa parte da premissa que justamente em razão de ter sido construída a doutrina acerca do 

despacho saneador que os Tribunais Superiores e parte da doutrina não reconhece a natureza jurídica de tal 

pronunciamento judicial como de decisão interlocutória, algo que FREDERICO MARQUES o faz corretamente. 

Curiosamente a aproximar o despacho saneador da pronúncia o autor aponta que o fato do despacho ter fundo 

decisório e a pronúncia se aproximar de uma sentença é aspecto que os aproxima, já que ambos são decisões 

interlocutórias. 
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ato com que o juiz formaliza o saneamento do processo dotado de natureza jurídica de decisão 

interlocutória, aproximando-o à sentença de pronúncia. 

 

Tal leitura tem importância central para o presente trabalho já que reforça a existência 

de conteúdo decisório do pronunciamento concreto que é gestado no juízo de admissibilidade 

da acusação e proferida quando do seu encerramento e afasta o entendimento inaceitável e 

desprovido de razão dos Tribunais Superiores ao considerar o ato judicial de recebimento da 

acusação como mero despacho851, logo discutível a necessidade em este ser motivado. Quanto 

à natureza jurídica dos pronunciamentos judiciais proferidos nessa fase inicial do processo serão 

estes analisados mais a frente do referido trabalho. 

 

O intento de FREDERICO MARQUES (1983)852
 respeita e perpetua o próprio 

desenvolvimento histórico do processo penal, já que no início a decisão de pronúncia referia-

se à admissibilidade de toda e qualquer acusação no processo criminal, somente em momento 

posterior ter sido reservada ao procedimento especial do Júri para julgamento de crimes dolosos 

contra a vida. 

 

Com isso, no entender da presente pesquisa, haveria logo após o oferecimento da 

acusação a possibilidade de se proferir um despacho determinando a citação do acusado, caso 

verificados os requisitos indispensáveis, ou a rejeição liminar da acusação, afastando-se assim 

a possibilidade de proferir a decisão de recebimento da acusação sem o ingresso dos argumentos 

defensivos nos autos do processo criminal. 

                                                                 
851 A presente pesquisa encontrou diversos julgados no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 

Federal, proferidos no interregno de 1995 a 2017, tratando acerca da desnecessidade de fundamentação do 

pronunciamento judicial que recebe a acusação, os quais exemplificativamente apontam-se os: AI 158880 AgR, 

Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 11/04/1995; HC 82242, Relator(a):  Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/09/2002; RHC 87005, Relator(a):  Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16/05/2006; HC 181.532/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 

23/09/2010; RHC 50.672/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 

18/09/2014; RHC 70.581, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 29/04/2016. 
852 FREDERICO MARQUES aponta expressamente que no despacho saneador, tal qual na pronúncia “declara-se 

admissível a acusação intentada pelo querelante ou pelo Ministério Público. É que o Juiz só profere o saneador se 

o processo estiver regular e se acharem presentes as condições da ação. Se faltar justa causa, ou se ocorrer falta 

insuprível de pressupostos processual ou de condição para o exercício da ação penal, não poderá haver acusação 

viável e o processo será julgado extinto sem julgamento de mérito (...) O recebimento da peça acusatória, portanto, 

no despacho saneador, equivale à pronúncia. Em ambos atos decisórios, está expresso, o resultado do iudicium 

accusationis, com a declaração de admissibilidade da acusação. Do mesmo modo, tanto na sentença prevista no 

artigo 255, do projeto, que declara extinto o processo sem julgamento, como na de impronúncia, há a declaração 

de inadmissibilidade da acusação, pelo que o réu é absolvido da instância.” MARQUES, José Frederico. O 

despacho saneador no projeto de Código de Processo Penal in Revista Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo, São Paulo, (20) 67-75, jun. 1983, p.70. 
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3.7 Objeto de análise no juízo de admissibilidade da acusação: os pressupostos 

processuais e as condições da ação 

 

 

Já sob o aspecto das questões que são analisadas nesse momento inicial do processo 

penal, conforme é amplamente aceito no direito processual brasileiro, efetiva-se uma visão 

tripartida do objeto discutido no seio do processo penal apontando a existência dos pressupostos 

processuais, das condições da ação e do mérito853. Nesse sentir, escapando de divergências 

doutrinárias, verifica-se que o art. 395, do CPP, fixa que a acusação será rejeitada quando 

manifestamente inepta (inc. I), faltar pressuposto processual ou condição da ação penal (inc. II) 

e faltar justa causa para o exercício da ação penal (inc. III). 

 

BADARÓ (2018)854
 aponta que tal opção legislativa é criticável, já que a própria aptidão 

da acusação se insere justamente na categoria de pressupostos processuais. Além disso, 

prossegue o autor para novamente criticar o texto legal ao utilizar a locução “faltar pressuposto 

processual”, ignorando a construção doutrinária acerca do tema. 

 

Verificada a existência das teorias ampliativa e restritiva acerca dos pressupostos 

processuais, aponta-se que esta se lastreia na reunião dos aspectos correlatos à existência da 

relação jurídica processual855, enquanto aquela pressupõe aspectos ligados à existência e 

validade da relação jurídica processual856. 

                                                                 
853 BADARÓ aponta que há uma tendência atual em se analisar os dois primeiros como pressupostos para julgamento 

do mérito, operando assim uma visão bipartida, além de uma visão unitária do objeto do processo, sem que exista 

uma precedência lógica na apreciação de questões processuais acerca do mérito do processo. BADARÓ, Gustavo. 

Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 604-605. 
854 Ibidem, p. 608. Não se sabe ao certo se a voluntas legis foi concretizar um destaque de que no limiar do processo 

caberia ao juiz rejeitar a denúncia inepta ou se tal se deu por atecnia. BADARÓ então prossegue para apontar que: 

“O novel dispositivo também é criticável por não distinguir os casos em que os pressupostos implicam a nulidade 

do processo, impedindo o julgamento do mérito, dos casos que implicam apenas o envio do processo para outro 

juiz ou órgão competente. Finalmente, também deve se atacar a previsão legal por prever que a denúncia ou queixa 

será rejeitada quando ‘faltar pressuposto processual’, uma vez que há pressupostos processuais negativos, que 

devem estar ausentes para que o processo se desenvolva validamente e, no caso, a denúncia ou queixa será 

recebida.” Ibidem, p. 608. 
855 Para a teoria restritiva os pressupostos processuais seriam: a) demanda regularmente formulada; b) capacidade 

de ser parte em juízo, aqui sob análise o sujeito que formula a acusação; c) investidura do órgão jurisdicional que 

realiza o juízo de admissibilidade. Eis a clássica fórmula de ARAÚJO CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO: 

“uma correta propositura da ação feita perante uma autoridade jurisdicional por uma entidade capaz de ser parte 

em juízo.” ARAUJO CINTRA, Antônio. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido. Teoria Geral 

do Processo, São Paulo, Editora Malheiros, 2013, p. 287.  
856 Para a teoria ampliativa, há pressupostos processuais subjetivos, relativos ao juiz: a) investidura; b) 

imparcialidade; e c) competência; relativos às partes, com exceção do Ministério Público: a) capacidade de ser 

parte; capacidade de estar em juízo; e c) capacidade postulatória. Além disso, há pressupostos processuais 

objetivos, subdivididos em intrínsecos: a) denúncia ou queixa apta; b) citação válida; c) regularidade 
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TORNAGHI (1945)857
 aponta que a falta de um pressuposto inviabiliza a constituição 

válida do processo, de modo que os pressupostos são do processo como um todo, não apenas 

de um ato processual. Assim a ausência dos requisitos necessários à validade do ato processual 

leva a sua nulidade, bem como de todos que o têm por pressuposto. Em razão de se tratar da 

acusação, todos os atos seguintes a tem como pressuposto, de modo que haveria nulidade in 

totum do processo criminal. Inclusive, há construção doutrinária de que tais pressupostos 

referir-se-iam à sentença de mérito e não ao processo, já que são verificados no próprio seio do 

processo858. 

 

No tocante ao segundo pilar da visão tripartida do objeto do processo penal encontram-

se as condições da ação, talvez hoje um dos temas mais discutidos no processo penal 

hodiernamente, em razão das inúmeras divergências existentes. Com isso, sendo questão que 

não poderia ser ignorada no presente trabalho, serão discutidos apenas pontos cruciais relativos 

ao tema que tocam o enfoque procedimentalista e constitucionalista do juízo de admissibilidade 

da acusação, sob pena de extrapolar os limites do objeto de pesquisa. 

 

                                                                 
procedimental; bem como extrínsecos: a) coisa julgada; b) litispendência. BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 

ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 606-607.Também adotam esta teoria: 

BATISTA, Weber Martins. Direito Penal e Processual Penal, 2. ed., rev., e atual., Rio de Janeiro, Editora Forense, 

1996, p.118; CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários consolidados & crítica 

jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, Editora D´plácido, 2017, p. 28, DEZEM, Guilherme Madeira. Curso 

de Processo Penal, São Paulo, Editora Saraiva, p. 182. Interessante é o destaque feito por PACELLI: “Parece-nos, 

contudo, que, ao menos em relação à validade, nem de pressupostos se cuida, tratando-se, na verdade, de meros 

requisitos, sem os quais a lei não confere validade à atividade processual desenvolvida. Por pressupostos deve-se 

entender apenas o antecedente logicamente necessário à própria existência do objeto, em cujo campo se poderá 

afirmar a validade ou invalidade das atividades nele desenvolvidas. Daí por que, segundo nos parece, somente é 

possível falar em pressupostos de existência do processo e da relação jurídica processual, bem como de requisitos 

de validade de seu regular desenvolvimento.” OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal, rev., ampl. 

e atual. São Paulo, Editora Atlas, 2013, p. 117. 
857 TORNAGHI, Hélio Bastos. A relação processual penal, Rio de Janeiro, Livraria Jacinto, 1945, p.50.  
858 BADARÓ, Gustavo. Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária na reforma do Código de Processo 

Penal: atuação integrada de tais mecanismos na dinâmica procedimental. in Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, ano 17, n. 76, jan-fev/2009, p. 128. E Processo Penal, 6 ed., 

rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 606. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 

Efetividade do processo e técnica processual, 3 ed., São Paulo, Editora Malheiros, 2010, p. 178-182. Tal 

construção também fora realizada por Rimmelspacher, conforme bem destacado por MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA: 

“Segundo Rimmelspacher, a falta das condições substantivas necessárias para a procedência da ação dispensa a 

averiguação dos pressupostos processuais e justifica, mesmo sem a prévia análise da admissibilidade, o 

proferimento de uma decisão absolutória. Essa tese de Rimmelspacher, qualificada por alguma doutrina como 

verdadeiramente revolucionária, é desenvolvida tomando como parâmetro o fim do processo civil, que é 

idealmente a salvaguarda da paz jurídica e é, nesse enquadramento ideal, a tutela dos direitos subjetivos privados, 

e assenta na configuração dos pressupostos processuais como pressupostos do mérito da tutela 

(Schutzwurdigkeitsvoraussetzungen) requerida pelo autor para um direito subjetivo.” SOUSA, Miguel Teixeira. 

Sobre o sentido e a função dos pressupostos processuais (Algumas reflexões sobre o dogma da apreciação prévia 

dos pressupostos processuais na ação declarativa) in Revista de Processo, vol. 63, 1991, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 65. 
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Assim, seguindo o intento antes já exposto, lançando mão da “Teoria Geral do Processo” 

como método de estudo e análise dos institutos do processo, seguiremos a linha de estudo de 

BADARÓ (2009)859, ao analisar o tema sob o paralelo do Processo Civil, realizando as 

adequações necessárias às especificidades do campo processual penal860. Antes, porém, 

importante reforçar que o estudo das condições da ação deve reconhecer que no processo penal 

há premissa diversa do campo processual civil, onde o imperativo é o da liberdade, sendo o 

processo penal seu assegurador, além dos interesses em discussão serem majoritariamente 

públicos, logo de maior grandeza861. 

 

Por conseguinte, a importância das condições da ação no processo penal e do juízo de 

admissibilidade da acusação é irrefutável, pois o oferecimento da inicial acusatória busca dar 

concretude ao ius puniendi estatal, sendo este o primeiro passo de movimentação da máquina 

judicial, via de regra862. Nesse aspecto, as condições da ação condizem justamente com os 

                                                                 
859 BADARÓ, Gustavo. Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária na reforma do Código de Processo 

Penal: atuação integrada de tais mecanismos na dinâmica procedimental. in Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, ano 17, n. 76, jan-fev/2009, p. 130-148. No mesmo sentido: 

BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, p.168-

181. ZILLI aponta que há de ser utilizar as tradicionais e usuais categorias das condições da ação após as necessárias 

adequações e ressignificações para o campo do processo penal. 

ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: Estudos em 

homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p. 239. 
860 Destaca-se a construção teórica realizada por Jacinto Coutinho em A lide e o conteúdo do Processo Penal, 

Curitiba, Editora Juruá, 1998, em que o autor constrói uma teoria das condições da ação para o campo penal 

apontando-as como a) tipicidade objetiva; b) punibilidade concreta; c) legitimidade de parte e d) justa causa. Além 

deste, temos também os posicionamentos de Antônio Acir Breda (Efeitos da declaração de nulidade no processo 

penal. Revista do Ministério Público do Paraná, Curitiba, n.9, 1980.), Aury Lopes Jr. (Direito Processual 

Penal, 15. ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2018), Marcos Vinicius Boschi (Ação, pretensão e processo penal: 

Teoria da Acusação, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2015) Acerca de uma teoria da acusação. Pela(s) 

releitura(s) da ação processual penal e das suas condições Congresso Internacional de Ciências Criminais, 

2011) e Marco Aurélio Nunes da Silveira (A ação processual penal entre política e constituição: outra teoria 

para o direito processual penal, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2014 e Por uma teoria da ação processual penal: 

Aspectos teóricos atuais e considerações sobre a necessária reforma acusatória do processo penal brasileiro, 

Observatório de Mentalidade Inquisitória, Curitiba, 2018) estes que em alguma medida buscam construir a Teoria 

da Acusação, lições que são de suma importância, mas serão apenas brevemente abordadas no presente trabalho, 

sob pena de extrapolar seus limites. 
861 ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: Estudos 

em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p. 237. E prossegue o autor 

ao apontar que o desenvolvimento do processo “também exige o reconhecimento de um substrato mínimo que 

confira legitimidade à atividade processual penal. Afinal, como manifestação de poder estatal que abre as fronteiras 

para a imposição da mais grave das sanções, o processo penal não pode vir estruturado em visões caldadas, 

exclusivamente, no ideal da economia processual. Ainda que este seja um importante valor a considerar, os 

fundamentos máximos relacionam-se com a liberdade. Assim, o processo penal, sem se desgarrar da validade da 

construção das condições da ação penal, delas necessita por imperativo.” Ibidem, p. 237. 
862 ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: Estudos 

em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p. 238. Em sequência o 

processualista apregoa que: “A bem da verdade, as condições da ação penal projetam para o processo penal o 

legado da supremacia da liberdade. São, portanto, uma decorrência da tradição liberal e ilustrada. Funcionam como 

limite e controle de poder. Ou seja, a perspectiva de satisfação do poder-dever punitivo que a ação penal carrega 

e os efeitos colaterais provocados pela persecução exigem a identificação de condicionantes.” Ibidem, p. 239. 
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filtros necessários para que a provocação do juízo já consolidada com o oferecimento da 

acusação, se perpetue e advenha o enfrentamento do mérito. Perceba, portanto, que o autor 

reafirma o início do processo penal com o oferecimento da acusação e coloca as condições da 

ação como barreiras de contenção ao prosseguimento do processo penal e não a sua instauração 

ou início, entendimento que nos filiamos, conforme já exposto no presente capítulo. 

 

Para tanto, seriam as condições da ação: a) possibilidade jurídica do pedido; b) interesse 

de agir; c) legitimidade das partes; e d) justa causa, sendo esta última a questão mais delicada 

na discussão que se apresenta863. 

 

3.7.1 Possibilidade jurídica do pedido  

 

 

No processo penal o pedido será juridicamente possível em todos os casos que 

hipoteticamente a conduta descrita na acusação e imputada ao acusado, for penalmente típica. 

Assim, observa-se que de modo oposto ao discutido no âmbito do processo civil o conceito se 

dá em moldes positivos e não negativos, quando lá o pedido sempre será juridicamente possível 

quando inexistir vedação legal ao provimento jurisdicional no tocante aos elementos da ação 

(partes, pedido e causa de pedir)864.  

 

De suma importância o destaque realizado por BADARÓ (2018)865
 ao apontar a 

inadequação da classificação da possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, uma 

vez que apenas quando se estiver perante um fato penal relevante, mesmo que em uma análise 

primeva, é que o processo penal se mostrará possível. Nesses moldes, a imprescindibilidade da 

                                                                 
863 ZILLI resume bem as categorias construídas por BREDA, teoria que inaugura a discussão acerca da construção 

da Teoria da Acusação: a) tipicidade aparente; b) punibilidade concreta, legitimidade de parte e justa causa: “A 

primeira supõe uma conduta que, na aparência, atenda o requisito da tipicidade. A punibilidade concreta, por sua 

vez, está ligada à ausência de qualquer uma das causas extintivas da punibilidade. No que se refere à legitimidade 

de parte, a importância para o processo penal reside justamente na classificação das ações penais de acordo com o 

sujeito legitimado a ajuizá-la. Por fim, a justa causa seria a prova do fato e indícios de autoria.” Ibidem,p. 237. 
864 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, 

p.170. 
865 Ibidem, p.170. Muito se discute acerca da denúncia oferecida em desfavor de menor de 18 anos, ser caso de 

impossibilidade jurídica do pedido, como defende ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência 

e Garantismo no Processo Penal: Estudos em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora 

LiberArs, 2017, p. 245, ou falta de legitimidade do sujeito passivo, tal como defende MARQUES, José Frederico. 

Elementos de direito processual penal, vol. I, 2. ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 1965, p. 320 e TUCCI, 

Rogério Lauria. Teoria do Direito Processual Penal: Jurisdição, Ação e Processo Penal, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 96. 
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tipicidade estrita, em caráter dogmático penal, tem repercussões diretas no campo processual, 

ao determinar que o processo penal somente tem cabimento quando houver tipicidade aparente. 

Além disso, as chamadas condições de procedibilidade seriam amoldáveis às condições da ação 

sob a classificação de requisitos relativos à possibilidade jurídica do pedido866. 

 

Em adição, ZILLI (2017)867 destaca que a possibilidade jurídica do pedido tem conexão 

com a própria punibilidade, presentes, portanto, também os pressupostos políticos e jurídicos a 

autorizar a imposição da consequência jurídica – pena –. Com isso, verificada hipótese de causa 

extintiva de punibilidade, o Estado encontra-se proibido de exercer seu ius puniendi. Assim, o 

pedido de condenação trazido na acusação torna-se juridicamente impossível. 

 

Interessante é o posicionamento crítico de ASSIS MOURA (2001)868 que após realçar a 

impropriedade de se transferir entendimentos oriundos do Processo Civil para o Processo Penal, 

apregoa que quanto à possibilidade jurídica, a acusação apenas pode ser recebida se respeitado 

o preceito fundamental da legalidade, na ordem de que o ordenamento jurídico impõe a violação 

de lei anterior ao fato, motivo pelo qual considera despicienda a identificação desta categoria 

como condição da ação penal. 

 

3.7.2 Interesse de agir 

 

                                                                 
866 BADARÓ aponta por exemplo a representação do ofendido na ação penal pública condicionada; requisição do 

Ministro da Justiça; a entrada do agente brasileiro em território nacional nos crimes cometidos no estrangeiro; a 

sentença civil de anulação do casamento no crime previsto no art. 236, do CP; exame pericial homologado pelo 

juiz nos crimes contra a propriedade material; a autorização do Poder Legislativo para processar o Presidente da 

República, o Vice-Presidente e os Governadores nos crimes comuns ou de responsabilidade. BADARÓ, op. cit., 

p.171.  Também apontando um rol de condições de procedibilidade: GRINOVER, Ada Pellegrini. As condições 

da ação in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 69, 2007, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 

186-188. Além destes, conforme tratamos anteriormente, no procedimento dos delitos de imprensa, era 

considerada como condição de procedibilidade a exibição do jornal ou periódico e a notificação prevista no art. 57 

daquela Lei, quando praticado por meio de radiodifusão.  
867 ZILLI, op. cit., p. 246. O autor inclusive vai além apontando uma questão crucial: “A rejeição pela fata desta 

condição resolve apenas o problema específico do oferecimento da ação penal em particular. Ocorre que o 

pronunciamento judicial não deve ficar circunscrito à ação penal ajuizada. Impõe-se um pronunciamento para o 

futuro. Dito de outra forma: exige-se uma declaração judicial que sepulte qualquer nova tentativa de persecução 

sobre fato alcançado pela causa extintiva da punibilidade. Daí a exigência da declaração da extinção da 

punibilidade. Enfim, a carência da ação penal resolve o problema imediato. A declaração judicial da extinção da 

punibilidade visa a resolver problemas futuros. As duas convivem no mesmo ato decisório. O juiz rejeita a 

denúncia ou a queixa e, ao mesmo tempo, declara extinta a punibilidade.” Ibidem, p. 246. 
868 MOURA, Maria Thereza de Assis. Justa causa para o processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 216. 
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Quanto ao interesse de agir, com apoio em LIEBMAN (1992)869, tem-se que este advém 

da relação de utilidade entre a lesão a determinado direito em afirmação e o provimento final 

da tutela jurisdicional pleiteada. A utilidade, portanto, é o resultado após aferição da 

necessidade do provimento jurisdicional e sua adequação. 

 

No campo penal, tal condição tem caráter impar já que o axioma nulla poena sine 

iudicio870 é uma das vigas mestras do processo penal, algo que vem sendo atualmente muito 

discutido em razão dos métodos de consenso, tal qual a transação penal871 e colaboração 

premiada. No entanto, via de regra é sabido que o processo é requisito necessário para afligir-

se uma pena ao cidadão, de modo que a necessidade de obtenção pela via processual do 

provimento para imposição de uma pena é pressuposto de todo e qualquer processo penal de 

conhecimento para fins condenatórios. Assim, geralmente tal condição da ação é facilmente 

perceptível, sendo os casos hipotéticos da sua inexistência de fácil percepção, tal qual habeas 

corpus impetrado pelo Ministério Público buscando a condenação de um cidadão, por exemplo. 

 

No campo processual penal o interesse de agir ganha contornos importantes ao viabilizar 

um juízo de ponderação pelo juiz, sopesando os custos da marcha processual sob um duplo 

aspecto: custos onerados pelo Estado enquanto gestor da atividade judicial e custos impostos 

ao acusado, justamente calcado naquela visão de processo como pena autônoma, anteriormente 

trabalhado872. 

                                                                 
869 “L’interesse ad agire è, riassumendo, il rapporto di utilità corrente tra la lesione di un diritto, che è stata 

affermata, e il provvedimento di tutela giurisdizionale che viene domandato.” LIEBMAN, Enrico Tulio. Manuale 

di diritto processuale civile, 5. Ed., Milano, Giuffrè Editore, 1992, p. 147. 
870 BADARÓ, Gustavo. As condições da ação penal in 40 anos da Teoria Geral do Processo, São Paulo, Editora 

Malheiros, p. 403. 
871 Destaca GRINOVER que mesmo nos casos de transação penal, trazida pela Lei dos Juizados Especiais, a aceitação 

da sanção penal pelo acusado só pode vir mediante o processo. GRINOVER, Ada Pellegrini. As condições da ação 

in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 69, 2007, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 189. 
872 MORAES, Maurício Zanoide de. Interesse e legitimação para recorrer no processo penal brasileiro, São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 78. Assim, ganha corpo a discussão acerca da falta de interesse agir 

na perspectiva da “prescrição em perspectiva” oriunda de prognósticos acerca da efetivação do poder punitivo 

tomando por conta a imputação fática e jurídica realizada na acusação. Para tanto ver MORAES, Maurício Zanoide 

de. Interesse e legitimação para recorrer no processo penal brasileiro, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 92-98 e ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no 

Processo Penal: Estudos em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, 

p. 249-250. De suma importância observar que este também é o entendimento de GRINOVER, ao apontar que não 

haveria utilidade da acusação nesses casos, indicando também que: “Pode ocorrer, também, que a iminência da 

prescrição se verifique durante o desenvolvimento do processo. O caso tem ocorrido nos procedimentos de 

competência do Tribunal do Júri, quando o processo fica paralisado por muito tempo após a decisão de pronúncia. 

A situação também pode ser enquadrada na falta de interesse-utilidade, podendo o juiz reconhecer a ausência da 

condição, superveniente à propositura da ação. Com efeito, o exame da existência das condições da ação deve ser 

feito em qualquer momento do "iter" procedimental, inclusive em segundo grau de jurisdição.” GRINOVER, Ada 
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Nos mesmos moldes críticos que o faz para com a possibilidade jurídica, ASSIS 

MOURA
873

 também crê na desimportância de considerar o interesse de agir como categoria de 

condição da ação no campo penal, mediante a transposição da discussão originária do processo 

civil, justamente em razão da necessidade de intervenção estatal para liberação do ius puniendi 

estatal como manifestação clara do adágio nulla poena sine iudicio, e não da existência de uma 

pretensão não satisfeita. 

 

3.7.3 Legitimação ativa e passiva 

 

 

Sopesando então a legitimidade das partes via de regra a legitimação ativa corresponde 

ao Ministério Público, nos casos de delitos puníveis por ação penal de iniciativa pública 

incondicionada ou condicionada, e ao ofendido nos casos de ação penal de iniciativa privada.  

 

Quanto à legitimação passiva esta corresponderá ao cidadão a quem a acusação imputa 

a conduta típica (acusado)874. Imprescindível observar que a legitimidade passiva não pode ser 

objeto de confusão com o substrato mínimo probatório atinente à justa causa – indícios de 

autoria –. Assim, a legitimidade passiva é correlata à dimensão de identidade após raciocínio 

conectado ao juízo de plausibilidade fundado na justa causa, impondo que exista uma relação 

satisfatória entre o acusado e a pessoa relacionado às provas e elementos informativos colhidos 

                                                                 
Pellegrini. As condições da ação in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 69, 2007, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 189. 
873 MOURA, Maria Thereza de Assis. Justa causa para o processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 216-217. 
874 Nesse aspecto, há que se observar a diferenciação entre legitimação ordinária (ninguém pode pleitar direito 

alheio em nome próprio); extraordinária (hipótese de substituição processual em que se pede direito alheio em 

nome próprio) e representação (hipótese em que se pede direito alheio e nome alheio). BADARÓ tratando da posição 

do Ministério Público e sua legitimidade ensina que: “O Ministério Público não é o titular do direito de punir, que 

pertence ao Estado. Ao Ministério Público se confere, apenas, a titularidade ou legitimidade para a propositura da 

ação penal. Tal poder, porém, decorre simplesmente da lei, independentemente da titularidade do ‘direito material’ 

debatido em juízo, no caso, o ‘direito de punir’. Assim, somente no sentido de ser o titular da pretensão processual 

posta em juízo é que se pode considerar o Ministério Público um ‘legitimado ordinário’. Entretanto, nesse conceito, 

na ação penal de inciativa privada, em que, excepcionalmente, o poder de perseguir em juízo é conferido à vítima, 

ela também seria um ‘legitimado ordinário’. E, diante de tal quadro, concluir-se-ia que, se ambos são legitimados 

ordinários, não existiria situação de ‘legitimado extraordinário’ ou substituto processual, pelo que a distinção entre 

legitimação ordinária e extraordinária seria destituída de todo e qualquer significado no processo penal. No 

máximo, poder-se-ia pensar em legitimação extraordinária na hipótese de ação penal privada subsidiária, posto 

que, nesse caso, o legitimado ordinário seria o Ministério Público, mas, em virtude de sua inércia, abre-se a 

oportunidade para a vítima ou seu representante legal ofertar a queixa. Todavia, do ponto de vista terminológico 

– e também da tradição do processo penal brasileiro -, melhor denominar tal caso de legitimação subsidiária, em 

vez de legitimação extraordinária.” BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, 

Editora Thomson Reuters, 2018, p.174.  
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quando da investigação. Apurada diferença nas identidades, existente um problema quanto à 

ilegitimidade passiva875. 

 

Em adição, não se pode confundir legitimação com interesse de agir, já que a titularidade 

da ação corresponde à legitimação. Observe-se, portanto, que as partes sempre serão os sujeitos 

que figurarão no processo, podendo estas serem legítimas ou ilegítimas, mas nunca sendo 

sujeitos “não-partes”. Os aspectos formais mesmo no caso da sua impertinência não desnaturam 

o próprio conceito de parte. 

 

3.7.4 Justa causa 

 

 

Reiterando o aspecto altamente controvertido que a justa causa possui para o processo 

penal, há grande discussão acerca desta ser uma condição da ação integrante de uma das três 

acima trabalhadas876 ou autônoma877, além de haver posicionamento doutrinário de que esta 

sequer seria uma condição da ação878. O próprio CPP de 1941, após a reforma de 2008 não 

auxilia a resolução da contenda, por trazer em seu art. 395, em incisos diversos que a será 

motivo de rejeição da denúncia ausência das condições da ação (inc. II) e ausência de justa 

causa (inc. III). 

 

Nos debruçando sobre o que verdadeiramente importa ao presente trabalho, respeitando-

se seus limites metodológicos, merece destaque a construção realizada por ZILLI (2017)879, ao 

colocar a justa causa como condição primeira, no aspecto de importância e não necessariamente 

                                                                 
875 ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: Estudos 

em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p. 245. 
876 GRINOVER defende que a justa causa integraria a condição da ação da possibilidade jurídica do pedido. 

GRINOVER, Ada Pellegrini. As condições da ação in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 69, 2007, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 189. TUCCI defende que a justa causa integraria o interesse de agir. 

TUCCI, Rogério Lauria. Teoria do Direito Processual Penal: Jurisdição, Ação e Processo Penal, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 95. 
877 ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: Estudos 

em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p. 241. No mesmo sentido: 

JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública: princípio da obrigatoriedade, 2. ed., ver. e atual., 1994, p. 41. 
878 MOURA, Maria Thereza de Assis. Justa causa para o processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 221-223. Para a autora justa causa seria um conjunto de elementos de direito e de fato que 

tornariam legítima a coação, sendo, portanto, fundamento da acusação. Idem, p. 248. 
879 ZILLI, op. cit., p. 241. O autor concorda com a construção realizada por GRINOVER quanto à relação direta da 

justa causa com a plausibilidade da acusação, enquanto aparência do direito material invocado. GRINOVER, Ada 

Pellegrini. As condições da ação in Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 69, 2007, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 186-188. 
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cronológico na análise judicial das condições da ação, pois esta corresponde ao suporte 

probatório e jurídico mínimo imposto para autorizar a continuidade do processo penal de 

natureza condenatória. 

 

Com isso, sua análise impõe um sopesamento quanto ao fato qualificado penalmente 

narrado e atribuído a alguém. Deste modo, a configuração da justa causa depende diretamente 

da valoração incidente sobre tais elementos, sendo assim um selo que atesta a presença de um 

suporte probatório mínimo a sustentar a narrativa fático-jurídica, que autoriza, portanto, a 

viabilidade da continuidade do processo para análise da adequação penal típica, antijurídica e 

culpável880. 

 

Além de bipartir o conceito de justa causa em “indícios de autoria e prova da 

materialidade do crime” tal qual já é pacífico na doutrina, ZILLI (2017)881
 também sopesa a 

justa causa sob um duplo aspecto: análise quanto à imputação fática e quanto à qualificação 

jurídico-penal. Nesse aspecto, o primeiro viés seria quanto a um juízo de probabilidade da 

vinculação sujeito-fato, enquanto primeiro passo, e o segundo viés seria quanto à legalidade, 

tipicidade penal da conduta imputada. 

 

ASSIS MOURA (2001)882
 entende que a justa causa sob um viés também bipartido 

corresponde à legalidade da acusação, no plano jurídico, e à legitimidade da acusação883, no 

plano axiológico. Assim, mesmo que não considerada esta uma condição da ação, 

importantíssimo o trabalho da autora por destacar e trazer a discussão acerca da análise da justa 

causa não se dar apenas em modo abstrato, mas também devendo conjugar os elementos 

exigíveis a dar fundamento fático e jurídico à narrativa posta na acusação. 

                                                                 
880 ZILLI, op. cit., p. 241. 
881 O autor aponta a divergência doutrinária quanto ao locus da legalidade penal nas condições da ação: a maioria 

a posiciona na possibilidade jurídica do pedido. Ocorre que na visão do autor esta ficaria abarcada sob a justa causa 

e ao exemplificar trata dos delitos tributários: “há que se averiguar, em face da narrativa fática, a viabilidade da 

adequação penal típica. Ausente esta, haverá carência da ação pela falta de justa causa. Tomem-se como exemplo 

as acusações relativas à sonegação fiscal que muita discussão suscitou nos últimos anos. Sem o lançamento 

definitivo do tributo, sequer seria possível falar-se em conduta penal típica contra a ordem tributária. Assim, 

proposta a denúncia por aquela prática, a questão deverá ser superada com o reconhecimento da falta de justa 

causa.” ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: 

Estudos em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p. 243. 
882 MOURA, Maria Thereza de Assis. Justa causa para o processo penal. São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 223.  
883 A autora aponta expressamente: “o juízo da legitimidade não pode dar-se apenas sob o aspecto formal da 

denúncia ou queixa que relatar um fato típico em tese. Deve ater-se, também, ao exame do conjunto probatório.” 

Ibidem, p. 244. 
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Assim, o intento do presente trabalho nessa temática de pressupostos processuais e 

condições da ação se mostra apenas na breve exposição e classificação destes como objeto de 

análise do juiz quando da realização do juízo de admissibilidade da acusação, de forma a não 

caber aqui qualquer discussão ou posicionamento doutrinário da pesquisa. 

 

Por conseguinte, emerge a necessidade de se brevemente discutir aspectos relativos à 

diferenciação entre os momentos de análise dos pressupostos processuais, das condições da 

ação, com enfoque na justa causa, tocando os temas de graus de cognição e standards 

probatórios. 

 

3.8 Juízo de admissibilidade da acusação enquanto juízo anterior ao mérito 

 

 

Considerada a prática jurídica cotidiana, não raro, verificam-se nos mais variados 

Tribunais e seus respectivos juízos criminais, justificativas as mais diversas que apontam para 

desimportância dada ao juízo de admissibilidade da acusação, muitas vezes calcada em 

interpretação apressada dos dispositivos legais e confusões terminológicas, o que acaba por 

gerar um menoscabo das garantias fundamentais. 

 

Com isso, reiteradas vezes justifica-se uma análise apressada das questões fáticas e 

jurídicas da acusação e da defesa apontando-se a preocupação em não se antecipar o julgamento 

final do mérito884, bem como supostamente imperar nesse momento o axioma do “in dubio pro 

societate”.  

 

Sob o primeiro aspecto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é ressoante em 

apontar o juízo de admissibilidade da acusação como um juízo feito em delibação/prelibação885. 

                                                                 
884 O receio em não se antecipar o mérito do julgamento final Nesse momento inicial é apontando também em 

julgamento do Superior Tribunal de Justiça: HC 363.772/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2017. 
885 Historicamente no STF quando do julgamento do Inq. 698, sob a Relatoria do Min Ilmar Galvão, asseverou-se 

que “Quanto à acusação, sabe-se que o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal constitui mero 

juízo de admissibilidade, não havendo espaço, por essa razão, para adentrar-se no mérito do pedido inserto na 

inicial acusatória. Assim, a constatação acerca da existência, ou não, da fraude, com internações fictícias, altas 

precoces, entre outras irregularidades noticiadas, é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, 

não podendo ser objeto de análise nesse juízo de delibação.” Inq 698, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2002, DJ 10-05-2002. Com isso, mais recentemente verifica-se o mesmo 

entendimento nos seguintes julgamentos: RHC 129043, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 

julgado em 04/10/2016; Inq 3982, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017; 

RE 929795 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017; Inq 4633, 



278 
 

Etimologicamente tais expressões advêm do latim e possuem em um dos seus sentidos algo que 

remete a experimentar algo em diminuta quantidade e examinar algo com os olhos e então dizer 

sucintamente sobre886. 

 

Nesse aspecto, de fato a realização do juízo de admissibilidade da acusação, via de regra, 

ocorre em momento anterior ao juízo do mérito do processo penal, o que não quer dizer que 

este deva ser feito de forma apressada e desatenta. Conforme, anteriormente apontado, há 

questões jurídicas (regularidade da peça acusatória, pressupostos processuais e condições da 

ação) e fáticas (predominantemente probatórias, correlatas à justa causa) a serem devidamente 

analisadas nesse justo momento. 

 

Por conseguinte, são o grau de cognição e o standard probatório, que irá nortear e balizar 

o juiz nesse momento processual. Sob pena de extrapolar os limites do presente trabalho far-se-

á sugestões de como tal análise deve se dar, sem necessariamente estabelecer qual dos standards 

probatórios já apontados pela doutrina a presente pesquisa entende como meta para este 

momento processual887. 

                                                                 
Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018. Quando do julgamento do Inq. 4022, 

sob a Relatoria do Min. Teori Zavascki fixou-se que: “A   fase processual do recebimento da denúncia "é juízo de 

delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da 

denúncia, delineados no art.  41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal" 

(Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15. Com isso, também no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça verifica-se tal leitura e definição do juízo de admissibilidade como juízo de 

delibação e prelibação: AgRg no RHC 74.527/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/10/2018, DJe 15/10/2018; APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018; APn 869/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 01/03/2018; APn 685/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 14/03/2014; 

APn 574/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2010, DJe 08/11/2010.  
886 É comum verificar na jurisprudência a larga utilização do termo juízo de delibação ou prelibação. HOUAISS: 

“delibação. s.f. ato ou efeito de delibar; prova, libação” delibar 1. t.d. apreciar o sabor de (líquido), ger. 

Experimentando apenas uma quantidade reduzida; saborear, degustar <d. o licor> 2. t.d.p.ext. ingerir (líquidos); 

beber, libar <d. uma garrafa de vinho> 3. t.d. fig. gozar (uma experiência singular, original ou inovadora); 

experimentar, provar. ETIM lat. Delibo, as, avi, atum, are ‘colher, tocar de leve, gostar, saborear.” HOUAISS, 

Antônio. Mauro de Salles Villar; MELLO FRANCO, Francisco Manoel de. Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001, p.931 “prelibação s.f. ato de prelibar; antegozo ETIM lat. 

Praelibatio, onis, ‘oferenda prévia (aos deuses)“prelibar v. td. Sentir prazer antecipadamente ao pensar em (algo); 

antegozar, antefruir <p. as delícias da viagem> ETIM lat. Praelibo, as, avi, atum, are ‘degustar; verter, dar de 

beber; fig. percorrer, examinar com os olhos. Dizer sucintamente’. Idem, p. 2286. “libação s.f 1. ato que consiste 

na aspersão de um líquido em intenção de uma divindade 2 o líquido espargido 3 ato de tomar bebidas, esp. 

alcoólicas, por prazer ou para brindar (us. Exclusivamente no pl. ETIM lat. Libatio, onis oferenda, sacrifício” p. 

1752. 
887 BADARÓ aponta que: “Numa escala crescente, fundado em padrões norte-americanos, é possível constar três 

distintos “standards probatórios”: (I) simples “preponderância de provas” (preponderance evidence), que 

significa simplesmente a probabilidade de um fato ter ocorrido; (II) “prova clara e convincente” (clear and 

convincing evidence), que pode ser identificado como uma probabilidade elevada; (III) e “prova além da dúvida 

razoável” (beyond a reasonable doubt), como uma probabilidade elevadíssima, que muito se aproxima da certeza.” 
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Com isso, tomando por base as lições da “Teoria Geral do Processo”, emerge uma 

discussão importante acerca de qual maneira deve se dar o exame das condições da ação: se 

tomando por verdadeiras as afirmações feitas na inicial acusatória in status assertionis888 ou 

compulsando os elementos a verificar a presença destas in concreto. 

 

Ao nosso ver, no campo processual penal tal discussão tem total pertinência, justamente 

por demarcar bem a diferença de profundidade e extensão entre os graus de cognição889 da 

análise das condições da ação a depender exatamente do momento processual que se está a 

tratar quando da realização do juízo de admissibilidade da acusação. 

 

WATANABE (2005)890 diagnostica dois planos a considerar a cognição: horizontal e 

vertical. Quanto ao plano horizontal, tem-se por limites objetivos as questões processuais, as 

condições da ação e o mérito, sendo a cognição plena ou limitada, a depender da extensão. 

Quanto ao plano vertical tem-se que esta varia em grau de profundidade de exauriente 

(completa) e sumária (incompleta). 

 

Entende-se que o complicador da discussão refere-se à intrínseca relação existente entre 

a legitimidade passiva, a tipicidade e a justa causa para a ação penal, pois a legitimidade passiva 

                                                                 
BADARÓ, Gustavo H. Editorial dossiê “Prova penal:  fundamentos epistemológicos e jurídicos” in Revista 

Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 1, 2018, p. 71. 
888 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, 3. ed., rev. e atual., São Paulo, Perfil, 2005, p. 81. 

FAZZALARI leciona que: “Aggiungerei, anzi, che questa conclusione, se da un canto svincola l’azione (come, del 

resto, l’attività delle altre parti e del giudice) dal malinteso presupposto della esistenza del diritto, ed offre quindi 

uno schema adatto vuoi all’azione che sfocia nell’accoglimento vuoi a quella che mette capo al rigetto, dall’altro 

consente, se non sbaglio, di spiegare e sistemare il coordinamento fra il diritto (sostanziale) e le residue azioni 

nominate: coordinamento che indubbiamente sussiste e di cui non si può non tener conto, ma che, a mio avviso, 

va contemplato in termini di asserzione e non in termini di esistenza del diritto presupposto. Meno che mai, infine, 

sarebbe possibile negare il coordinamento fra il diritto e gli atti che, come la sentenza di accoglimento e gli atti del 

processo esecutivo, presuppongono l’accertamento della situazione sostanziale, sotto il cennato riflesso che 

certezza del diritto non significa esistenza. A parte il rilievo che si tratta ancor qui din un coordinamento logico e 

non pratico, e che come tale e in quanto tale esse deve essere assunto nel sistema, va richiamata in proposito la 

constatazione già compiuta: quali che siano l’intensità della certezza (e ciò in ragione delle prove utilizzate e dei 

limiti del loro apprezzamento da parte del giudice) e la sua modificabilità (per effeto di impugnazioni), il rango di 

realtà accertata rappresenta un limite invalicabile, contraddistingue la più elevata e pregnante presenza del diritto 

nel processo.” FAZZALARI, Elio. Note in tema di diritto e processo, Milano, Giuffrè Editore, 1957, p. 160-161.  
889 WATANABE define cognição como “prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar 

e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são 

deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do iudicium, do julgamento do objeto litigioso 

do processo.” WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, 3. ed., rev. e atual., São Paulo, Perfil, 2005, 

p. 41. DIDIER JR aponta que a cognição judicial é a técnica pela qual o magistrado tem acesso e resolve questões 

que são postas a sua apreciação. DIDIER JR. Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de 

admissibilidade do processo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, p.53. 
890 Assim, a cognição judicial se debruça sobre questões de três naturezas: afeitas à regularidade do processo; às 

condições da ação; e por fim, ao mérito, tendo cada uma das três categorias análise sob o viés das questões de fato 

e questões de direito. WATANABE, op. cit., p. 81.  
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possui fortíssima relação com os indícios de autoria (primeiro aspecto da justa causa) e a 

possibilidade jurídica, enquanto tipicidade em abstrato, está umbilicalmente ligada à exigência 

de prova da materialidade delitiva (segundo aspecto da justa causa). Reitera-se que o tema da 

justa causa é de enorme discussão, desde a sua classificação até o grau de cognição e standard 

probatório correlato a este no momento do juízo de admissibilidade. Nesse aspecto, não busca 

a presente pesquisa encerrar a discussão, mas somente traçar linhas primárias, já que o enfoque 

desta se dá muito mais ao aspecto constitucional e procedimental do juízo de admissibilidade 

do que às questões afeitas à justa causa891. 

 

Pois bem, já brevemente antecipando o próprio caráter procedimental e cronológico do 

procedimento comum ordinário que se desenha na presente pesquisa, parte-se da premissa que 

os requisitos formais da peça acusatória (exposição do fato criminoso, com todas suas 

circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas – art. 41, 

do CPP), os pressupostos processuais e as condições da ação, excluída aqui a justa causa892, 

deverão ser analisados automaticamente após o oferecimento da acusação pelo juiz in status 

assertionis, sem qualquer necessidade de valoração probatória, a fim de verificar se a acusação 

oferecida é manifestamente infundada.  

 

Por conseguinte, diante da impossibilidade de análise estanque de tais questões pelo 

juiz, com apoio na teoria da asserção, tomando por base as afirmações feitas na inicial 

acusatória, em cognição superficial, deverá ser feita uma análise macroscópica a verificar uma 

carência “prima facie”, situações em que a acusação é manifestamente infundada. Assim, seria 

uma verificação com diminuto grau de cognição com as possibilidades de pronta rejeição da 

acusação ou determinação da citação do acusado para oferecimento da reação defensiva inicial 

diante da aparente regularidade da acusação posta. Destaca-se que aqui haverá limitação 

horizontal, uma vez que há apenas a tese acusatória, faltando então a reação defensiva inicial 

(antítese)893. 

 

                                                                 
891 O tema é muito bem discutido por ZILLI em ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e 

Garantismo no Processo Penal: Estudos em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora 

LiberArs, 2017, p. 231-253. 
892 A exclusão aqui se dá não por discutir a pesquisa se seria esta ou não condição da ação, mas sim por estar essa 

conectada a aspectos probatórios. Para os posicionamentos da doutrina ver o item 3.8.4. do presente capítulo. 
893 Diferenciando os graus de cognição horizontal e vertical, ver: WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo 

civil, 3. ed., rev. e atual., São Paulo, Perfil, 2005, p. 128. 
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Aparentemente verificada a presença de todos os requisitos apontados irá determinar 

por meio de despacho o processamento da ação com a necessária citação do acusado para que 

ofereça sua resposta à acusação. Conforme analisado nos procedimentos especiais já é o que 

ocorre, pois ao estar diante da acusação o juiz determina a comunicação do acusado apenas se 

esta não é infundada de forma inconteste. 

 

Apresentada a resposta defensiva, o juiz terá condições, com maior percuciência à 

anterior análise, em razão de estar diante de duas versões antagônicas sobre o mesmo fato 

naturalístico, em grau de cognição mais profundo que o inicial894, de analisar as mesmas 

questões, para somente assim declarar por meio de decisão judicial recebida ou rejeitada a 

acusação ou então absolvido sumariamente o acusado, conforme apregoa o art. 397, do CPP. 

Nesse exato momento processual, atinge-se a plenitude quanto à extensão das questões sob 

análise (pressupostos processuais e condições da ação). 

 

Destaca-se que já neste segundo momento com a reação defensiva concretizada haverá 

uma nova análise quanto à regularidade formal da acusação, dos pressupostos processuais, das 

condições da ação e principalmente da justa causa. Somente neste momento será possibilitada 

a análise dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, pois esta atividade possui 

caráter manifestamente epistêmico895.  Ao exigir-se prova da materialidade do crime, necessária 

                                                                 
894 Apesar de sustentar que há dois recebimentos da acusação, posicionamento que o presente trabalho não se 

alinha, MENDONÇA destaca que os níveis de cognição do juízo de admissibilidade da acusação são sequenciais e 

progressivos: “São dois filtros sequenciais e progressivos, com níveis de cognição diversos, embora sobre o mesmo 

tema. No primeiro momento, do art. 395 – rejeição liminar da acusação –, o juízo é feito antes de a defesa 

apresentar a resposta à acusação – e, portanto, sem contraditório. O segundo filtro já é feito após a defesa se 

manifestar a exercitar o contraditório. Em ambos os casos, embora o nível de cognição horizontal (o que o juiz 

analisa) seja o mesmo (os requisitos indicados nos artigos 41 e 395), há um aumento da profundidade da cognição 

vertical conforme o procedimento avance e a defesa exerça o contraditório.” DE MENDONÇA, Andrey Borges. 

Código de Processo Penal comentado, coord. Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacarias Toron, Gustavo 

Henrique Badaró, São Paulo, Thomson Reuters, 2018, p. 714. 
895 BADARÓ leciona que: “ainda que se procure analisar a tipicidade e autoria delitiva, na ótica exclusiva das 

condições da ação, com base apenas no que foi asserido na denúncia ou queixa e, portanto, aplicando a teoria da 

asserção em sua pureza doutrinária, mesmo assim o recebimento da acusação também dependerá da análise da 

existência de um suporte probatório mínimo sobre os fatos afirmados na peça acusatória.” BADARÓ, Gustavo. 

Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 184. Já ZILLI aponta 

que: “A justa causa, por sua vez, é uma valoração incidente sobre estes elementos: narrativa, vinculação fato/sujeito 

e qualificação jurídico-penal. É o selo que reconhece a presença de um suporte probatório mínimo que sustente a 

narrativa fática e que reconheça a viabilidade da adequação penal típica proposta e dos demais elementos que 

estruturam o ilícito penal: antijuridicidade e culpabilidade. (....) Para o enfrentamento das condições da ação penal 

é imperativa a adoção da teoria da asserção – teoria dela prospettazione. O que importa, em um exame inicial, é o 

retrato desenhado pela acusação, até mesmo porque é sobre este que incide o juízo de admissibilidade preliminar.” 

ZILLI, Marcos. Ainda sobre as condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: Estudos em 

homenagem a Antônio Scarance Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p. 241 e 251. 
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a certeza da ocorrência daquele, pois “prova” da materialidade seria necessariamente resultado 

probatório. Havendo dúvida quanto ao delito inexistente justa causa. 

 

No tocante aos indícios de autoria, “indícios” seriam “prova leve”896 ou até mesmo 

resultado probatório calcado em um standard rebaixado, diverso da “prova além de qualquer 

dúvida razoável”, próximo, portanto, da “preponderância de provas” ou da “prova clara e 

convincente”897. Aqui a justa causa inexistirá se afastada qualquer probabilidade de ser o 

acusado autor do delito imputado898. 

 

Portanto, quando do juízo de admissibilidade da acusação, obrigatoriamente posterior à 

reação defensiva, haveriam três níveis de resultados probatórios possíveis quanto aos elementos 

de autoria e materialidade do crime, logo três graus distintos de convencimento a resultar em 

três decisões possíveis899. Inicialmente quanto aos indícios de autoria: i) havendo probabilidade 

de autoria, há justa causa, logo recebe-se a acusação; ii) não há probabilidade, mas possibilidade 

de autoria, inexiste justa causa, logo rejeita-se a acusação; iii) há certeza, oriunda de provas, 

que o acusado não fora autor do crime imputado, logo absolve-se sumariamente o acusado. Já 

no tocante à materialidade do crime: i) há certeza do crime, há justa causa, logo recebe-se a 

                                                                 
896 Analisando as decisões proferidas ao término do juízo de acusação no Tribunal do Júri, BADARÓ aponta que no 

art. 413, ao utilizar a expressão “indícios suficientes de autoria” o legislador referiu-se à “prova mais tênue, ou na 

linguagem medieval, uma prova semiplena”. E prossegue o autor: “Para pronúncia é necessário uma prova ou 

mesmo um certo conjunto de prova que indique, como elevada probabilidade, a autoria, embora não se trata de 

certeza de autoria. Trata-se do que, na doutrina norte-americana, se identifica com o standard probatório da clear 

and convincing evidence.” BADARÓ, Gustavo. Da impronúncia e o ne bis in idem in Estudos em homenagem a 

Vicente Greco Filho, São Paulo, Editora LiberArs, 2014, p.180-181. 
897 Em razão da inexistência de definição legal do Código de Processo Penal acerca do que compõe a justa causa, 

tomando a definição da doutrina de “prova da materialidade do crime e indícios de autoria”, a colocação exata 

desses dois standards nesse aspecto escapa aos limites da presente pesquisa. Mas quanto aos indícios de autoria 

nos parece que estaria o standard de “preponderância de provas” mais adequado a este momento de análise dos 

indícios de autoria no juízo de admissibilidade no procedimento comum ordinário, pois se no procedimento do 

Tribunal do Júri para pronúncia do acusado exige-se a verificação de “indícios suficientes de autoria”, nos parece 

que haveria naquele procedimento a exata delimitação de diferentes standards para momentos diversos: i) 

preponderância para o recebimento da acusação (art. 406, caput, CPP), resultando em probabilidade simples; e ii) 

prova clara e convincente para o pronunciamento do acusado (art. 413, caput, CPP), resultando em probabilidade 

elevada. Se seguido o mesmo padrão tal standard será aplicável às decisões que decretam o sequestro e a hipoteca 

legal de bens, uma vez que os arts. 126 e 134, do CPP, indicam, respectivamente, “indícios veementes” e “indícios 

suficientes”. 
898 A auxiliar na solução da discussão de um ponto importante, qual seja a diferença entre “possibilidade” e 

“probabilidade”, BADARÓ primeiramente indica que o oposto de certeza variaria entre um grau de possibilidade e 

de probabilidade. Em sequência explica que a “possibilidade” advém da equivalência entre as razões favoráveis e 

contrárias à hipótese central, não predominando qualquer das razões. Já no juízo de “probabilidade” haverá um 

predomínio das razões, sejam as favoráveis ou desfavoráveis. Quanto mais intensa a prevalência, mais intensa a 

probabilidade. BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São 

Paulo, 2018, p. 177.  
899 A estruturação das decisões possíveis tem por base os moldes discutidos por BADARÓ ao analisar as decisões 

possíveis ao término do juízo de acusação no Tribunal do Júri em BADARÓ, Gustavo. Da impronúncia e o ne bis 

in idem in Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho, São Paulo, Editora LiberArs, 2014, p. 177-187 
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acusação; ii) inexiste certeza do crime, podendo até mesmo haver probabilidade, inexiste justa 

causa, rejeita-se a acusação; iii) há certeza, oriunda de provas, que não ocorreu o crime por 

inexistência do fato material, absolve-se sumariamente o acusado900. 

 

Mesmo estando tais questões situadas sobre uma zona cinzenta de difícil separação 

estanque, acredita-se que tal construção viabiliza o início de uma discussão acerca do standard 

probatório exigido para o recebimento da acusação. Para a presente pesquisa a análise judicial 

deve proceder neste momento inicial do processo em status assertionis para rejeição liminar da 

acusação ou determinação de citação do acusado, e juntada a reposta à acusação, com análise 

dos elementos probatórios, constantes do inquérito, apontados pela acusação, e os 

eventualmente trazidos pela defesa neste momento, haverá nova análise da regularidade formal 

da acusação, dos pressupostos processuais, das condições da ação e da justa causa. 

 

Tal construção, ao nosso ver, concretiza o direito à cognição adequada da controvérsia, 

parte integrante do corolário do devido processo legal, tal qual leciona WATANABE (2005)901, 

após justamente se alinhar à construção fazzalariana de processo, estabelecendo o império do 

contraditório no desenrolar do procedimento. Perceba que é justamente o contraditório que 

auxilia no aprofundamento da cognição. 

 

Nesse sentido, perfeitamente cabível a análise bipartida conforme delineado acima, de 

modo a combater a desvalorização do juízo de admissibilidade da acusação que acaba por 

resultar em permissividade ampla das acusações, destinando-se à instrução judicial a solução 

                                                                 
900 Assim, a diferenciação entre a decisão de rejeição da acusação e absolvição sumária no juízo de admissibilidade 

da acusação dizem respeito à cognição “secundum eventum probationis”, tema bastante discutido no processo 

civil relativo ao processo coletivo e com forte ligação a noção de coisa julgada, mas a presente pesquisa não tem 

por escopo esgotar. MARINONI discutindo acerca da coisa julgada sobre questão discutida aponta que: “Antes de 

tudo é preciso esclarecer que a restrição da prova pode resultar em duas técnicas de cognição: sumária e exauriente 

secundum eventum probationis. A técnica da cognição sumária é típica às hipóteses em que se dá ao juiz poder 

para decidir mediante juízo de probabilidade, que dispensa as provas cujo tempo de produção é incompatível com 

a urgência que caracteriza a necessidade de tutela do direito. Ao contrário, a cognição exauriente não permite a 

postecipação da produção da prova. Porém, a técnica da cognição exauriente secundum eventum probationis é a 

que diz respeito às hipóteses em que, ao mesmo tempo em que se restringe a prova, não se permite ao juiz decidir 

o mérito quando a prova não é suficiente para elucidar o mérito.” MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada 

sobre questão, inclusive em benefício de terceiro in Revista de Processo, vol. 259, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 103. 
901 WATANABE destaca que é por meio do procedimento que se permitem várias combinações de cognição nos 

planos horizontais e verticais, de modo a atender as exigências das pretensões materiais quanto à natureza, urgência 

do provimento, definitividade da solução, além de obedecer às opções do legislador. WATANABE, Kazuo. Da 

cognição no processo civil, 3. ed., rev. e atual., São Paulo, Perfil, 2005, p. 142-143. Para a presente pesquisa, 

também é através do procedimento, ao diagnosticar qual momento processual se está a falar que é possível discutir 

a diferenciação do grau de cognição exigido. 



284 
 

de questões que devem ser resolvidas logo no surgimento do processo penal com o oferecimento 

da acusação e da resposta à acusação. 

 

Para tanto, a reforçar a importância dos standards probatórios ou modelos de 

constatação e plena vigência da garantia fundamental da presunção de inocência, há de se 

analisar e discutir, mesmo que brevemente, o axioma “in dubio pro societate” no processo 

penal. 

 

3.9 O in dubio pro societate 

 

 

Verifica-se com alguma frequência a indicação em julgados dos mais variados Tribunais 

brasileiros, inclusive no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, expressões 

e assertivas no sentido de que “na fase de juízo de admissibilidade da acusação vigora o 

princípio do “in dubio pro societate”902, havendo também indicações do referido axioma para 

pronunciamento do acusado na primeira fase do procedimento do júri903.  

                                                                 
902 Historicamente, o referido axioma é citado inicialmente quando dos julgamentos dos RHC 32685, Relator(a):  

Min. OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/1953, DJ 07-10-1954 e RHC 32769, Relator(a):  

Min. NELSON HUNGRIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/1953, DJ 20-05-1954. Mais recentemente: REsp 

1682764/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 

14/11/2018; “Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer 

sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual 

modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus 

accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação 

penal.”. Também citando o referido axioma ver: RMS 56.073/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018. No mesmo sentido em: HC 436.733/TO, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018; HC 351.352/RO, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018; RHC 90.470/PR, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018; RHC 80.772/SP, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018;; HC 423.799/SP, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018; RHC nº 51.421, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/201; RHC 57.732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; RHC 80.285/RO, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017; AgReg no AResp nº 

620.058/DF, Rel. Ministro JOGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2017; RHC 71.320/RN, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016; HC 155.366/RJ, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/03/2014, REPDJe 01/07/2014, DJe 

16/06/2014; REsp 742.794/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

04/02/2010, DJe 15/03/2010. 
903 Também citando o in dubio pro societate, porém no procedimento do Tribunal do Júri, ver: AgRg no AREsp 

739.762/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 

23/02/2016; AgRg no AREsp 662.659/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 

18/08/2015, DJe 08/09/2015; HC 184.522/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, 

julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014; HC 139.346/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA 

TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 10/04/2014; AgRg no AREsp 71.548/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 13/12/2013; HC 159.263/PA, Rel. Ministro 
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De início, aponta-se que a verificação de indícios de autoria e materialidade do crime 

possui standard probatório diverso,), já que este implica em certeza e aquele implica em 

probabilidade, conforme brevemente discutido no subitem anterior (3.9). Além disso, 

considerar o referido axioma um princípio é algo que não encontra motivo de ser ou sustentação 

teórica atual, principalmente inserida em um contexto constitucional. 

  

A análise da justa causa seria claramente um juízo de probabilidade e certeza feito em 

concreto, sopesando-se os elementos de convicção colacionados aos autos904. Não configura 

um juízo de possibilidade, pois este corresponderia a um juízo de suspeita, exigindo-se, 

portanto, para a acusação um juízo de probabilidade905 quanto à autoria. Por outro giro, exige-

se um juízo de certeza quanto à ocorrência do fato, já que se requer prova da materialidade do 

fato imputado e não apenas indícios. 

 

Nesse aspecto, alinha-se a presente pesquisa ao entendimento de KNIJNIK (2007)906
 

quanto aos critérios de valoração e modelos de constatação deverem ser devidamente 

sinalizados pelo juízo, já que se trata de uma questão de direito, responsável pelo conhecimento 

e debate em contraditório das escolhas e opções do juiz acerca dos fatos. E aqui emerge o ponto 

mais sensível para a breve discussão que se propõe: imperioso que a decisão judicial indique 

inequivocamente o modelo de constatação utilizado, pois o mecanismo mais apropriado para 

submeter a análise fático-probatória à discussão das partes em contraditório consiste em definir, 

como questão de direito antecedente, qual é o modelo de constatação ou standard probatório 

será empregado no processo de formação do juízo de fato907. 

                                                                 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012; REsp 629.322/RJ, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 26/09/2011.  
904 Conforme tratamos no capítulo 2, CANUTO MENDES DE ALMEIDA trata da função preventiva e preparatória da 

formação da culpa preliminar – investigação. ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais 

do Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, p.38. Além disso, de suma importância o 

destaque feito por BADARÓ: “uma das finalidades do inquérito policial é, justamente, fornecer ao acusador os 

elementos probatórios necessários para embasar a denúncia. (...) Um processo sem que haja o mínimo de elementos 

de informação, normalmente colhidos no inquérito policial, indica que a ação penal não é concretamente viável. 

Ilusório seria o ‘Estado de Direito’ em que qualquer acusação infundada pudesse prosperar, sendo apenas um ‘ato 

de fé’ do acusador, ou sua ‘pura criação mental da acusação.” BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., 

atual. e ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 175-176. 
905 ASSIS MOURA é expressa: “a prova que se exige para a incoação do processo é aquela em grau necessário para 

submeter alguém a julgamento. Relaciona-se, pois, a justa causa com juízo de mínima probabilidade de 

condenação. Não se exige, de pronto, a certeza moral quanto à ocorrência do fato, da autoria e da culpabilidade. 

Esta será imprescindível na final, para autorizar um decreto condenatório.” MOURA, Maria Thereza de Assis. 

Justa causa para o processo penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 245. 
906 KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2007, p. 18. 
907 Ibidem, p. 31. KNIJNIK aduz que: “Na experiência brasileira, não se tem o hábito de, previamente, indicar o 

modelo de constatação utilizado, embora necessariamente um modelo de constatação esteja implicado no decidir.” 

Ibidem, p. 32 Ultimamente muito se discute acerca da identificação dos modelos de constatação no processo em 



286 
 

Mesmo não adentrando verticalmente na discussão acerca de qual seria o modelo de 

constatação ou o standard probatório a ser respeitado na decisão de recebimento da acusação908, 

sob pena de extrapolar os limites da presente pesquisa, intenta-se apontar que descabido 

sustentar a existência do adágio in dubio pro societate nessa fase primeva do juízo de 

admissibilidade da acusação, tendo em vista imperar a garantia fundamental da presunção de 

inocência durante toda a persecução penal. 

 

É sabido que a presunção de inocência não entra em rota de colisão ao se estabelecer 

standards de prova rebaixados em decisões anteriores à decisão final de mérito. Além disso, 

reconhece-se que mesmo existente a dúvida quanto à autoria, prossegue-se à fase processual 

seguinte de instrução e julgamento, visto que exigidos indícios em um juízo de probabilidade. 

Logo mesmo que “apenas” seja provável que o acusado seja o autor do fato imputado, há 

dúvida, plenamente autorizado o juízo de admissibilidade da acusação positivo. 

 

O ponto nodal da discussão reside no expresso reconhecimento que para o recebimento 

da acusação indispensável atingir o requisito imposto por lei, qual seja haver justa causa. Assim, 

não pode haver dúvida quanto à materialidade do crime, já que se impõe que haja certeza deste. 

No tocante à autoria, mesmo que admitida a dúvida, melhor que utilizar o adágio in dubio pro 

societate nas decisões de admissibilidade positiva da acusação seria então estabelecer e discutir 

qual o standard probatório exigido, sendo a probabilidade simples da autoria (“preponderância 

de provas”) ou da probabilidade elevada (“prova clara e convincente”)909. 

                                                                 
geral, principalmente no campo penal. Assim, para análise dos modelos existentes na visão do autor 

(preponderância de provas; prova clara e convincente; prova clara, convincente e inequívoca e prova além da 

dúvida razoável) ver p. 37-46 da referida obra. 
908 Rememora-se assim o entendimento de que há no processo penal uma progressão de convencimento judicial 

acerca do mesmo quadro e narrativa fática, partindo-se de uma possibilidade na investigação, passando por uma 

probabilidade na acusação e seu juízo de admissibilidade e uma certeza no juízo de condenação. Destacado que a 

possibilidade se refere tanto a ocorrência do fato quanto à suposta autoria; a probabilidade se dá quanto à autoria 

e necessária certeza da ocorrência do fato no juízo de admissibilidade; e certeza quanto à ocorrência do fato e 

autoria no juízo de condenação.  
909 Tratando de questões referente ao Tribunal do Júri e as decisões proferidas ao término do juízo de acusação, a 

auxiliar e dar um norte a breve discussão que se propõe, BADARÓ leciona que: “A decisão de pronúncia não reclama 

a prova plena, isto é, a certeza da autoria delitiva que obviamente será objeto de análise apenas dos jurados. Basta 

a presença de ‘indícios suficientes de autoria”, que equivale a um juízo de probabilidade de que o acusado seja 

autor do delito. Mas, o que deverá fazer o juiz no caso de não ‘se convencer’ da existência de ‘indícios suficientes 

de autoria’? Deverá impronunciar o acusado, segundo prevê o caput do art. 414 do CPP. Não se exige, pois, que 

haja ‘certeza’ de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com 

elevado grau de probabilidade, que o acusado foi o autor do delito para pronunciá-lo. Isto não se confunde, 

obviamente, com o in dubio pro societate. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim 

de estabelecer um requisito – quanto à autoria ou participação – que, do ponto de vista do grau de convencimento 

judicial, não necessita de ‘certeza’, conformando-se com um standard probatório ou modelo de constatação 

reduzido ou rebaixado: ‘probabilidade elevada’. Mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes 
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Buscando historicamente a origem de tal axioma, há registros na doutrina jurídica e na 

própria literatura acerca do “in dubio contra reum”, “in dubio pro reppublica”, “in dubio pro 

vitima”, dentre outros910. Quanto ao primeiro axioma, verifica-se que ARENDT (1999)911
 

descrevendo questões fáticas, lógicas e, em alguma medida, jurídicas do julgamento de 

Eichmann em Jerusalém, suposto responsável pelo envio de judeus para campos de extermínio 

no leste europeu, indica que mesmo com a insistente negativa do réu e ausência completa de 

provas, este fora condenado sob a possível vigência do “in dubio contra reum”.  

 

O mesmo axioma também é citado por BRAMSTEDT (1945)912
 ao analisar o trabalho da 

Gestapo ao atuar sob o norte da prevenção como alvo de total controle social, de forma a 

preservar a posição do Estado frente a qualquer ameaça, mínima que fosse, perante a ocorrência 

de alguma lesão. Com isso, ao menos que a pessoa abordada comprovasse contundentemente 

que era leal ao regime, a atuação da polícia se dava em seu desfavor sob o império do axioma 

“in dubio contra reum” (When in doubt, turn against the accused!”). 

 

                                                                 
‘indícios suficientes’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o 

juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do in dubio pro reo”. BADARÓ, Gustavo. Da 

impronúncia e o ne bis in idem in Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho, São Paulo, Editora LiberArs, 

2014, p.181-182. 
910 BIDASOLO analisando a expansão do direito penal frente às garantias constitucionais diagnostica inversões de 

cargas e ônus probatórios, além da relativização cada vez maior daquelas garantias frente à gravidade de delitos e 

direitos das vítimas, por exemplo: “Principios como el in dubio pro reo y la presunción de inocencia se van 

convirtiendo paulatinamente en in dubio pro víctima y presunción de culpabilidad. Incluso las finalidades 

preventivas que la doctrina mayoritaria atribuye al Derecho penal están dejando paso a concepciones retributivas, 

aun cuando no se diga expresamente. La venganza como forma de “reparación” a la víctima está detrás de las 

agendas políticas.” BIDASOLO, Mirentxu Corcoy. Expansión del derecho penal y garantías constitucionales in 

Revista de Derechos Fundamentales, nº 8, 2012, p.46 
911 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. trad. José Rubens 

Siqueira, São Paulo, Companhia das Letras, 1999. p. 230-231 A autora aponta inclusive a suposta existência de 

um jogo de cena, uma pré-definição da justiça na corte dos “vitoriosos”, nos casos de graves atentados contra a 

vida: “Em Israel, como na maioria dos países, uma pessoa que se apresenta na corte é considerada inocente até 

prova em contrário. Mas no caso de Eichmann isso era uma evidente ficção. Se ele não fosse considerado culpado 

antes de aparecer em Jerusalém, culpado além de toda a dúvida, os israelenses jamais teriam ousado, nem desejado, 

raptá-lo; o primeiro-ministro Bem-Gurion, explicando ao presidente da Argentina, em cata datada de 3 de junho 

de 1960, por que Israel havia cometido uma ‘violação formal da lei argentina’, afirmou que ‘foi Eichmann quem 

organizou o assassinato em massa [de 6 milhões de pessoas do nosso povo], numa escala gigantesca e sem 

precedentes, em toda a Europa.’ Ao contrário das prisões de casos criminosos comuns, onde a suspeita de culpa 

tem de ter provas substanciais e razoáveis, mas não além de toda a dúvida – isto é tarefa do julgamento subsequente 

- , a captura ilegal de Eichmann podia ser justificada, e foi justificada aos olhos do mundo, tão-somente pelo fato 

de o resultado do julgamento ser seguramente antecipado.” Idem, p. 231. 
912 BRAMSTEDT, E. K. Dictatorship and Political Police: The Technique of Control by Fear, The International 

Library of Sociology. Founded by Kral Mannheim, 1945, p. 138-139. O autor aponta inclusive que o acusado 

era potencialmente toda e qualquer pessoa fora dos limites do círculo privilegiado das organizações de 

regulamentação do regime.  
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Ainda na década de 1930, havia na doutrina penal italiana, mais especificamente na 

Escola Positivista com FERRI (1933)913, a negação do adágio do “in dubio pro reo” quanto à 

interpretação da norma penal, e com MANZINI (1967)914 quanto à liberação do juiz instrutor da 

obrigação moral de se vincular a conclusão menos desfavorável à liberdade do acusado, 

remetendo-o ao juízo. 

 

Encontra-se em MAGGIORE considerações acerca da existência do axioma do “in dubio 

pro reppublica” também no tocante à intepretação da norma penal ao tecer lições sobre o direito 

penal totalitário em um Estado totalitário. De modo a potencializar a comunidade nacional, 

MAGGIORE (1939)915
 afirma a inexistência de limite ao exercício da atividade estatal, não 

cabendo a lei tornar-se um freio à tal atividade. 

 

Respondendo a uma auto-indagação se o axioma sine legge, nulla poena nullum crimen 

teria aplicação no Estado Totalitário, MAGGIORE (1939)916
 aponta que na condição de intérprete 

                                                                 
913 O autor indica que os doutrinadores clássicos e neoclássicos, seguindo a direção individualista do movimento 

reformador em contrariedade aos abusos do medievo, sustentavam, quase unanimente, que era admissível a 

interpretação restritiva e não extensiva. Ocorre que ao ver do autor: “Desde los primeros momentos de la Escuela 

Positiva sostuve que ambas formas de interpretación son admisibles, pero que la prevalência de una o otra no debe 

depender de la lógica abstracta o de las consideraciones abstractas sobre la índole de las leyes penales. Decir que 

éstas, imponiendo de ordinário límites a la actividad de los indivíduos, deben aplicarse siempre reduciendo estos 

límites, pero nunca amplificandolos, supone dar uma solucion gratuita y unilateral que sólo se explica por la 

dirección individualista del principio in dubio pro reo.” E prossegue o autor para apontar que o juiz ao aplicar a 

lei penal não pode apenas confiar na lógica jurídica, mas também nos dados fáticos essenciais e inseparáveis da 

justiça penal: “la índole ético-social del hecho (delito natural o delito legal, o contravencion); la peligrosidad del 

delincuente; las condiciones de vida social y las diferencias regionales de costumbres y hábitos; las circunstancias 

reales y personales del hecho (...) debe dar a la norma una interpretacion restrictiva, es decir, más favorable al 

procesado, cuando se trate de delincuentes menos peligrosos, y uma interpretacion extensiva, esto es, más 

favorable a la defensa social, cuando se halle em presencia de delincuentes más peligrosos.” FERRI, Enrico. 

Principios de Derecho Criminal, trad. Jose Arturo Rodriguez Muñoz, 1. ed., Madrid, Editorial Reus, 1933, p. 

180-181. Analisando a questão da presunção de inocência para a escola positivista de Ferri e Garofalo, ver 

MORAES, Mauricio Zanoide de. Presunção de inocência, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008, p. 115-116. 
914 MANZINI apontando que ao seu ver se o adágio do in dubio pro reo é falso para o direito penal, também o seria 

ao direito processual penal. Em caso de dúvida, nada autorizaria flexibilizar a lei em favor do acusado, seja pela 

razão seja pela lei. Em seguida apregoa: “D’altra parte è impossibile che, rispetto a una determinata norma, esistano 

due interpretazioni contrarie d’indetico valore logico. Il detto principio non riguarda la interpretazione della legge, 

ma la valutazione della prova e la decisione del giudice del dibattimento, il quale nel dubbio ha sempre l’obbligo 

morale di attenersi alla conclusione meno sfavorevole alla libertà dell’imputato (non così il giudice dell’istruttoria, 

che nel dubbio, da non confondersi con l’insufficienza di prove, deve rinviare a giudizio). MANZINI, Vincenzo. 

Trattato di Diritto Processuale Penale Italiano, vol. I., Torino, UTET, 1967, p. 130-131. 
915 MAGGIORE, Giuseppe. Diritto Penale Totalitario Nello Stato Totalitario. in Rivista Italiana di Diritto 

Penale. v. XVII. Padova: CEDAM, 1939. p. 158. 
916 MAGGIORE, Giuseppe. Diritto Penale Totalitario Nello Stato Totalitario. in Rivista Italiana di Diritto 

Penale. v. XVII. Padova: CEDAM, 1939, p. 159. E prossegue o autor inclusive para sugerir que o artigo primeiro 

do Código Penal italiano deveria indicar que: “È reato ogni fato expressamente previsto come reato dalla legge 

penale e represso con uma pena da essa stabilita. É altresi reato ogni fato che offende l’autorità dello Stato ed è 

meritevole di pena secondo lo spirito della Rivoluzione fascista e la volontà del Duce único interprete della volontà 

del popolo italiano. Tale fato, ove non sai previsto da uma precisa norma penale, è punito in forza di uma 

dispozione análoga.” Ibidem. p. 160. 
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e longa manus da vontade do Estado, o juiz jamais errará ou fará uso arbitrário do seu poder, 

quando, interpretando a vontade estatal punir o sujeito que se rebela contra o Estado. Assim, 

categoricamente afirma que em caso de dúvida quanto ao direito, aplica-se o princípio “in dubio 

pro reppublica”, tomando este o locus do princípio do “in dubio pro reo”. Em sequência conclui 

que no Estado Totalitário a analogia seria uma interpretação necessária ao próprio magistério 

punitivo, já que concebido o direito penal também como totalitário. 

 

A vontade do Duce não se mostra através do Poder Legislativo e suas leis. Logo, se 

verificada uma incerteza na interpretação ou aplicação do direito, emerge a vontade do Duce, 

ou no caso alemão o saudável sentimento do povo (gesundes Volksempfindem) como fonte do 

direito, sendo esta a lei de todas as leis917. 

 

Por conseguinte, FERRAJOLI (1998)918
 associa o axioma in dubio contra reum a uma 

inegável aspiração autoritária resultante de um direito penal máximo, a buscar a certeza de que 

nenhum culpado fique impune, invertendo totalmente o império de um direito garantista 

calcado em um direito penal mínimo, a buscar que nenhum inocente seja punido. 

 

Nesse aspecto, com apoio nas origens históricas do axioma “in dubio pro societate”, 

evidencia-se seu descabimento, apontando inclusive como um “absurdo lógico-jurídico”919, 

tanto por sua inexistência normativa no ordenamento jurídico brasileiro920, quanto pelo império 

                                                                 
917 Ibidem, p. 159-161. MAGGIORE é contundente ao comentar a certeza do direito nos regimes democráticos e 

liberais sendo a responsável por permitir ao delinquente agir com tranquilidade diante da impunidade, até que surja 

uma lei que ameace sua liberdade. Já nos regimes totalitários, a certeza do direito é o que provém a segurança à 

sociedade política e assegurar as conquistas da revolução, não permitindo ao patife agir na sombra e margens da 

lei penal. Ibidem, p. 161. 
918 O autor resume os nortes de cada extremo do direito penal ao enunciar dois modelos de certeza relativa 

diametralmente opostos: “I due tipi di certeza e i costi legati alle correlative incertezze riflettono interessi ed 

opzioni politiche contrapposte: da um lato la massima tutela della sicurezza pubblica dalle offese recate dai reati, 

dall’altro la massima tutela delle libertà individuali dalle offese recate dalle pene arbitrarie. (...) La certeza, sai 

pure non assoluta, ala quale aspira un sistema penale di tipo garantista è non già che siano esattamente accertati e 

puniti tutti i fatti previsti dalla legge come reati, ma che siano puniti solo coloro dei quali è provata la colpevolezza 

per la loro commissione. In ogni caso ambedue le ‘certezze’ sono soggetive e relative, riguardando 

‘verità’parimenti opinabili e probabilistiche. La loro differenza è solo negli opposti criteri con cui sono raggiunte.” 

FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione: teoria del garantismo penale,, 5. Ed., Bari, Laterza, 1998, p. 83. 
919 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia e o in dubio pro societate in Obra em Processo Penal, São 

Paulo, Editora Singular, 2018, p. 431. Ao final o autor enuncia: “Até os que aceitam a ideia de dúvida, não 

suportariam o rifão in dubio pro societate, patente a sua absurdidade, posto que contrário a qualquer sistema 

probatório.” Ibidem, p. 441. 
920 MORAES, Mauricio Zanoide de. Presunção de inocência, Rio de Janeiro, Lumen Juris 2008, p. 412. No 

mesmo sentido: CHOUKR, Fauzi Hassan, Júri: reformas e continuísmos e perspectivas práticas, Rio de 

Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 97-98. 
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de garantia fundamental que aponta justamente o contrário: será o cidadão presumidamente 

inocente até julgamento transitado em julgado. 

 

ZANOIDE DE MORAES (2008)921
 explica que a utilização desta expressão “in dubio pro 

societate” não nega a presunção de inocência e o ônus da acusação de provar a culpa do cidadão, 

mas parte da premissa de que imperando a dúvida até que se chegue à decisão definitiva, não 

há motivos para obstar a persecução penal até chegar ao seu cabo.   

 

Detidamente no momento do juízo de admissibilidade da acusação não se admite a 

dúvida quanto à existência do crime, mas sim quanto à autoria. Situação plenamente diversa de 

haver dúvida quanto à existência de indícios922. O adágio do in dubio pro societate é demasiado 

amplo e pode ser responsável por admissões de acusações infundadas. Nesse aspecto, em razão 

da complexidade das questões melhor que sejam delineados separadamente os modelos de 

constatação para o juízo de admissibilidade, reforçando assim os ditames do processo penal 

justo923.  

 

                                                                 
921 MORAES, op. cit., p. 414. No mesmo sentido defende SILVEIRA: “O princípio da presunção de inocência deve, 

por isso, ter também incidência direta na formulação do juízo de probabilidade. Do princípio da presunção de 

inocência deve decorrer a proibição de submeter uma pessoa a julgamento penal imputando-lhe factos 

relativamente aos quais persistam dúvidas razoáveis. Só quando essas dúvidas sejam ultrapassadas, de forma 

demonstrada, é que será legítimo afirmar a suficiência dos indícios.” SILVEIRA, Jorge Noronha e. O conceito de 

indícios suficientes no processo penal português. Direito e Cidadania, Praia, Cabo Verde, v. 5, n. 18, p. 22. 
922 Interessante a construção de IRTI ao diferenciar a dúvida jurídica da dúvida lógica: “Il dubbio giuridico non è 

propriamente dubbio, ma soluzione del dubbio (...) Il dubbio logico affiora nelle ipotesi, in cui il decidente è 

sospeso tra l’eguale forza di due o più soluzioni. Qui può accadere che il legislatore prescriva il critério di scelta 

[come segue nelle norme sull’interpretazione o nella disciplina dell’assoluzione penale; o anche nel regresso 

interno, quando il fatto dannoso sia imputatible a più persone (...) ovvero che egli si affidi alla discrezione del 

decidente. Non tutti i dubbî logici sono previsti alla legge, né per tutti è predisposto un metodo di scioglimento. 

Dove il legislatore non socorre, e non prende su di sé la responsabilità della preferenza, la scelta del giudicante è 

soltanto raffrenata dall’onere di motivazione, la quale è sottoposta al controllo di logicità dell’organo superiore.” 

IRTI, Natalino. Dubbio e decisione in Rivista di Diritto Processuale, vol. LVI, Milano, CEDAM, 2001, p.71-72. 
923 ZANOIDE DE MORAES criticamente atribui a utilização do adágio in dubio pro societate no juízo de 

admissibilidade da acusação e na pronúncia ao “excesso de trabalho e em certa comodidade de não se examinar 

de forma minudente cada uma dessas decisões, deixando-as para um momento posterior, em um pretenso exame 

mais amplo. Porém, ao assim decidir, o julgador tolera e faz com que a falta de estrutura judiciária, ante a enorme 

demanda de causas, seja motivo para descumprimento do preceito constitucional e, pior, faz com que o cidadão 

suporte todas as consequências de um sistema, cuja ineficiência não foi ele quem originou.” MORAES, Mauricio 

Zanoide de. Presunção de inocência, Rio de Janeiro, Lumen Juris 2008, p. 415. Além disso, importante o destaque 

feito por BARTOLI: “a experiência demonstra que a aplicação desse princípio in dubio pro societate, aliado à 

recomendação de que a linguagem judiciária, na pronúncia, deve ser moderada, decorre apenas de mera praxe 

judicial e conta com certa conivência dos autores jurídicos, funcionando até como desculpa, pois é, inegavelmente, 

mais cômodo remeter a dúvida ao Júri do que ter de resolvê-la, penetrando mais profundamente no conjunto de 

provas existente no processo.” BARTOLI, Márcio. O princípio do ‘in dubio pro reo’ na pronúncia in Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1992, p. 133. 
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ZANOIDE DE MORAES (2008)924
 aponta que há no momento do recebimento da acusação 

dúvidas de duas naturezas distintas. Quanto ao mérito da causa, logo, referente à culpa pelo 

crime imputado, esta é aceitável. Por outro giro, se houver dúvida quanto à legitimidade para 

continuidade do processo penal; à demonstração da existência do crime; à suficiência dos 

indícios de autoria; à narrativa apta para compreensão da imputação; à existência de condições 

da ação e pressupostos processuais) por imperativo constitucional, deverá o juízo decidir em 

favor do acusado e, portanto, rejeitar a acusação. 

 

A presunção de inocência, sob o significado probatório, é uma regra de julgamento (in 

dubio pro reo), fixando-se, portanto, o ônus probatório no processo penal ao sujeito que acusa. 

 

Com isso, o ônus de afirmar925, enquanto antecedente lógico e cronológico do ônus de 

provar, cabe única e exclusivamente a quem oferece a acusação. Assim, com base nos 

elementos probatórios coletados em momento anterior ao oferecimento da acusação há de 

demonstrar que foram alcançados os modelos de constatação exigíveis para prolação da decisão 

de recebimento da acusação, não sendo permitido ao Judiciário se escorar na suposta existência 

do “in dubio pro societate”, seja por confusão terminológica quanto às balizas de indícios de 

autoria e materialidade do crime ou por qualquer outro aspecto926. 

 

Por isso a importância de estabelecer e indicar o modelo de constatação da decisão que 

recebe a acusação, a afastar o menoscabo e desvalorização da justa causa com a larga utilização 

                                                                 
924 Idem, p. 419. No mesmo sentido ver ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. O juiz das garantias, a estrutura 

acusatória e as memórias do subsolo. Um olhar sobre o PL 8045/10 (Projeto do Novo Código de Processo Penal) 

in Temas atuais da investigação preliminar no processo penal, org. SIDI, Ricardo, e LOPES, Anderson Bezerra, 

Belo Horizonte, Editora D’plácido, 2017, p. 410. 
925 BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 

227-229. 
926 Interessante observar o recente entendimento esposado por MENDONÇA: “para o oferecimento da denúncia – ou 

seja, para que o titular da acusação ofereça a acusação – a questão deve ser vista sob ângulo um pouco diverso. Os 

membros do MP devem ter um juízo mais crítico e fazer o seguinte questionamento: se as provas existentes no 

inquérito se confirmarem integralmente em juízo, haverá elementos para a condenação? Se a resposta for negativa, 

parece pouco produtivo o oferecimento de uma denúncia, mesmo que exista probable cause. Somente há sentido 

em oferecer denúncia se houver um prognóstico concreto de condenação, de acordo com os elementos de 

informação existentes ou aqueles plausíveis de serem obtidos em juízo. No entanto, em regra, dificilmente surgirão 

novas provas na fase judicial, a não ser aquelas já identificadas na investigação. Em verdade, a experiência indica 

que, em juízo, há uma queda na qualidade das provas para a condenação em comparação aos elementos de 

informação produzidos no inquérito policial (por diversas razões que não cabe aqui analisar), a apontar para a 

pouca eficácia no oferecimento de uma denúncia – mesmo que o nível de cognição necessário para o recebimento 

tenha sido alcançado Nesse momento – se não houver elementos suficientes para a condenação (acima de qualquer 

dúvida razoável). A melhora da prova em juízo, em relação ao inquérito, é bastante improvável como regra.” 

MENDONÇA, Andrey Borges, (coord.) de GOMES FILHO, Antônio Magalhães, TORON, Alberto Zacharias, 

BADARÓ, Gustavo. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo, Thomson Reuters Brasil p.724-725. 
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do inexistente “in dubio pro societate”. REUTER (1994)927
 metaforicamente afirma que a 

acusação penal não deve se assemelhar à pedra lançada em uma superfície de água, dando efeito 

a diversas ondas de choques, mas sim à flecha lançada mirando um alvo específico e bem 

definido. Vista desta forma, assume a importância devida o juízo de admissibilidade da 

acusação como momento adequado para o juiz verificar se a acusação posta sob sua análise é 

dotada de tal capacidade certeira, logo de inegável caráter garantístico ao acusado.  

 

Perceba que a enunciação de uma dúvida tem um peso e significado pejorativo em uma 

justiça penal constitucional, quando há institutos técnicos mais apropriados que não descartam 

a inexistência de certeza, motivo pelo qual BENTHAM (1971)928
 ressalta a existência de graus de 

convicção. Assim, não pode haver dúvida: ou se atinge o standard probatório para o 

recebimento da acusação, exigindo-se indícios relativos à autoria e prova da materialidade do 

crime, ou acusação há de ser rejeitada, liminarmente ou posterior à reação defensiva. Não há 

espaço para o juízo vacilar quanto à imprescindibilidade destes.  

 

Feitas tais considerações, calcado na identificação dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa como imperiosamente aplicáveis e vigentes desde o oferecimento da acusação, 

adentrar-se-á na análise constitucional do juízo de admissibilidade da acusação no 

procedimento comum ordinário penal, confrontando assim os arts. 396 e 399, do CPP com as 

garantias fundamentais esposadas. 

 

3.10 A múltipla interpretação da lei processual: qual o momento ocorre o recebimento 

da acusação? 

 

 

O núcleo duro do presente trabalho consiste justamente em discutir questões umbilicais 

ao juízo de admissibilidade da acusação à luz do contraditório e da ampla defesa. Desta forma, 

chegamos ao momento de analisar os arts. 396 e 399, do CPP, alterados pela reforma de 2008, 

mais especificamente com a promulgação da Lei nº 11.719. 

 

                                                                 
927 REUTER, Cristiana Valentini. Le forme di controlo sull’esercizio dell’azione penale, Padova, CEDAM, 

1994, p.258 
928 BENTHAM, Jeremy. Tratado de las pruebas judiciales. traducción del francés por Manuel Ossorio Florit, 

vol. I, Ediciones Juridicas Europa America, Buenos Aires, 1971, p. 85-87. 
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Para tanto, analisando especificamente a doutrina processual penal brasileira, quanto ao 

momento do recebimento da acusação há três posicionamentos, não sendo estes 

necessariamente conflitantes: o recebimento da acusação se daria: i) no momento descrito no 

art. 396; ii) de forma progressiva, iniciando-se no momento descrito no art. 396 e concluído no 

momento descrito no art. 399; e iii) no momento descrito no art. 399. 

 

A pluralidade de posicionamentos sobre o mesmo texto de lei se dá justamente perante 

as múltiplas possibilidades de se interpretar um enunciado normativo. Contudo, o intérprete não 

possui total liberdade para tanto. COUTURE (1994)929
 aponta que cada atitude interpretativa toma 

por base, mesmo que inconscientemente, uma concepção do Direito. Em última medida o 

intérprete tem por pressuposto uma concepção de mundo, sendo este um filósofo e um político 

da lei. Isto seria o que o autor denomina de “substrato filosófico”. 

 

Nesse aspecto, interpretar é dar vida a uma norma, sendo o texto positivado a 

representação da norma e não esta em si. A demonstração do conteúdo não seria somente uma 

operação de revelação e descoberta do conteúdo, mas também um ato de relação930. Não pode 

o intérprete se olvidar de que toda a tarefa interpretativa pressupõe o trabalho de relacionar a 

parte com o todo: o sentido extraído há de ser inserido no todo.  

 

COUTURE (1994)931
 é categórico: “Um dispositivo legal só adquire sentido em função 

de todo o conjunto sistemático do direito. Resulta daí que, em sua direção intelectual, a função 

interpretativa é, na realidade, praticamente inseparável da obra de integração do direito.” 

 

Com base no fato de que a norma não se opera por si própria, dependendo diretamente 

de um ato humano, interpretar uma regra não representa simplesmente uma operação semântica 

de definição, mas compreende uma operação de estreita relação com o comportamento e 

momento a se valorar, impondo assim, um movimento de ida e volta do ato humano à regra e 

vice-versa, a fim de estabelecer as consequências práticas do enunciado normativo, tal como 

ensina MAIER (1996)932.   

                                                                 
929 COUTURE, Eduardo J. Interpretação das leis processuais, 4. ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 1994, 

p.11. 
930 Ibidem, p.27. 
931 Ibidem, p.28-29. 
932 MAIER, Julio B. Derecho Procesal Penal, Tomo I – Fundamentos, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2. ed., 

1996, p. 199. 
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Por conseguinte, há de se realçar que a lei processual seria uma descrição dinâmica, uma 

programação feita pelo legislador acerca da maneira de ser realizar o processo, desde o seu 

início até o seu fim. Partindo da concepção de processo como conjunto de atividades – atos 

processuais – que devem se efetuar para obtenção da providência jurisdicional de mérito e sua 

eventual execução, BERTOLINO (1985)933
 define as normas processuais como as que disciplinam 

ou regulam o cumprimento das atividades ou atos processuais, ou seja: a conduta que as partes, 

em sentido amplo, e o órgão jurisdicional devem proceder para com o processo. 

 

Ocorre que toda lei processual há de ser, antes de qualquer coisa, o desenvolvimento 

concreto de um princípio processual eleito pelo legislador para assegurar a realização da justiça, 

motivo pelo qual tais princípios são apontados pela Constituição934. Especificamente quanto à 

norma processual penal, BERTOLINO (1985)935
 aponta quatro fases ou etapas para a incidência 

particularizada desta: i) interpretação; ii) determinação; iii) integração; e iv) aplicação, sendo 

todas componentes de um fenômeno integral e uno.  

 

Por conseguinte, não se pode olvidar que tomada a realidade dinâmica do processo penal 

a aplicação da norma processual penal, obrigatoriamente, se conecta com o funcionamento de 

outras normas jurídicas, principalmente as constitucionais. O Código de Processo Penal é a lei 

específica regulamentadora da Justiça contida já anteriormente na Constituição da República 

de 1988. Desta forma, o conteúdo das normas processuais são sim os valores anteriormente 

declarados na Carta Constitucional, projetando-se e concretizando-se funcionalmente em 

condutas naturais no seio do processo penal. 

 

                                                                 
933 “Expuesto em forma más sencilla: la regulación de lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que no se 

puede hacer en el proceso.” BERTOLINO, Pedro J. Funcionamento del derecho procesal penal. Depalma, 

Buenos Aires, 1985, p.35.  Para o autor a norma procesual seria: “la captación lógico-jurídica de la ordenanza que 

regla, mandando, prohibiendo o permitiendo, el modo de realizar el conjunto de actividades necesarias para la 

obtención del pronunciamento jurisdicional de mérito y su eventual ejución, para así actuar justamente, el derecho 

penal de fondo.” Ibidem, p.41. 
934 COUTURE, Eduardo J. Interpretação das leis processuais, 4. ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 1994, 

p.40. COUTURE explica que: “em primeiro lugar, se apresenta ao legislador não é a tarefa de redigir leis, mas a de 

formular princípios (...) O legislador deve, finalmente, estruturar a lei processual, tendo como ponto de referência 

alguns desses princípios (...) O legislador dosa esses princípios, mas não pode contrariar as linhas diretivas 

fundamentais consignadas no plano do arquiteto e sem as quais é impossível iniciar a construção do edifício que 

lhe foi confiada.(...) ” Idem, p.39. O autor chega a propor a utilização de uma antinomia: direito substancial do 

processo como parte básica que institui direitos processuais que deverão ser desenvolvidos no futuro pelo 

legislador ordinário nos Códigos de Processo específicos. 
935 BERTOLINO, Pedro J. Funcionamento del derecho procesal penal. Depalma, Buenos Aires, 1985,, p.75. 

Alinhando à posição da interpretação e aplicação serem aspectos e atos de uma operação única: MAIER, Julio. 

Derecho Procesal Penal, Tomo I – Fundamentos, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2. ed., 1996, p. 197. 
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Parte-se, portanto, do ponto de que as fontes da norma processual penal seriam as leis, 

os costumes, as práticas forenses, a jurisprudência, a ciência jurídica e os princípios. A nós 

interessa discutir esta última fonte em específico, podendo estes variarem em: princípios de 

direito natural, princípios derivados de direito positivo – que inspiram o ordenamento jurídico 

do processo e cuja elaboração provém de induções generalizantes da lei positivada –; e 

princípios formulados expressamente pela lei positivada – tanto a lei constitucional quanto a 

processual penal propriamente dita936. 

 

Aclarados alguns pontos acerca da lei processual e sua interpretação como premissas ao 

presente trabalho, trataremos a seguir dos diferentes posicionamentos acerca do momento que 

se realiza o recebimento da acusação, oriunda da interpretação dos arts. 396 e 399, do CPP, 

principalmente em razão da mesóclise “recebe-la-á”. 

 

3.10.1 O art. 396 do CPP 

 

Com a promulgação da Lei nº 11.719 de 2008, defendendo a primeira hipótese de que 

o recebimento da acusação ocorre logo após o oferecimento da acusação e é previsto no art. 

396, NUCCI (2017)937
 aponta que apta a acusação e preenchidas as condições da ação penal deve 

o juiz receber a acusação de pronto. Mais adiante, o autor entende ter havido nítido e inegável 

erro de redação no art. 399, permitindo o entendimento de que haveria dois recebimentos da 

acusação, e então, até por uma questão de lógica, apenas haveria razão em se falar de absolvição 

sumária no momento que a relação processual se aperfeiçoasse. 

 

Do mesmo modo, sustentam GOMES, CUNHA e PINTO (2008)938 realizando 

expressamente a distinção do procedimento comum ordinário com os procedimentos 

sumaríssimo, da Lei de Drogas e de competência originária dos Tribunais, ignorando, portanto, 

                                                                 
936 Ibidem, p.51-71. 
937 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 16. ed., rev., atual. e ampl. Rio de 

Janeiro, Forense, 2017, p.956 e 964. 
938 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às reformas do 

CPP e da Lei de Trânsito, São Paulo, RT, 2008, p.338-339. Nesse mesmo sentido: LIMA, Marcellus Polastri. 

Curso de Processo Penal, 8. ed., Brasília, Gazeta Jurídica, 2014, p. 860-861; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso 

de Processo Penal, rev., ampl. e atual. São Paulo, Editora Atlas, 2013, p. 681-683; BONFIM, Edilson Mougenot. 

Curso de Processo Penal, 7. ed., São Paulo, Saraiva, 2012, p. 594-595, quem inclusive chega a apontar que “a 

decisão de recebimento da denúncia não necessita de fundamentação exauriente, pois não é ato decisório, mas de 

mera admissibilidade da acusação. Além disso, o recebimento indica, ainda que implicitamente, que houve o 

exame das provas anexadas à denúncia. Por outro lado, caso haja motivação no recebimento, corre-se o risco de 

haver prejulgamento dos fatos.” 
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o anacronismo sistêmico no processo penal brasileiro. Os autores expressamente indicam que 

o art. 396 não aponta um juízo prévio de admissibilidade, sendo este o momento da acusação 

ser recebida, já que só haveria razão em falar em citação quando existente o processo penal. Do 

mesmo modo, indicam que o legislador andou mal em empregar no art. 399 o vocábulo 

“recebida”. Alinhado ao posicionamento em questão, sustentava MENDONÇA
939

 que o art. 399 

deveria ter sido redigido da seguinte maneira: “Recebida a denúncia ou queixa e não sendo o 

caso de absolvição sumária, o juiz designará dia e hora para a audiência”, sendo esta a melhor 

interpretação do dispositivo, em consonância com a sistemática inaugurada pela reforma. 

 

Apontando fundamentos diversos, GIACOMOLLI (2008)940, não sem criticar e apontar que 

os influxos de constitucionalização do processo penal “ruíram diante da reengenharia legal” 

defende que o recebimento da acusação ocorreria no momento previsto no art. 396, graças a 

uma análise sistemática dos arts. 363 – citação do acusado –, 366 – suspensão do processo penal 

após a citação por edital –, e 397 – absolvição sumária, sendo todos estes atos e decisões 

anteriores ao recebimento da acusação previsto no art. 399, de modo que o momento de 

recebimento desta está previsto no art. 396, do CPP. 

 

Os referidos posicionamentos são muitas das vezes resultado de uma interpretação 

gramatical e literal do art. 396, apenas uma das muitas possibilidades interpretativas, 

tiranizando o texto frio e ignorando o arcabouço constitucional, apontando que o recebimento 

da acusação é uma expressão de conteúdo técnico, específico e certo, de modo que não pode 

ser interpretado como processe-se ou ter em juízo a acusação. Ocorre que de forma contraditória 

                                                                 
939 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada artigo por 

artigo. São Paulo, Editora Método, 2008, p. 267-268. Não se ignora que com a publicação do Código de Processo 

Penal comentado, o autor foi o responsável pelos comentários dos arts. 396 e 399, ocasião em que se alinhou ao 

posicionamento sustentado por FERNANDES e LOPES, conforme se discutirá a seguir. MENDONÇA, Andrey 

Borges, (coord.) de GOMES FILHO, Antônio Magalhães, TORON, Alberto Zacharias, BADARÓ, Gustavo. 

Código de Processo Penal Comentado, São Paulo, Thomson Reuters Brasil p.723-724. Inclusive, analisando o 

referido entendimento FERNANDES e LOPES apregoam que: “Essa exegese não resiste a qualquer tipo de 

interpretação. Não é o que se extrai do texto literal do artigo 399. Não é o que deriva da análise sistemática dos 

artigos que compõem a fase da admissibilidade da acusação. Não é o que dimana do espírito da reforma e da 

intenção do legislador. Os próprios comentadores acrescentam palavras não existentes no artigo 399. Não teria 

sentido abrir oportunidade ao acusado para a sua resposa, na qual pode alegar qualquer matéria em seua defesa, 

inclusive as que possibilitam a rejeição da denúncia ou queixa, se o juiz não pudesse mais rejeitar a acusação.” 
940 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do Processo Penal: Considerações Críticas, Rio de Janeiro, 

Editora Lumen Juris, 2008, p. 64-65. No mesmo sentido, calcados principalmente na questão da impossibilidade 

de ser absolver sumariamente um cidadão perante uma acusação ainda não recebida: CHOUKR, Fauzi Hassan. 

Código de processo penal: comentários consolidados & crítica jurisprudencial – vol. II, Belo Horizonte, 

Editora D´plácido, 2017, p.52; LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal, 15. ed. São Paulo, Saraiva, 2018, 

p.728. LOPES JR. chega a apontar que tal questão é resultado da mesóclise da discórdia, atento ao processo 

legislativo que resultou a Lei nº 11.719 de 2008. 
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tal parcela da doutrina nega a mesma interpretação literal à expressão contida no art. 399 

“recebida a denúncia”. 

 

Para a presente pesquisa tal postura desconsidera todo o processo legislativo que 

resultou na promulgação da Lei nº 11.719 de 2008, desde a redação original elaborada pela 

Comissão de Especialistas (nomeada pelo Poder Executivo) até a manifestação da Comissão no 

Senado trazendo a baila orientações da então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra 

Ellen Gracie (Poder Judiciário), conforme apontado no presente capítulo. Além disso, tal 

posicionamento resulta de uma interpretação dissociada das garantias fundamentais e dos 

princípios processuais previstos na Constituição da República de 1988. 

 

Além disso, aceitar o referido posicionamento agrava-se o anacronismo do sistema 

processual penal ao viabilizar o entendimento de que mediante uma alteração legislativa, graças 

ao §4º do art. 394, enquanto regra de extensão, estariam abolidas as defesas prévias ao 

recebimento da acusação941, conforme estabelecidos nos procedimentos sumaríssimos, para 

julgamento de delitos cometidos por funcionários públicos, da  Lei de Drogas e dos 

procedimentos de competência originária dos Tribunais, situação que se inadmite pela 

proibição do retrocesso942. 

 

3.10.2 Os arts. 396 e 399 do CPP: juízo progressivo 

 

 

                                                                 
941 ZILLI, Marcos. Hamlet entre nós in Boletim do IBCCRIM, ano 16, nº 192, nov. 2008, p. 6. No mesmo sentido 

ver SAAD e ASSIS MOURA, Procedimento Penal e antinomia: a incerteza quanto à forma procedimental a partir 

da regra de extensão prevista no artigo 394, §4º, do Código de Processo Penal in Eficiência e garantismo no 

processo penal: estudos em homenagem a Antônio Scarance Fernandes, Editora LiberArs, São Paulo, 2017, 

p.266 e PRADO, Geraldo Sobre procedimentos e antinomias in Boletim IBCCRIM, ano 16, nº 190, set. 2008, p. 

4, apontando a existência da chamada “Reserva de Código”.  
942 SARLET tratando do referido tema defende a “aplicação da proibição de retrocesso a todos os direitos 

fundamentais, de tal sorte que a designação proibição de retrocesso social, que opera na esfera dos direitos sociais, 

especialmente no que diz com a proteção ‘negativa’ (vedação da supressão ou diminuição) de direitos a prestações 

sociais, além de uma ideia-força importante, poderia ser justificada a partir de algumas peculiaridades dos direitos 

sociais, o que, importa sempre frisar, não se revela incompatível com a complementariedade entre direitos sociais 

(positivos e negativos) e os demais direitos fundamentais.” SARLET, Ingo. A eficácia dos Direitos 

Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª ed., rev., atual. 

e ampl, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 445. Também ver: SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia do 

direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de 

retrocesso social no direito constitucional brasileiro in Revista de Direito Constitucional e Internacional, vol. 

57, out-dez 2006, p.5-48. 
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Quanto à segunda hipótese, há uma corrente que interpreta de forma conjunta e 

conciliadora os dispositivos alterados pela Lei 11.719 de 2008, de modo a sustentar a existência 

de um juízo de admissibilidade progressivo realizado bipartidamente em dois atos, havendo um 

primeiro recebimento da acusação liminar previsto no art. 396, e um segundo recebimento da 

acusação definitivo previsto no art. 399. 

 

Tal entendimento fora cunhado por SCARANCE FERNANDES e LOPES (2008)943
 em artigo 

denominado “O recebimento da denúncia no novo procedimento”, ocasião em que apontaram 

a existência de dois recebimentos da acusação: um provisório e outro definitivo.  

 

Assim, com o oferecimento da acusação o juiz tem duas possibilidades: rejeitar a 

denúncia ou recebê-la, conforme autorizaria o art. 396, do CPP. O recebimento seria então 

premissa para a determinação da citação do acusado para apresentar a resposta à acusação. No 

segundo momento, com a juntada da resposta à acusação o juiz então teria três possibilidades: 

rejeitar tardiamente a acusação, absolver sumariamente o acusado ou receber a acusação, 

designando audiência para produção probatória, debates e julgamento do mérito. 

 

Após alertar para a inexistência da mesóclise “recebê-la-á” no texto original da 

Comissão de especialistas nomeada pelo Poder Executivo e, portanto, existência de um 

momento único para o recebimento da acusação, posterior à reação defensiva do acusado, os 

autores descrevem o iter do Projeto de Lei e destacam a necessidade de interpretar os 

dispositivos de forma consoante ao espírito da reforma e à intenção do legislador944. Deste 

modo, destaca-se a existência de dois atos distintos com a mesma finalidade: análise da 

possibilidade de ser aceita a acusação apresentada ao juízo. 

 

                                                                 
943 FERNANDES, Antônio Scarance e LOPES, Mariangela, O recebimento da denúncia no novo procedimento in 

Boletim IBCCRIM, ano 16, nº 190, set. 2008. Atualmente tal entendimento é sustentado in totum por: 

MENDONÇA, Andrey Borges, (coord.) de GOMES FILHO, Antônio Magalhães, TORON, Alberto Zacharias, 

BADARÓ, Gustavo. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo, Thomson Reuters Brasil p.723-724; 

CRUZ, Rogério Schietti Machado. O juízo de admissibilidade após a reforma processual de 2008 in Garantismo 

Penal Integral, Editora Atlas, São Paulo, 2015, p.221; DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.693-694; MANZANO, Luís Fernando de Moraes. Curso de 

Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas, 2010, p.596.; SANTOS, Leandro Galuzzi dos. Procedimentos Lei 

11.719, de 20.06.2008 in As Reformas no Processo Penal: as novas leis de 2008 e os projetos de reforma, 

coord. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 323;  
944 FERNANDES, Antônio Scarance e LOPES, Mariangela, O recebimento da denúncia no novo procedimento in 

Boletim IBCCRIM, ano 16, nº 190, set. 2008, p. 2. 



299 
 

Os autores apontam que haveria então, tal qual ocorre no procedimento do Júri, dois 

juízos de admissibilidade da acusação, perfazendo-se juízos de formulação progressiva, tal qual 

se dá na variação da imputação na persecução penal: o fato penalmente relevante é o mesmo 

desde a investigação até a sentença condenatória, incrementando assim a verticalidade da 

análise de acordo com os elementos disponíveis945. Para tanto, concluem que apesar do 

legislador não ter lançado mão da melhor técnica, teria sim criado um procedimento justo e 

equilibrado, possibilitando ao juiz rejeitar e receber liminarmente a acusação após verificação 

dos pressupostos processuais e condições da ação, permitindo em sequência a reação defensiva 

e análise mais aprofundada para então absolver sumariamente o acusado, repelir a acusação ou 

recebe-la novamente.  

 

Verifica-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha a este 

posicionamento946. O Superior Tribunal de Justiça inclusive reafirmou a plena possibilidade da 

rejeição tardia da acusação947. Assim, é largamente reconhecida pela doutrina em razão de não 

haver preclusão da matéria sob análise, justamente por serem os pressupostos processuais e as 

condições da ação matéria de ordem pública, podendo, portanto, serem reconhecidas a qualquer 

tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nesse aspecto, impossibilitada qualquer vinculação 

irrevogável do juiz ao receber a acusação no momento do art. 396, do CPP, por inexistência de 

determinação legal e descabimento lógico948. 

                                                                 
945 Os autores apontam que são: “juízos diversos pela profundidade de cognição exigida, mas incidentes sempre 

sobre as mesmas matérias: existência do crime e elementos sobre a autoria.” Idem, p. 2. Enfrentando com mais 

profundidade a questão da formulação progressiva da imputação ver FERNANDES, Antônio Scarance. Reação 

defensiva à imputação, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 156-157. 
946 Ver RHC 15.053/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 

07/05/2007; HC 30.543/DF, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2004, DJ 

06/06/2005; HC 94533, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EROS GRAU, Segunda 

Turma, julgado em 11/11/2008; REsp 1318180/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 16/05/2013, DJe 29/05/2013; RHC 81.345/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017 HC 183.355/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ 

Acórdão Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA 

TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 19/09/2012 HC 183.355/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 19/09/2012; MOMENTO DA ADMISSIBILIDADE 

RHC Nº 47.193 – SC – MOMENTO ADMISSIBILIDADE 
947 REsp 1318180/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 

29/05/2013. 
948 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, 

p.618. Reiteram tal questão de provisoriedade do primeiro recebimento e indicam como melhor solução que o 

recebimento se desse somente após a análise da dupla possibilidade de juízo negativo: rejeição da acusação e 

absolvição sumária SAAD, Marta. e MOURA, Maria Thereza de Assis, Procedimento Penal e antinomia: a 

incerteza quanto à forma procedimental a partir da regra de extensão prevista no artigo 394, §4º, do Código de 

Processo Penal in Eficiência e garantismo no processo penal: estudos em homenagem a Antônio Scarance 

Fernandes, Editora Liberars, São Paulo, 2017, p. 258-259. 
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Em absoluto, não se nega a importância da construção realizada por SCARANCE 

FERNANDES e LOPES (2008), principalmente em razão de apontar uma análise progressiva da 

acusação, mas discorda-se da conclusão final quanto à possibilidade de receber a acusação sem 

que o principal interessado seja ouvido, contrariando-se assim as garantias fundamentais da 

ampla defesa e do contraditório. 

 

3.10.3 O art. 399 do CPP 

 

 

Quanto a última hipótese interpretativa dos dispositivos em discussão aponta que 

haveria apenas um recebimento da acusação, sendo o previsto no art. 399, do CPP. Destaca-se 

que tal posicionamento encontra na doutrina vários representantes, partindo todos de uma 

mesma premissa, mas chegando-se a diferentes conclusões. 

  

TOURINHO FILHO (2014)949
 sustenta que quando o art. 396, do CPP, utiliza o termo 

“citação” o legislador se equivocou, já que deveria ter utilizado o termo “notificação”, tal qual 

faz no art. 514, do CPP, no procedimento dos crimes cometidos relacionados aos funcionários 

públicos. Com isso, a expressão “recebê-la-á” significaria apenas que o juiz não rejeitou a 

acusação. 

 

Discorda-se deste posicionamento já que não há qualquer incongruência em utilizar o 

termo citação, sendo este ato de comunicação que visa formalizar a ciência do acusado quanto 

ao teor da acusação e existência do processo. Nesses moldes, sustentam a impropriedade do 

termo citação anterior ao recebimento da acusação os autores que defendem a inexistência do 

processo em momento anterior ao pronunciamento judicial de recebimento, posicionamento 

que se discorda no presente trabalho, já que partimos da premissa que o processo penal se inicia 

com o oferecimento da acusação950. 

                                                                 
949 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. II, 15.ed., rev. e atual., 

São Paulo, Editora Saraiva, 2014, p.35. 
950 Especificamente quanto à discussão acerca da citação e da notificação: “A citação, por sua vez, é o ato de 

comunicação que também não depende de anterior recebimento formal da acusação. Trata-se de mais um equivoco 

construído com base na logica processual anterior. Pelo novo desenho processual, a citação serve, de um lado, para 

estabilizar a relação processual e, de outro, para marcar o início da contagem do prazo para apresentação da 

indispensável e obrigatória reação defensiva inicial.” e BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., rev., atual. e 

ampl., Editora Thomson Reuters, São Paulo, 2018, p. 615 e 734. Também tratando do assunto: ZILLI, Marcos. 
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ZILLI (2017)951
 propõe uma ressignificação da decisão de recebimento da acusação, ao 

apontar que no momento previsto no art. 396, do CPP, ao não rejeitar a acusação o juiz não 

recebe ou deve receber a acusação, mas apenas determinar o seu processamento952, com a 

determinação da citação do acusado para então apresentar sua resposta à acusação, 

prosseguindo-se em uma fase intermediária. Nesses moldes, para a presente pesquisa o autor 

apontaria, não de forma expressa, que sua solução se calcaria em uma interpretação sistemática 

ou conforme a Constituição, já que critica a interpretação gramatical dos referidos dispositivos 

e destaca que esta interpretação “resgata a lógica de todo o sistema”, sem diagnosticar a 

inconstitucionalidade do art. 396, do CPP. 

 

Com isso, ZILLI (2015)953
 indica que pensar de forma diversa esvazia o sentido lógico 

da reforma operada no Código de Processo Penal, visto que o espírito desta foi combater 

exatamente esta visão unilateral da formação do juízo de admissibilidade da acusação. Nesse 

aspecto, oferecida a acusação o juiz atuará a concretizar uma barreira contra acusações 

natimortas, realizando uma filtragem liminar, evitando desnecessário dispêndio de energia com 

a citação do acusado. Destaca-se que corrigidos os vícios apontados nessa rejeição liminar, 

                                                                 
Hamlet entre nós in Boletim do IBCCRIM, ano 16, nº 192, nov. 2008, p. 6 e ZILLI, Marcos. A admissibilidade 

da acusação e o fio de Ariadne in Boletim do IBCCRIM, ano 23, nº 267, fev. 2015, p. 5. 
951 ZILLI, Marcos, Hamlet entre nós in Boletim IBCCRIM, ano 16, nº 192, nov. 2008 e A admissibilidade da 

acusação e o fio de Ariadne in Boletim IBCCRIM, ano 23, nº 267, fev. 2015. ZILLI, Marcos. Ainda sobre as 

condições da ação in Eficiência e Garantismo no Processo Penal: Estudos em homenagem a Antônio Scarance 

Fernandes, São Paulo, Editora LiberArs, 2017, p.233-235. O autor rebate todos argumentos que impedem tal 

reconhecimento, sendo estes a impossibilidade de citação em um processo inexistente; combate a uma indesejável 

impunidade pela fluência do lapso prescricional. Além disso, ressalta também o caráter apressado e desatento do 

processo legislativo para inserir à revelia de todos a mesóclise “recebê-la-á”. Especificamente sobre tal aspecto 

COUTINHO e GIAMBERARDINO apontam que: “Agora, com o novo art. 396, e as duas mudanças substanciais (uma 

promovida pela Comissão de Reforma: citação ao invés de notificação; e outra do Congresso Nacional, como a 

inclusão da mesóclise do verbo receber: “recebê-la-á”; após lobby político do MP, como se noticiou à época), 

buscou-se acabar com o contraditório prévio e se prestou um desserviço à nação, usurpando a democracia 

processual embora, no discurso de justificação, a retórica fácil tenha induzido em erro algumas pessoas.” 

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. e GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Legalidade e reformas parciais 

do CPP: a excrescência da relativização das regras in Princípio da Legalidade: da dogmática jurídica à teoria 

do direito, coord. Cláudio Brandão, Francisco Cavalcanti e João Maurício Adeodato, Rio de Janeiro, Forense, 

2009, p.506.  
952 ZILLI aponta que tal leitura é a melhor a ser dada à mesóclise inserida no art. 396, do CPP, cuidando-se apenas 

de uma “aceitação liminar e que leva, tão somente, ao chamamento daquele que foi indicado como o responsável 

pelo fato imputado.” ZILLI, Marcos, Hamlet entre nós in Boletim IBCCRIM, ano 16, nº 192, nov. 2008, p. 6. O 

autor ainda destaca questão relativa à eventual interposição de recurso em sentido estrito pelo responsável pela 

acusação, de modo que se julgado procedente levará ao processamento da ação e citação do acusado para 

oferecimento da resposta à acusação. A admissibilidade da acusação e o fio de Ariadne in Boletim IBCCRIM, 

ano 23, nº 267, fev. 2015, p. 4. 
953 ZILLI, Marcos. A admissibilidade da acusação e o fio de Ariadne in Boletim IBCCRIM, ano 23, nº 267, fev. 

2015. O autor em artigo a tratar do mesmo tema aponta que antes da reforma a filtragem acusatória era espremida 

entre a possibilidade de rejeição e o recebimento da acusação, o que limitava em muito as hipóteses de um juízo 

de admissibilidade negativo. Tanto é que aponta também a reforma do art. 155, do CPP, também em 2008, não 

mais permitindo que os elementos informativos colhidos em sede de investigação exclusivamente fundamentem 

uma condenação.  
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nova acusação poderá ser apresentada954. Por outra via, impossibilitado o recebimento da 

acusação sem que ocorrida a reação defensiva inicial do acusado.  

 

Já COUTINHO e GIAMBERARDINO (2009)955
 são expressos em apontar a 

inconstitucionalidade do art. 396, em razão da ofensa não somente ao sistema constitucional 

principiológico do direito de ação, como também da imparcialidade da jurisdição, o que obriga 

um duplo juízo sobre a versão acusatória, sendo imperativo o contraditório prévio ao 

recebimento daquela. Prosseguem os autores para apontar a impropriedade em utilizar o termo 

“citação” em detrimento do termo “notificação” e apontam como solução o método de 

interpretação conforme a Constituição, tal qual defende também STRECK (2008)956, ou a 

utilização da técnica da nulidade parcial sem redução de texto, sem que seja necessário aguardar 

manifestação da Suprema Corte. Realiza-se novamente a ressalva quanto a identificação da 

problemática não residir na questão da “citação” e “notificação”, mas sim na inclusão da 

mesóclise. 

 

Há na doutrina nacional também o entendimento de que a melhor interpretação do texto 

normativo do art. 396, com enfoque na mesóclise “recebê-la-á”, se dê em razão deste verbo 

referir-se à situação do juiz receber a acusação como ter em mãos, em posse, a acusação 

apresentada. Desta forma, o dispositivo não trataria de um juízo de admissibilidade da acusação, 

mas apenas de uma fase antecedente de apresentação da acusação ao juízo, ocasião em que este 

citaria o acusado para apresentar sua resposta à acusação957.  

 

Já sob um outro viés interpretativo, PRADO (2008)958, em um artigo denominado “Sobre 

procedimentos e antinomias” indica a contraditoriedade em prever o Código de Processo Penal 

                                                                 
954  BADARÓ aponta que haverá carência de ação quando não estiverem presentes uma das condições da ação, sendo 

então pronunciada uma sentença terminativa, não perfazendo-se coisa julgada material, podendo ser proposta 

demanda idêntica, se solucionada a falta. BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6. ed., rev., atual, e ampl. São 

Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, p.181. Ver COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda. A natureza cautelar da 

decisão de arquivamento do inquérito policial in Revista de Processo, vol. 70, abril-junho 1993, 49-58. 
955 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. e GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Legalidade e reformas 

parciais do CPP: a excrescência da relativização das regras in Princípio da Legalidade: da dogmática jurídica 

à teoria do direito, coord. Cláudio Brandão, Francisco Cavalcanti e João Maurício Adeodato, Rio de Janeiro, 

Forense, p.507. 
956 STRECK, Lênio Luiz. Reforma Penal: o impasse na interpretação do artigo 396 do CPP. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/static/text/69984,1. Acesso em 20 de novembro de 2018. 
957 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal, 24. ed., rev. e atual., São Paulo, Editora Atlas, 2016, p. 550-551. 
958 PRADO, Geraldo. Sobre procedimentos e antinomias in Boletim IBCCRIM, ano 16, nº 190, set. 2008, p.4-5. 

No mesmo sentido: NICOLITT, André. Manual de Processo Penal, Rio de Janeiro, Editora Elsevier, 2009, p.268-

269. 



303 
 

a existência de dois recebimentos da acusação e partindo do ponto de que garantias são 

procedimentos a assegurar o mínimo desvio entre as exigências constitucionais e a atuação 

estatal, além do império do princípio da precisão no plano da edição legislativa.  

 

O autor aponta que a antinomia deve solucionada no campo da interpretação: a 

privilegiar as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório imperioso que haja 

interpretação corretiva, parcialmente abrogante (atenuada) do caput do art. 396, suprimindo a 

mesóclise “recebê-la-á”, havendo, portanto, um único recebimento da acusação, aquele previsto 

no art. 399.  

 

BADARÓ (2009)959
 igualmente sustenta à referida solução, reforçando que os critérios de 

prevalência são os responsáveis por informar a escolha de qual norma corrigir, devendo 

remanescer a norma que mais e em melhor grau se alinhar ao programa constitucional. Para 

tanto, um único recebimento da acusação, o previsto no art. 399, do CPP, alinha-se plenamente 

à dignidade da pessoa humana, devendo o cidadão possuir os meios idôneos para repelir 

acusações injustas e infundadas que pendam sobre si, efetivando as garantias da ampla defesa 

e do contraditório, questões previstas nos arts. 1º, caput, inc. III, e 5º, caput, inc. LV, ambos da 

Constituição da República de 1988.  

 

Com isso, aproximam-se expressamente estes dois últimos autores de um critério 

axiológico, também apontado como resultante de um balanceamento de princípios, em razão de 

sustentarem que o âmago do problema está justamente em o texto do art. 396 ir de encontro ao 

disposto na Constituição da República. Assim, privilegiam a norma que, em virtude de seu 

                                                                 
959 BADARÓ, Gustavo. Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária na reforma do Código de Processo 

Penal: atuação integrada de tais mecanismos na dinâmica procedimental. in Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, ano 17, n. 76, jan-fev/2009, p. 149-152. No mesmo sentido 

sustentava o autor em Processo Penal, 2. ed., Rio de Janeiro, Editora Elsevier, 2014, p. 424. A partir da 3ª edição 

até a atual edição o autor insere a seguinte nota de rodapé ao tratar do tema: “Nas edições anteriores, defendemos 

que, diante da controvérsia gerada pelo conflito entre os arts. 396, caput, e 399 do CPP, com a reforma de 2008, 

nesse momento não deveria haver o recebimento da denúncia ou queixa, caso não fosse rejeitada liminarmente, 

limitando-se o juiz a determinar a citação do acusado para responder a denúncia. O recebimento somente poderia 

se dar, em respeito ao contraditório, após a resposta do acusado. A matéria, contudo, está pacificada em sentido 

contrário. Por tal motivo, embora continuemos seguros do nosso ponto de vista, mas para não ter que fazer a 

ressalva em todo os procedimentos que serão analisados, optamos por seguir a exposição seguindo a linha 

interpretativa que acabou vigorando. Para quem, se interessar pelos fundamentos de nossa posição, eles poderão 

ser consultados Nesse subitem das edições anteriores.” BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6ª ed. rev., atual., e 

ampl., São Paulo, Thomson Reuters, 2018, p.616. 
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conteúdo, vale mais do ponto de vista ético-normativo, devendo esta ser preferida à norma que 

vale menos960. 

 

PINO
961

 rememora que as normas constitucionais não são apenas um limite à atividade 

legiferante, mas também deve ser a todo momento seu fundamento e de todo o ordenamento 

jurídico, indo o autor além para apontar que a Constituição é um projeto de sociedade justa, no 

aspecto das suas relações jurídicas e sua política. 

 

Expostos tais posicionamentos, ao presente trabalho uma questão se mostra irrefutável: 

a flagrante inconstitucionalidade do art. 396. Desta forma, defende-se que o recebimento da 

acusação ocorre necessariamente no momento previsto no art. 399, motivo pelo qual afastam-

se os entendimentos de que haveria dois recebimentos da denúncia ou único logo após o 

oferecimento da acusação, em virtude da mesóclise “recebê-la-á” do art. 396. 

 

A seguir discutir-se-á de forma mais verticalizada os cânones hermenêuticos da 

interpretação conforme a Constituição e da interpretação restritiva com abrogação atenuada do 

texto legal. 

 

3.11 Interpretação conforme à constituição ou interpretação restritiva/ abrogativa 

atenuada? 

 

 

Constatada a antinomia entre os arts. 396 e 399, do CPP, a presente pesquisa se alinha 

à posição que aponta a inconstitucionalidade da norma do art. 396, do CPP que permite o 

recebimento da acusação, sem que haja a reação defensiva inicial, aviltando as garantias 

fundamentais do contraditório e da ampla defesa, ambas previstas no art. 5º, caput, inc. LV, da 

Constituição da República. 

 

                                                                 
960 CHIASSONI, Pierluigi. Tecnica de interpretazzione giuridica, Bologna, Il Mulino, 2007, p.288. E prossegue 

o autor sugerindo uma leitura complementar às regras usuais de antinomia: “Si potrebbe anche sostenere, alla luce 

di ciò, che il criterio assiologico sia formale. Anche il criterio cronologico potrebbe pertanto essere espresso con 

il brocardo: Lex superior derogat legi inferiori, con l’avvertenza che qui il superiore valore di una norma non è il 

riflesso mediato della sua (superiore) forma iuris, ma è, invece, il riflesso immediato del suo maggior valore etico-

normativo, alla luce della perninente ideologia, o dottrina etico-politica, assunta come parametro di valutazione.” 

Ibidem, p. 288. 
961 PINO, Giorgio. Diritti e interpretazione: il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, Il 

Mulino, 2010, p.122. 
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Atento às garantias fundamentais de cariz constitucional, cabe ao intérprete a função 

precípua de eliminar o referido conflito e, portanto, harmonizar o procedimento comum 

ordinário nesse exato momento da gênese processual com o oferecimento da acusação com o 

disposto na Constituição da República. E aqui estamos a falar de uma função que se encontra 

nas mãos do juiz962 . 

 

Conforme assinalado no tópico anterior, a doutrina indica dois caminhos hermenêuticos 

para solução da antinomia, ambos no seio da interpretação corretiva ou harmonizadora, quais 

sejam, i) interpretação conforme à Constituição do art. 396 tomando por base a mesóclise 

“recebê-la-á” como inflexão do verbo receber no sentido de ter em mãos, em posse, algo que 

lhe é entregue963 ou como indicativo de que deve a acusação ser processada; ii) interpretação 

abrogativa atenuada do art. 396, eliminando a mesóclise “recebê-la-á”, de modo que sem este 

a norma se mostrará consoante a Constituição da República e não subsistirá seu conflito para 

com o texto do art. 399;964 . 

 

Ambas são suscetíveis em razão de viger no Brasil o controle difuso ou incidental de 

constitucionalidade das leis. Com isso, há dentre os cânones hermenêuticos a interpretação 

conforme a Constituição965, o da nulidade parcial sem e com redução do texto e a interpretação 

                                                                 
962 Após analisar um quarto critério, além do cronológico (lex posterior derogat priori); hierárquico (lex superior 

derogat inferior); e da especialidade (lex specialis derogat generali), BOBBIO aponta que haveria a possibilidade 

de analisar quando à natureza da norma, se imperativa, proibitiva ou permissiva. Ocorre que ambas as normas em 

análise possuem a mesma natureza de forma que tal critério também não auxilia. Assim: “no caso de um conflito 

no qual não se possa aplicar nenhum dos três critérios, a solução do conflito é confiada à liberdade do intérprete; 

poderíamos quase falar de um autêntico poder discricionário do intérprete, ao qual cabe resolver o conflito segundo 

a oportunidade, valendo-se de todas as técnicas hermenêuticas usadas pelos juristas por uma longa e consolidada 

tradição, e não se limitando a aplicar uma só regra.” BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, trad. 

Ari Marcelo Solon, São Paulo, EDIPRO, 2011, p. 103. 
963 O dicionário HOUAISS aponta 22 significados para o vocábulo receber, dentre os quais destaco os seguintes: 

1. Entrar na posse de (<r. uma herança) 2. JUR readquirir a posse de; recobrar, reaver 3. Obter como recompensa 

ou favor, ou ainda por merecimento <r um prêmio> <r. uma condecoração das Forças Armadas> 4. Fig admitir ou 

ter (alguém ou algo) por legítimo; acolher <recebeu-o como irmão, mas acabou traído> <recebia os pedidos da 

noiva como ordens> (...) 8. Chegar às mãos de (alguém) ou aceitar (algo que lhe é enviado, oferecido, entregue, 

etc.) por (alguém) <r. uma carta (da Alemanha)><de uma amiga um belo presente> (...) 19 assimilar através da 

mente ou dos sentidos <sempre recebeu bons ensinamentos do tutor> 19.1 acolher, admitir (recurso), para apreciar 

e julgar; dar provimento a <o juiz recebeu o embargo interposto pela outra parte> HOUAISS, Antônio. Mauro de 

Salles Villar; MELLO FRANCO, Francisco Manoel de. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de 

Janeiro, Editora Objetiva, 2001, p. 2398. 
964 Não vamos tratar da linha que aponta uma interpretação conforme enfocada no termo “citação”, tendo-o por 

“notificação”, já que no presente trabalho refutou-se tal posicionamento. 
965 Vale destacar o apontado por Virgílio Afonso da Silva: “É um fato curioso que essa forma de interpretação 

[interpretação conforme a constituição] seja incluída entre os chamados princípios de interpretação constitucional, 

visto que é fácil perceber que quando se fala em interpretação conforme a constituição não se está falando de 

interpretação constitucional, pois não é a constituição que deve ser interpretada em conformidade com ela mesma, 

mas as leis infraconstitucionais. A interpretação conforme a constituição pode ter algum significado, então, como 

um critério para a interpretação das leis, mas não para a interpretação constitucional.” DA SILVA, Virgílio 
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abrogativa atenuada, por exemplo. Todos estes podem ser manejados pelas autoridades judiciais 

de toda e qualquer instância e não somente pela Corte Constitucional966. 

 

Adentrando especificamente na primeira proposta solucionadora, STRECK (2014)967
 

entende ser dispensável a suscitação do incidente de inconstitucionalidade pelos órgãos 

fracionários dos Tribunais para aplicarem interpretação conforme a Constituição ou 

reconhecerem a inconstitucionalidade parcial qualitativa, qual seja, sem redução do texto. 

 

O autor aponta que a interpretação conforme a Constituição é uma fórmula de rejeição 

parcial da inconstitucionalidade, impedindo a declaração de inconstitucionalidade do texto, 

enquanto que a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto é uma técnica de 

provimento parcial de inconstitucionalidade, diante de uma nulidade parcial qualitativa. Em 

ambos não haveria a expunção do texto normativo, ficando em sua literalidade. Haveria apenas 

a atribuição de um novo sentindo, resultando em uma nova norma, esta sempre resultado da 

interpretação do texto968. 

 

Apesar de frequentemente se apontar que a interpretação conforme a Constituição 

remontaria ao Tribunal Constitucional Alemão, VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA (2006)969
 aponta 

                                                                 
Afonso. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico in Interpretação Constitucional, 1. ed., São 

Paulo, Editora Malheiros, 2010, p. 132-133. No mesmo sentido, BONAVIDES: “Em rigor não se trata de um 

princípio de interpretação da Constituição, mas de um princípio de interpretação da lei ordinária de acordo com a 

Constituição.” BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 12. ed., rev. e atual, São Paulo, Editora 

Malheiros, 2002, p. 474. 
966 Tratando do controle difuso, concreto, aberto ou de via de exceção, DIMOULIS apregoa que sendo a questão de 

inconstitucionalidade requisito de fundamentação da análise judicial, qualquer instância e juízo tem competência 

para se manifestar acerca da (in)constitucionalidade da lei no caso concreto. Não há qualquer requisito de 

tramitação específica no juízo monocrático, havendo discussão quando tal ocorrer em órgãos colegiados, tal qual 

se dá com a Súmula Vinculante nº 10. DIMOULIS, Dimitri e LUNARDI, Soraya. Curso de Processo 

Constitucional, São Paulo, Editora Atlas, 2013, p. 297 e 300. Nesse sentido também sustenta BONAVIDES: “O 

controle por via de exceção é de sua natureza o mais apto a prover a defesa do cidadão contra os atos normativos 

do Poder, porquanto em toda demanda que suscite controvérsia constitucional sobre lesão de direitos individuais 

estará sempre aberta uma via recursal à parte ofendida.” BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 

12. ed., rev. e atual, São Paulo, Editora Malheiros, 2002, p.294. 
967 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica, 4. ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 

2014, p.606. O autor aponta que o juiz ordinário terá competência para manejar tais cânones, por ser diretamente 

subordinado à Constituição, de forma que os Tribunais são também órgãos de fiscalização da constitucionalidade, 

competindo-lhes a interpretação da lei. Ibidem, p. 606.  
968 Ibidem, p. 605. 
969 DA SILVA, Virgílio Afonso. Interpretação conforme a Constituição in Revista Direito GV, v. 2, n. 1, jan-jun 

2006, p.193. Prossegue o autor para apontar que a primeira vez que tal ideia foi expressamente citada na 

jurisprudência alemã foi em 1953 (BVerfGE 2, 266 (282), mas talvez seja um antigo precedente da Suprema Corte 

do estado da Flórida (Boyton v. State, So. 2D 536 (1953) que melhor resuma o posicionamento verificado no Brasil 

quanto à interpretação conforme a Constituição: “Se a lei é razoavelmente suscetível de duas interpretações, sendo 

que, segundo uma delas, seria a lei considerada inconstitucional e, segundo a outra, válida, é o dever da Corte 

adotar aquela construção que salve a lei da inconstitucionalidade.” Idem., p. 193. O autor realiza críticas 
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que esta tem influência primeva da Corte Federal Suíça. Avançando na própria questão da 

presunção de constitucionalidade das normas, tal conceito impõe a imprescindibilidade em se 

buscar uma interpretação que não decorra da leitura mais óbvia e natural do dispositivo e, além 

disso, a exclusão de interpretações que contrariem o texto constitucional970. 

 

Para tanto, a interpretação conforme a Constituição, tida tanto como princípio de 

interpretação quanto técnica de controle de constitucionalidade971 emerge justamente da 

verificação de mais de uma interpretação possível do texto normativo, para então determinar-

se qual destas é compatível com a Lei Fundamental972. Assim tal cânone não dá azo à declaração 

de inconstitucionalidade da norma, ao contrário: declara esta constitucional quando adequada à 

Constituição da República e excluídas as possibilidades inconstitucionais de interpretação. 

 

O intérprete, diante do seu discernimento, no exato limite da fronteira da 

inconstitucionalidade da norma, fixaria o sentido imprescindível tornado viável graças à força 

conformadora da Constituição973. Obrigatório que o intérprete capte o conjunto total do diploma 

                                                                 
contundentes ao que ele denomina de “sincretismo metodológico”, o que seria uma postura de parte da doutrina 

constitucional brasileira ao utilizar teorias que não teria condições de caminharem lado a lado, por partirem de 

premissas diversas (v. g. Alexy e Muther). Em sequência, analisando o princípio de interpretação constitucional, 

aduz que: “É possível que se suponha que os ‘novos’ métodos de interpretação constitucional sejam métodos 

desenvolvidos pela doutrina jurídica alemã e aplicados sistematicamente pelo Tribunal Constitucional daquele 

país. Não o são. Nesse caso, não se pode falar de uma ‘importação’ de um modelo alemão de interpretação 

constitucional. E por uma razão óbvio: um tal modelo não existe. Os princípios de interpretação constitucional a 

que a doutrina brasileira, de forma praticamente uniforme, faz referência são aqueles referidos por Konrad Hesse 

em seu manual de direito constitucional.” DA SILVA, Virgílio Afonso. Interpretação constitucional e sincretismo 

metodológico in Interpretação Constitucional, 1. ed., São Paulo, Editora Malheiros, 2010, p. 116-120. 
970 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, 

Editora Saraiva, 2004, p. 189. Historicamente é o destaque feito por LARENZ: “Como as normas constitucionais 

precedem em hierarquia todas as demais normas jurídicas, uma disposição da legislação ordinária que esteja em 

contradição com um princípio constitucional é inválida.(...) Se uma interpretação, que não contradiz os princípios 

da Constituição, é possível segundo os demais critérios de interpretação, há de preferir-se a qualquer outra em que 

a disposição viesse a ser inconstitucional.” LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, 3. Ed, Trad. José 

Lamego, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, p.479-480. 
971 No Supremo Tribunal Federal reconhecido tal aspecto no julgamento da Representação de 

Inconstitucionalidade n. 1.417-7, Relatoria do Ministro Moreira Alves, julgado em 9-12-1987. Na doutrina: 

BARROSO, Luis Roberto. DE BARCELLOS, Ana Paula O começo da história: a nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro in Interpretação Constitucional, 1. ed., São Paulo,, 

Editora Malheiros, 2010, p. 301. MIRANDA aponta a interpretação conforme a constituição também como uma 

questão de economia do ordenamento ou de máximo aproveitamento dos actos jurídicos, enquanto método de 

fiscalização da constitucionalidade e não uma regra de interpretação. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 

Constitucional, Tomo II, 6. ed., rev. e atual., Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 312-313. 
972 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, 

Editora Saraiva, 2004, p. 189. E prossegue o autor: “O papel da interpretação conforme a Constituição é, 

precisamente, o de ensejar, por via de interpretação extensiva ou restritiva, conforme o caso, uma alternativa 

legítima para o conteúdo de uma norma que se apresenta como suspeita.” Ibidem, p.190. 
973 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 6. ed., rev. e atual., Coimbra, Coimbra 

Editora, 2007, p. 313. Para ver sobre decisões substitutivas em que a Corte elimina uma parte do texto e substitui-
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legal cuja norma interpretada pertença, bem como tenha por referência o ordenamento jurídico 

global, tendo a Constituição no seu topo, reconhecida sua enorme capacidade irradiante974, 

reforçado o princípio da unidade jurídica. 

 

Imperioso que as leis e normas secundárias sejam interpretadas consoante fixado na 

Carta Magna, confirmando assim uma vertente da interpretação sistemática. Soma-se a isso a 

presunção de constitucionalidade das leis975. Tal entendimento sobreleva a função do legislador 

e sua supremacia na posição de concretizador e realizador da Constituição. 

 

A destacar os limites da interpretação conforme a Constituição, há uma dupla função da 

expressão literal do texto normativo: a plurissignificatividade se mostra como a base para 

separar interpretações compatíveis das incompatíveis, bem como é a expressão literal do texto 

justamente o limite à interpretação conforme a Constituição976. Nesse aspecto, “as decisões 

fundamentais do legislador”977, com suas valorações e objetivos almejados não podem ser 

aviltados de modo a conferir à lei sentido inequivocamente contrário ou falseando os objetivos 

pretendidos pelo legislador978. 

                                                                 
a por outro fragmento de norma: DIMOULIS, Dimitri e LUNARDI, Soraya. Curso de Processo Constitucional, 

2. ed., atual. e ampl., São Paulo, Editora Atlas, 2013, p.276-277. 
974 MIRANDA, op. cit. p. 314. BONAVIDES trata a Constituição como um todo, uma unidade, um sistema de 

valores. A unidade da ordem jurídica e o sistema de valores de que o ordenamento se acha impregnado são 

elementos decisivos no aferir materialmente a constitucionalidade dos atos normativos mediante o emprego do 

método de interpretação conforme a Constituição. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 12. 

ed., rev. e atual, São Paulo, Editora Malheiros, 2002, p. 474 e 478. 
975 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional, 2. ed., São Paulo, Editora Saraiva, 1998, p.223.  
976 A interpretação conforme à Constituição, se quer continuar a ser interpretação, não pode ultrapassar os limites 

que resultam do sentido literal possível e do contexto significativo da lei (...) E tampouco deve a interpretação 

conforme à Constituição deixar de atender ao escopo da lei.” LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, 

3. Ed, Trad. José Lamego, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, p.480-481. 
977 Para uma discussão profícua e mais ampla acerca da intenção legislativa ver WALDRON, Jeremy. A dignidade 

da legislação, trad. Luís Carlos Borges, São Paulo, Martins Fontes, 2003, p. 31-42. O filósofo aponta que: “a busca 

pela intenção legislativa foi descrita mais como buscar um rosto amigável na multidão do que como descobrir uma 

base canônica para a interpretação.” Idem, p.34. 
978 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional, 2. ed., São Paulo, Editora Saraiva, 1998, p.224. 

Importante é a ressalva feita por MENDES ao buscar comentar a relação entre a interpretação conforme a 

Constituição e a declaração de nulidade sem redução de texto (declaração de nulidade qualitativa): “A constatação 

de que uma lei determinada é compatível com a Lei Fundamental não significa que apenas naquela interpretação 

deva ela ser considerada constitucional, uma vez que a Corte Constitucional não pode proferir decisão sobre todas 

as possíveis interpretações. A norma declarada constitucional continua, também depois da decisão do Tribunal, 

carecendo de interpretação em suas outras aplicações e os Tribunais ordinários, que também são competentes para 

aplicação do direito, podem desenvolver outras interpretações em conformidade com a Constituição. A declaração 

de compatibilidade não corresponde nem a uma censura de outras interpretações nem à fixação de uma única 

interpretação como válida. (...) a identificação entre a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de 

texto e a interpretação conforme à Constituição somente seria possível se se entendesse, tal como reconhecido por 

Bryde, que a interpretação conforme à Constituição não é apenas uma regra normal de hermenêutica, mas 

modalidade específica de decisão.” Idem, p. 228. Também analisando tal relação ver: STRECK, Lênio Luiz. 

Jurisdição constitucional e decisão jurídica, 4. ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, p. 612 e seguintes 

e 745 e seguintes. Criticamente VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA aponta um suposto poder ilimitado do Supremo 
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Nesses moldes, mediante uma postura democrática e confirmando uma de suas 

competências institucionais, o juiz determinaria a citação do acusado mediante despacho após 

sopesar os pressupostos processuais e as condições da ação, para em um segundo momento, 

após a juntada da resposta à acusação proferir a decisão que rejeita ou recebe a acusação, sendo 

esta uma decisão interpretativa979, de modo a confirmar a interpretação conforme do art. 396, 

do CPP, partindo da premissa que a mesóclise “recebê-la-á” significa ter em mãos a acusação 

formalizada ou indicativo de que deve o juiz processar a acusação. 

 

Há que se lembrar que a favor da interpretação conforme a Constituição é inegável o 

peso da reforma de 2008 responsável por trazer a manifestação da defesa técnica para momento 

muito próximo do juízo de admissibilidade da acusação e colocar o interrogatório para o final 

da instrução, alterando assim substancialmente os moldes do procedimento comum ordinário. 

 

Com isso, resguardar a reforma e restabelecer o intento da Comissão de especialistas 

significaria em alguma medida colocar a Constituição no local onde ela deve sempre estar em 

relação a todo ordenamento jurídico, principalmente no âmbito do Processo Penal, qual seja no 

topo do sistema iluminando toda e qualquer interpretação e atuação dos atores do sistema 

criminal. Isto significaria confirmar a presunção não somente da constitucionalidade de toda lei 

promulgada pelo legislador, como da vontade deste em sempre respeitar a Constituição, não 

evocando o intérprete métodos interpretativos corretivos do texto normativo, sem antes recorrer 

a cânones menos contundentes980. 

 

Além disso, considerando o controle de constitucionalidade realizado pela Suprema 

Corte brasileira em muito auxiliaria se este se propusesse a analisar a constitucionalidade da 

interpretação do art. 396, do CPP, com principal enfoque sob a mesóclise “recebê-la-á”, fixando 

se possível tomar este como o momento para o recebimento da acusação sem a concretização 

                                                                 
Tribunal Federal em excluir ‘qualquer’ desobediência interpretativa por parte de quase todos órgãos estatais ao 

analisar o art. 28, da Lei nº 9.868/1999. SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação conforme a Constituição in 

Revista Direito GV, v. 2, n. 1, jan-jun 2006, p.204-205. Em posicionamento oposto ao de MENDES, MIRANDA 

entende que a Corte Constitucional não somente aponta a interpretação que se amolda ao Texto Constitucional, 

como também indica quais interpretações vão de encontro àquele. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 

Constitucional, Tomo II, 6. ed., rev. e atual., Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 314. 
979 STRECK, op. cit., p.614. 
980 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA critica a interpretação conforme a Constituição apontando que é um “critério 

excessivamente simplista” e esta falha ao sequer conseguir apontar para direção a ser seguida pelo interprete, já 

que ao tentar promover uma salvação de toda e qualquer lei, mesmo que haja minimamente uma fagulha de 

constitucionalidade aponta uma direção completamente equivocada. SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação 

conforme a Constituição in Revista Direito GV, v. 2, n. 1, jan-jun 2006, p.204. 
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das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, emolduradas no art. 5º, caput, 

inc. LV, da Constituição da República. 

 

Destaca-se de forma pontual a construção da interpretação sistemática como método de 

solução abarcado nesse momento da discussão, enquanto umbilicalmente coligada à 

interpretação conforme a Constituição. Assim, indo um pouco além da construção teórica sobre 

as antinomias realizada por BOBBIO, conforme a seguir iremos tratar, a espancar toda e qualquer 

argumentação que não há antinomia entre os arts. 396 e 399, do CPP, de grande utilidade trazer 

os apontamentos de FREITAS (2010)981
  ao afirmar que todas antinomias são também de natureza 

axiológica, ampliando a teoria do filósofo italiano. Nesse sentir, as antinomias jurídicas seriam 

incompatibilidades verificadas entre regras, valores ou princípios jurídicos, devendo estas 

serem vencidas para mantença da unidade e coerência do sistema positivo, de forma que se 

alcance a máxima efetividade sistêmica e pluralista teleologia constitucional. 

 

Tal enfoque não conflita com a construção de NORBERTO BOBBIO, mas avança em razão 

de acreditar que a construção do filósofo italiano é demasiadamente restritiva e não revela o 

motivo do sistema não tolerar as antinomias: estas causam desarmonia axiológica e 

principiológica, colocando em risco a funcionalidade do sistema jurídico, na medida em que 

causam insegurança à racionalidade estrutural e intersubjetiva. 

 

FREITAS (2010)982
 labora após um reexame do conceito de norma jurídica, fortemente 

ligado ao conceito de sistema. Seria a norma jurídica responsável por promover a ampliação da 

mediação jurídico-sistemática como efetivadora e apta a impor prestações positivas à 

coletividade, independentemente do reconhecimento infraconstitucional de direitos 

fundamentais. Assim, determina que o intérprete realize prioritariamente o melhor significado, 

partindo de uma dada opção axiológica, trabalhando com princípios, regras e valores, obedecida 

uma hierarquia não inteiramente fixada em momento prévio983. 

 

Impossibilitada a separação estanque entre o intérprete e aquilo que se interpreta, deve 

o sujeito operar mediante lídima mediação aperfeiçoadora tomando caminhos sincrônicos com 

o sistema e com a sociedade. Para tanto, não se descarta, desde que parcimoniosamente, a 

                                                                 
981 FREITAS, Juarez. Interpretação sistemática do direito, 5. Ed, São Paulo, Editora Malheiros, 2010, p. 94. 
982 Ibidem, p. 70. 
983 FREITAS, Juarez. Interpretação sistemática do direito, 5. Ed, São Paulo, Editora Malheiros, 2010, p. 65-67. 
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técnica de interpretação corretiva, com o poder de hierarquização e efetivando sua tarefa de 

proteção, muito mais do sistema como um todo que da norma sob análise984. 

 

Nesse aspecto, o autor indica que toda interpretação jurídica, aglutinados os métodos 

tradicionais de interpretação, surge como um processo tópico e sistemático, devendo equilibrar 

as teorias normativas e seus efeitos, o reconhecimento da impossibilidade de eleição de um 

método único e a incansável busca de soluções privilegiadoras do ordenamento como um todo, 

dotado de fecunda dimensão axiológica, coerente e permeável de evolutivas mutações985. 

Diante disso, o FREITAS (2010) é categórico: “qualquer exegese comete, direta ou 

indiretamente, uma aplicação de princípios, de regras e de valores componentes da totalidade 

do Direito.”986. 

 

Há de se verificar então se em algum caso a norma está em rota de conflito ou 

contradição (formal ou material) com o sistema em sua inteireza. O intérprete traça limites à 

própria missão primordial do legislador, quem não goza de liberdade para introduzir antinomias 

que coloquem em risco e submeta o sistema jurídico a danos987. Não há de se discutir acerca da 

interpretação correta, mas sim da interpretação melhor, consoante ao sistema jurídico como um 

todo. Nesse aspecto, os princípios devem ocupar o locus das diretrizes responsáveis por 

harmonizar e solucionar, na base e no topo do sistema, sendo simultaneamente fundamento e 

cúpula do sistema988. 

 

As normas estritas são preceitos menos amplos e axiologicamente inferiores aos 

princípios fundamentais contidos na Constituição. Estas existem para harmonizar e dar 

concretude aos princípios fundamentais, nunca para aviltá-los, muito menos subtrair a eficácia 

nuclear direta e imediata. Com isso, as normas infraconstitucionais não devem ser aplicadas de 

forma mecânica e desatenta, pois a aplicação destas normas obrigatoriamente impõe a aplicação 

dos princípios em conexão com as inúmeras determinações do ordenamento jurídico enquanto 

sistema. 

 

                                                                 
984 Ibidem, p. 72. 
985 Ibidem, p. 71. 
986 Ibidem, p. 73. 
987 Ibidem, p. 79. 
988 Ibidem, p. 74. 
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Assim a tônica da interpretação deveria ser a conciliação de todos os cânones 

interpretativos de modo a obter a melhor norma possível, abandonando-se assim a escolha 

individualizada e estanque de um critério de interpretação, tal qual não raro desejam fazer com 

a interpretação literal e gramatical do art. 396, do CPP989. Por óbvio que haverá uma 

hierarquização dos cânones interpretativos, mas a mútua influência destes na construção da 

norma seria inafastável. 

 

Quanto ao cânone da interpretação conforme a Constituição, FREITAS (2010) aduz que 

este é apenas uma das facetas da interpretação sistemática. Assim, as antinomias nocivas ao 

sistema devem ser eliminadas, buscando a hierarquização calcada em múltiplas balizas 

entrelaçadas, lançando mão o intérprete do critério hierárquico axiológico, partindo da 

concepção tópico-sistemática proposta pelo autor. Assim, no confronto direto entre os textos 

normativos dos arts. 396 e 399, há de prevalecer o art. 399, já que mais afeito ao caráter 

sistemático do Processo Penal e com o texto Constitucional990. Não há logicidade em se 

apresentar uma resposta a uma acusação já aceita, crendo assim que será possível fazer com 

que um juiz volte atrás daquilo que já decidiu, seja em caráter definitivo ou preliminar (juízo 

progressivo). 

 

Por outro giro, quanto ao método de interpretação corretiva abrogante atenuado a 

remover uma diminuta parcela dos dispositivos legais em questão, LARENZ (1997)991
 há muito 

                                                                 
989 “A chamada interpretação literal surge, apenas, como uma das fases (a primeira, cronologicamente) da 

interpretação sistemática, sendo que uma das mais relevantes modalidades se dá na chamada interpretação 

conforme a Constituição (die Verfassungskonforme Auslegung), expressão aguda da procura de unidade da ordem 

jurídica”. E prossegue o autor em relação a obrigatoriedade do intérprete se ater à literalidade da lei: “semelhante 

prescrição precisa ser interpretada sistematicamente, de molde a fazer com que a prescrição se relativize pela 

subordinação inteligente aos direitos e a princípios fundamentais do sistema, sem se deixar de, criticamente, 

contemplar o significado restrito captado no momento literal. É que, em suma, a interpretação literal nada mais 

é do que simples fase fa exegese tópico-sistemática.  FREITAS, Juarez. Interpretação sistemática do direito, 5. 

Ed, São Paulo, Editora Malheiros, 2010, p. 81-82. 
990 FREITAS aduz que a vontade do sistema transborda a própria voluntas legis, de modo que se requer o 

discernimento crítico e autocrítico intérpretes a respeito da qualidade de suas compreensões, arraigadas ou de 

superfície. FREITAS, Juarez. Interpretação sistemática do direito, 5. Ed, São Paulo, Editora Malheiros, p. 77. 

Para a presente pesquisa, tomando a construção teórica realizada por ZILLI, estaria este de alguma forma alinhado 

a tal construção teórica, já que interpretar o art. 399 como único momento legal que se dispõe acerca do 

recebimento da acusação resgataria a “lógica de todo sistema o qual não pode ser comprometido por exegeses 

puramente literais”, pois os procedimentos devem ser avaliados em sua totalidade. ZILLI, Marcos. Hamlet entre 

nós in Boletim IBCCRIM, ano 16, nº 192, nov. 2008, p. 7. 
991 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, 3. Ed, Trad. José Lamego, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, 1997, p.481. Inclusive tal já fora realizado pela Suprema Corte brasileira quando do julgamento do HC nº 

68793-8/RJ em que se analisou a definição do preceito dispositivo da associação para o tráfico na Lei nº 8.072/90. 

Nesse julgamento apontou-se que: “o caminho entre a interpretação restritiva e a abrogante há de ser trilhado 

progressivamente, não se podendo chegar ao limite máximo e extremo da última, antes de ver-se esgotar a 

possibilidade de utilização da primeira. (...) Demonstrou o eminente Ministro Moreira Alves, de maneira exaustiva, 
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destaca que quando o legislador intentar dar um efeito mais amplo à lei do que o permitido pela 

Constituição, caberia à Corte Constitucional interpretar o dispositivo infraconstitucional 

restritivamente conforme à Constituição, resultando assim em uma redução teleológica. 

 

Tratando do aspecto da coerência do ordenamento jurídico, BOBBIO aponta que um dos 

objetivos da interpretação jurídica era também o de eliminar as antinomias, caso qualquer uma 

surgisse, recorrendo aos mais diversos meios hermenêuticos. Para ocorrência de antinomias 

devem obrigatoriamente as duas normas em análise pertencerem ao mesmo ordenamento 

jurídico e se situarem no âmbito de validade sob um quádruplo aspecto: temporal, espacial, 

pessoal e material992. 

 

Considerada a construção de BOBBIO (2011)993 e analisado o texto dos arts. 396 e o 399, 

verifica-se uma antinomia parcial-parcial994, já que as normas oriundas de tais dispositivos 

possuem âmbito de validade em parte igual e em parte diferente, persistindo a antinomia apenas 

em relação à parte em comum: variação na utilização do legislador do verbo no infinitivo 

“receber”: “recebê-la-á” e “recebida”. 

 

BOBBIO (2011) 995 explica que a interpretação abrogante seria imprópria, pois não cabe 

ao juiz e nem tem este o poder de expeli-la do sistema jurídico. Nesses moldes, tem este apenas 

o poder de não a aplicar se julgada incompatível. Assim, deve o intérprete não eliminar uma 

                                                                 
que a interpretação restritiva, ou corretiva, dos dois textos em conflito, permite, perfeitamente, o afastamento da 

incompatibilidade, sem necessidade de abrogação.” Fls.605 – Voto do Min. Ilmar Galvão. HC 68793, Relator(a):  

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 

10/03/1992 
992 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, trad. Ari Marcelo Solon, São Paulo, EDIPRO, 2011, 

p. 87-93. 
993 Ibidem, p. 94. A análise do teórico também de alguma medida reforça a inexistência de lógica ao processo penal 

disposto no ordenamento jurídico brasileiro ao apontar a suposta existência de “antinomia de valoração” quando 

um tipo penal leve preveja uma pena mais grave quando comparado a um tipo penal grave. Para o autor isso não 

seria antinomia, mas sim injustiça. O filósofo italiano aponta que “A antinomia produz incerteza; a injustiça produz 

desigualdade, e, portanto, a correção obedece, nos dois casos, a dois valores diferentes, num caso, aos valores da 

ordem, no outro, àquele da igualdade.” Ibidem, p. 95. 
994 As antinomias podem ser de três tipos: total-total, normas incompatíveis com igual âmbito validade; parcial-

parcial, normas incompatíveis com âmbito de validade parte idêntica parte diversa; e total-parcial, normas 

incompatíveis de âmbito de validade idêntico a outra, mas mais restrito. A referida classificação enfoca no âmbito 

da aplicação normativa e incompatibilidade entre estas. Sua origem remete a Alf Ross quando detalha problemas 

lógicos de interpretação na seara da inconsistência em sua obra Direito e Justiça. ROSS, Alf. Direito e Justiça, 

trad. Edson Bini, Bauru, Edipro, 2000, p. 157-162. Interessante que CHIASSONI aponta a existência de outra 

classificação de fonte clássica presente na canonística medieval, sistematizada por ENGISCH, sendo as antinomias 

diretas, em abstrato, indireta e em concreto, classificação elaborada com enfoque na formulação das normas. 

CHIASSONI, Pierluigi. Tecnica de interpretazzione giuridica, Bologna, Il Mulino, 2007, p.267-274. 
995 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, trad. Ari Marcelo Solon, São Paulo, EDIPRO, 2011, 

p. 105. 
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das normas, mas sim a incompatibilidade. Se para tanto for imperiosa a modificação ligeira do 

texto normativo haverá interpretação corretiva, conservando ambas no ordenamento jurídico e 

evitando a abrogação total, enquanto medida extrema e último recurso manejável pelo 

intérprete. Portanto, é a interpretação corretiva uma medida atenuada da interpretação 

abrogante, responsável por eliminar in totum uma ou ambas normas em conflito. 

 

Feitas tais diferenciações, o presente trabalho se alinha ao posicionamento em questão 

– interpretação abrogativa atenuada a remover a mesóclise “recebê-la-á” do art. 396, do CPP, 

anteriormente proposto por PRADO e BADARÓ, como a melhor solução a problemática proposta 

e analisada na presente pesquisa, a fim de que se respeite dois imperativos fundantes do Direito: 

exigência da certeza – correspondente ao valor da paz ou ordem – e da justiça – correspondente 

ao valor da igualdade996, pois, a depender do juiz criminal, enquanto intérprete do texto 

normativo processual penal, haverá processos criminais que o recebimento da acusação se dará 

apenas após a efetiva reação defensiva à acusação, enquanto que em outros se dará ao alvedrio 

da manifestação do defensor ou de forma progressiva. 

 

A presente pesquisa entende como mais adequado, pois, de início, tomando por base o 

texto normativo como limite à atividade interpretativa, interpretar a mesóclise “recebê-la-á” em 

um dos sentidos do verbo receber, como ter em posse e em mãos algo que lhe é entregue é 

elastecer por demais a interpretação e, de alguma maneira, afastar que receber e rejeitar a 

acusação, antes de serem verbos de uso diverso na língua portuguesa, são expressões de 

conteúdo técnico no direito processual penal. Tal destaque não se estende à interpretação do 

art. 396, como responsável pelo processamento da acusação, já que seus motivos e fundamentos 

são diversos. 

 

Em razão da análise quanto ao processo legislativo, devidamente analisado no subitem 

3.2 do presente capítulo, demonstrou-se que a mesóclise foi inserida por parlamentares a 

despeito de toda argumentação e orientação contrária da Comissão de Especialistas e da 

Presidente da Suprema Corte a época, chamada a se manifestar no âmbito da comissão nomeada 

a auxiliar os trabalhos no Senado Federal997. De tal maneira, calcado principalmente na 

                                                                 
996 Ibidem, p. 114. 
997 Além disso, como argumento de reforço, mas que pelos limites da presente pesquisa não cabe abordar, acredita-

se que o estudo dos desvios cognitivos nas atividades decisórias – vieses ou biases – teriam plena importância no 

estudo do referido tema, já que o mesmo objeto (acusação) é analisado por duas vezes subsequentes e em um 

espaço de tempo, via de regra, curto . Há estudos importantes acerca deste tema, de modo que o trabalho acredita 
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justificativa da inserção da mesóclise, verifica-se que a interpretação conforme a Constituição 

seria um método menos incisivo diante à inconstitucionalidade da norma, por ser esta 

inconstitucional, única e exclusivamente, em razão da presença de tal mesóclise. 

 

Este é inconstitucional, pois não respeita as garantias fundamentais do contraditório e 

da ampla defesa, sendo a melhor medida, mas não a única, a interpretação abrogativa atenuada 

a remover a mesóclise causadora da inconstitucionalidade do dispositivo. O melhor cenário, 

seria que tal medida fosse em definitivo determinada pela Corte Suprema, contudo, plenamente 

cabível que cada autoridade judicial, enquanto competente em material criminal, deixe de 

aplicar a referida norma em cada caso concreto998. 

 

Para tanto, PINO (2010)999
 apregoa que o legislador na sua atividade primeva não goza 

de uma liberdade de objetivos. Este é livre em sua gama de ações e escolhas, desde que não 

conflite com o texto constitucional e suas garantias fundamentais, estando a lei sob uma 

contínua verificação de compatibilidade e adaptação a Carta Magna nacional. 

 

O que o presente trabalho defende e busca destacar é que o jurista é parte ativa no 

processo de constitucionalização do ordenamento e da cultura jurídica como um todo, sendo 

esta a verdadeira proposição central que até aqui se buscou, de modo que a seguir e por 

derradeiro serão delineados breves pontos imprescindíveis a realização de um juízo de 

admissibilidade da acusação em harmonia ao Estado Democrático de Direito. 

  

3.12 Juízo de admissibilidade da acusação à luz do contraditório e da ampla defesa 

 

 

Observa-se que, diferentemente dos demais ordenamentos jurídicos, excetuados os 

processos do Tribunal do Júri, foi eliminada a fase intermediária no sistema processual penal 

                                                                 
os vieses/biases do “status quo”, da confirmação e do enquadramento causam influências consideráveis na decisão 

de recebimento da denúncia. Sobre a referida temática ver: PRENTICE, Robert. A. KOEHLER, Jonathan J. A 

normality bias in legal decision making in Cornell Law Review, vol. 88, march 2003, p. 583-650; FREITAS, 

Juarez. Hermenêutica jurídica e a ciência do cérebro: como lidar com os automatismos mentais in Revista AJURIS, 

vol. 40, n. 130, junho 2013,; SAMUELSON, William e ZECKHAUSER, Richard. Status quo bias in decision 

making in Journal of Risk and Uncertaintly; KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. 

Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2012, p. 29-33. 
998 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação conforme a Constituição in Revista Direito GV, v. 2, n. 1, jan-jun 

2006, p.201. 
999 PINO, Giorgio. Diritti e interpretazione: il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, Il 

Mulino, 2010, p.122. 
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brasileiro1000. Tal qual discutido no capítulo 2, a referida supressão é resultado da supressão do 

sumário da culpa, o que assemelhava o sistema brasileiro ao europeu com a instrução provisória, 

cuja finalidade residia em complementar a investigação1001. Na época da medida supressiva esta 

fora apontada como vantajosa para a defesa, em razão do imputado não participar do sumário 

da culpa no período imperial. 

 

Sabido que durante a investigação policial a defesa tem sua participação restrita e diante 

de todo arcabouço constitucional é imprescindível que seja superada tal postura inconstitucional 

que avilta a ampla defesa e o contraditório e seja restabelecida a fase intermediária com o 

escopo de o acusado se manifestar antes do exame definitivo da acusação, interferindo em 

aspectos que levarão a sua rejeição ou, em caso de recebimento, na própria alteração da 

classificação do fato1002. 

 

É justamente isso que se verificou em todos projetos de Código de Processo Penal e 

também na proposta de reforma que resultou na Lei nº 11.719 em 2008. Assim, não somente 

graças à concepção fazzalariana de processo (procedimento + contraditório), imperioso que seja 

trazido para o centro da análise o direito ao procedimento enquanto garantia fundamental1003. 

Umbilicalmente conexo a outros direitos fundamentais, evidencia-se que ao editar o art. 396, 

do CPP, o legislador contrariou regras essenciais à efetivação da previsão constitucional, desde 

a dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, até os princípios 

do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa1004. 

                                                                 
1000 TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal, vol. II, 8.ed, São Paulo, Saraiva, 1992, p.201. 
1001 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal, São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.127. SCARANCE FERNANDES indica que a doutrina história apontava 

deficiências no sumário da culpa calcadas na ausência de participação do sujeito, mas que isso não deveria ter 

levado a simples supressão desta fase intermediária, o que permitia que o juiz recebesse a acusação sem qualquer 

manifestação prévia da defesa. 
1002 Ibidem, p.128. O autor destaca que não se trata “de manter o sistema do Império, em que a fase do sumário de 

culpa era obrigatória, mas de dar a oportunidade à defesa de se manifestar antes de o juiz receber a acusação nos 

termos em que proposta.” E prossegue: “Em conclusão, no direito brasileiro houve simplesmente a supressão da 

fase intermediária na maioria dos procedimentos, como reação às deficiências do sumário de culpa. Não se 

realizou, até hoje, mudança como a ocorrida nas legislações europeias, que transitaram de uma fase de instrução 

provisória, de natureza inquisitorial, durante a qual o juiz atuava como investigador, colhendo elementos contra o 

imputado, para uma fase intermediária de perfil garantista, voltada a propiciar reação do acusado à imputação e 

evitar o seguimento de acusações injustas.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e 

o procedimento no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 128-129. 
1003 “No processo penal, o direito ao procedimento é direito a um procedimento que permita a atuação eficaz dos 

órgãos encarregados da persecução penal e, ao mesmo tempo, assegure a plena efetivação das garantias do devido 

processo penal. Não representa direito a um procedimento certo, determinado, delineado, com todos os seus atos 

e fases, em sequência predeterminada, mas a um procedimento assentado em alguns paradigmas extraídos de 

normas constitucionais do devido processo penal.” Ibidem, p.303. 
1004 WATANABE leciona que para a ciência do processo é importante “o estudo do processo enquanto previsão da 

lei, vale dizer, no plano abstrato, e nesse sentido é ele procedimento qualificado pelo contraditório, nos termos da 
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Para iluminar o procedimento comum ordinário penal nessa fase da gênese do processo, 

busca-se propor balizas inafastáveis para a efetivação de um juízo de admissibilidade da 

acusação em harmonia ao texto constitucional. Auxilia nesse intento rememorar a classificação 

do procedimento penal em fases1005, iniciando-se a postulatória com o oferecimento da 

acusação; passando pela manifestação judicial inicial a rejeitar (art. 395) ou determinar a citação 

do acusado (art. 396); juntada da reação defensiva inicial (art. 396-A) e encerrada com a decisão 

de rejeição ou recebimento da acusação (art. 399). 

 

A reação defensiva inicial é concretizadora tanto do contraditório1006 e da ampla defesa. 

Esta se mostra como requisito indispensável à decisão de recebimento da acusação, 

obrigatoriamente assentada sobre duas colunas: a tese acusatória e a antítese defensiva1007. É 

inadmissível que esta seja proferida em momento anterior, sob qualquer justificativa.  

 

                                                                 
conceituação de Fazzalari já mencionada. É através desse estudo que se pode avaliar se um determinado processo 

concebido pelo legislador, antes mesmo de sua realização em concreto, atende ou não todas as exigências da 

cláusula do ‘devido processo legal’, isto é, um processo ‘com procedimento adequado ao exame contraditório do 

litígio’, e não qualquer processo.” WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil, 3. ed., rev. e atual., São 

Paulo, Perfil, 2005, p. 142. FREDERICO MARQUES inclusive aduz que: “quem fala em processo, fala não em 

qualquer processo, não em simples ordenação de atos através de um procedimento qualquer, e, sim, em devido 

processo legal” MARQUES, José Frederico, Constituição e Direito Processual in Revista da Universidade de 

Campinas, 1959, n. 17 apud GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do direito de ação, São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1973, p. 157. 
1005 SCARANCE FERNANDES aponta a existência de três fases do procedimento: postulatória; instrutória e decisória. 

“A primeira fase, nos processos criminais, abrange o ato de acusação, formulado normalmente pelo Ministério 

Público, e, eventualmente, atos de reação defensiva do acusado. Na etapa instrutória, produzem-se as provas 

requeridas pelas partes ou determinadas pelo juiz. Finalmente, o último grupo de atos permite que as partes se 

manifestem sobre o material probatório e formulem alegações finais ao juiz, o qual, em seguida, decide.” 

FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal, São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.35.  No mesmo sentido: BARROS, Romeu Pires de Campos. 

Sistema do processo penal brasileiro, Vol. II, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 10; GRECO FILHO, 

Vicente. Manual de Processo Penal, 9. ed. rev. e atual., 2012, p.421. Apontando que usualmente dividem-se os 

processos penais em duas fases: instrutória e decisória, TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal, vol. II, 8. 

ed, São Paulo, Saraiva, 1992, p.200-201. 
1006 CAVALLARI aponta a essência do contraditório no âmbito do processo penal (possibilidade de participar 

pessoalmente ou através de um representante legal) elecando várias posições e medidas processuais: 

“all’integrazione del contraddittorio è necessario tanto l’intervento (personale o a mezzo di un rappresentante) 

dell’imputato al fine di rendere posibile la sua autodifesa, quanto la contemporanea assistenza da parte di un 

difensore per rendere posibile la sua difesa tecnica.” E prossegue o autor: “assume particolare rilievo per l’imputato 

la contestazione dell’accusa che se distingue peraltro dal contraddittorio in quanto essa, essendo l’atto diretto a 

portare a conoscenza dell’imputato l’accusa e le eventuali domande accessorie del pubblico ministero e delle parti 

private, costituisce per l’imputato stesso il presupposto del contradditorio.” CAVALLARI, Vincenzo. 

Contraddittorio (dir. proc. pen.) in Enciclopedia Del Diritto, vol. IX, Giuffrè, 1961, p. 730. O autor também 

responsável pelo verbete contestazione dell’accusa aponta igualmente a resposta à acusação como pressuposto do 

contraditório, cânone fundamental ao processo penal. Idem, p. 632. 
1007 CARULLI, Nicola. Il diritto di defesa dell´imputato, Napoli, Eugenio Jovene, 1967, p. 220 “Il diritto di difesa 

dell’imputato potrà, infatti, configurarsui come tesi o antitesi; mentre lo stesso concetto logico del contraddittorio 

presuppone entrambe le figure del dire e contraddire e non una sola.”  
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Nesse intento, o direito de defesa há de ser identificado como o direito de realizar toda 

e qualquer atividade destinada a contribuir para a decisão judicial, exigindo-se assim um 

comportamento ativo para a formação da decisão1008. Assim, a resposta à acusação se presta a 

aclarar aspectos tanto processuais, relativos aos pressupostos processuais e condições da ação, 

como meritórios, demonstração de um álibi v.g. Tal construção remonta à CARULLI (1967)1009, 

quem há muito destaca que o processo é constituído tanto do aspecto formal (“se fala de 

processo pelo processo”), quanto do aspecto material, correlato ao mérito. Para tanto, o autor 

diferencia a defesa processual da defesa penal. 

 

A resposta à acusação dará azo às alegações defensivas contra “a forma e o conteúdo do 

ataque”. A referida distinção se presta a acentuar a necessidade de se conceber a defesa como 

forma de abraçar todas as atividades processuais1010. A acusação é, sem dúvida alguma, a 

primeira atividade processual e talvez a mais importante delas, já que é a responsável por dar a 

tônica e indicar os limites do objeto processual. 

 

Inegável que sistematicamente o desmerecimento da reação defensiva inicial é a 

responsável por parte considerável dos habeas corpus nos Tribunais estaduais, federais e 

superiores, buscando o trancamento do processo criminal, hipótese da chamada defesa exógena 

e exterior, classificação cunhada por PITOMBO (2018)1011, quem aponta expressamente que os 

formalmente acusados reagem, mas também agem, defendendo-se, mediante o aludido remédio 

jurídico processual. 

 

Portanto, não é permitido haver qualquer limitação ao exercício da defesa no processo 

penal, de modo que uma reação tardia diante de uma decisão já proferida se mostra sim como 

contrariedade à garantia fundamental da ampla defesa e do contraditório. O coligamento entre 

                                                                 
1008 Ibidem, p. 23. 
1009 Ibidem, p. 21. 
1010 Ibidem, p. 21. Em sequência aponta expressamente: “Il diritto di difesa, va, pertanto, guardato nel suo profilarsi 

in relazione all’inizio e allo sviluppo del processo, e nell’ambito di questo, con riferimento sia all’aspetto 

processuale che a quello concernete l’accertamento di merito.” Idem, p. 22. 
1011 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Evolução do processo penal e o inquérito policial in Obra em Processo 

Penal, São Paulo, Editora Singular, 2018, p.610. Nesse mesmo sentido são as lições de SCARANCE FERNANDES: 

“Com a supressão da fase do sumário de culpa e o recebimento da denúncia em decisão não motivada, logo após 

o oferecimento da denúncia ou queixa, ficou o acusado sem um momento para contrariar a acusação e evitar o 

seguimento de processos manifestamente injustos. Restou-lhe o acesso ao habeas corpus, tendo a jurisprudência, 

para suprir a deficiência do sistema, admitido a sua utilização para o exame da justa causa para a ação penal, o 

que, nesse ponto, aproxima o direito brasileiro da antiga solução do direito austríaco, em que o controle sobre a 

acusação era feito a pedido do acusado por órgão superior.” FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do 

procedimento e o procedimento no processo penal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.127. 
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defesa-jurisdição-decisão não pode ser aviltado por uma norma infraconstitucional, havendo de 

imperar a normativa constitucional1012. 

 

Quanto ao contraditório realça-se a possibilidade do acusado agir em própria defesa a 

influenciar diretamente na decisão judicial1013. Assim, retomando a força epistêmica do 

contraditório, exposto anteriormente no presente trabalho, denota-se que este não se mostra 

como simples direito individual, mas sim como garantia objetiva e condição de regularidade do 

processo1014. Assim, a contribuição dialética das partes não se mostra apenas como um poder 

defensivo para o acertamento dos fatos e da busca pela verdade, mas propriamente à tutela da 

função cognitiva do processo. 

 

Contraditório está umbilicalmente ligada à contraditoriedade, sendo estas espécies do 

gênero oposição, que nada mais é que afirmar e negar o mesmo objeto com relação ao mesmo 

sujeito. Nesse intento, é a parte o sujeito mais pronto e imediato para transmitir suas questões, 

fáticas e jurídicas, ao juiz1015. 

 

Aqui não se evoca a ideia quimérica e surreal do contraditório como cooperação das 

partes à descoberta da verdade, mas que o pressuposto epistemológico em que é baseado o 

contraditório é que a verdade se manifesta precisamente do conflito das partes opostas1016, 

permitindo ao julgar uma melhor análise tanto de questões de direito quanto de fato. 

 

                                                                 
1012 CARULLI, Nicola. Il diritto di defesa dell´imputato, Napoli, Eugenio Jovene, 1967, p. 217. “Una norma 

limitatrice in qualunque modo di questa libertà di agire (e di difesa) processuale deve necessariamente cedere il 

passo alla normazione costituzionale (art. 24) che tutela tale libertà.” 
1013 CABRAL ressalta que o “ambiente dialético em que se desenvolve o processo impõe que se permita a 

manifestação das partes em momento precedente ao ato decisório. A audiência prévia legitima o decisum. (...) O 

resultado do ato de poder jurisdicional legitima-se se exercido dentro dos ditames da legalidade do procedimento 

e com a participação dos sujeitos envolvidos no conflito. O exercício do poder não pode ser arbitrário e sua 

legitimação decorre do procedimento participativo. Proíbe-se o arbítrio, somente sendo legítima uma decisão 

coercitiva caso haja participação daqueles que podem sofrer suas consequências.” CABRAL, Antônio do Passo. 

Contraditório in Dicionário de Princípios Jurídicos. TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; 

GALDINO, Flávio. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. 1ed.Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010, v. 1, 

p.195. 
1014 FERRUA, Paolo. Il giusto processo, 2. ed., Bologna, Zanichelli, 2012, p.91. Em sequência afirma o autor: 

“Forse sarebbe stato meglio parlare di metodo anziché di principio, proprio per sottolineare la forza epistemica del 

contraddittorio, la sua natura di strumento utile alla ricostruzione dei fatti, pur nella fallibilità di ogni criterio (non 

esiste il Metodo della Verità).” Ibidem, p. 92. 
1015  ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 1973, p. 79. 
1016 FERRUA, op. cit., p.93. 
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Via de regra, o contraditório deve preceder à decisão judicial, excepcionando-se esta 

regra, por exemplo nos casos de decisões relativas às tutelas cautelares e provimentos de 

urgência, em que o contraditório se dá de maneira diferida. A exceção ao contraditório prévio 

em tais situações cautelares se dá em grande medida em razão da urgência e do risco concreto 

de ineficácia da medida. Com isso, observa-se que não há no recebimento da acusação tais 

requisitos a fundamentar uma excepcionalidade ao império do contraditório no processo penal. 

Insustentável, portanto, defender um modelo de contraditório diferido no momento inicial do 

processo. 

 

De suma importância que se efetive a expressão histórica cunhada por JOAQUIM CANUTO 

MENDES DE ALMEIDA (1973)1017
 de que “o essencial ao processo é que as partes sejam postas 

em condições de se contrariarem.” O interesse do Estado há de ser inconteste no sentido da 

prática de todo e qualquer ato que permita uma melhor análise dos fundamentos fáticos e 

jurídicos da pretensão acusatória, em qualquer das direções: seja a favor da acusação ou da 

defesa1018. Não há dúvidas de que a resposta à acusação é a oportunidade inicial do acusado 

manter incólume sua dignidade e evitar que o processo penal se perpetue e inicie a instrução 

para verificar sua culpa. 

 

Em adição, mesmo defendendo-se a solução da interpretação abrogativa atenuada para 

fixar o recebimento da acusação como o previsto no art. 399, decotando a mesóclise “recebê-

la-á” do art. 396, a construção dos juízos de admissibilidade progressivos tem o seu mérito em 

destacar que há sim uma análise progressiva do juiz após o oferecimento acusação, mas aqui 

realizada a ressalva que a primeira análise será macroscópica e resultará apenas na rejeição 

liminar da acusação ou na determinação da citação do acusado. 

 

Em adição de suma importância concluir a análise fixando a natureza jurídica dos 

pronunciamentos judiciais proferidos nessa fase inicial postulatória do processo penal. 

Conforme dispõe o próprio CPP de 1941, apenas identificam-se os atos decisórios no art. 800 

que em seus incisos discriminam os prazos que o juiz deve proferir as decisões definitivas, 

                                                                 
1017 ALMEIDA, op cit.p. 82. 
1018 CABRAL, Antônio do Passo. Contraditório in Dicionário de Princípios Jurídicos. TORRES, Ricardo Lobo; 

KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flávio. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. 1ed.Rio de Janeiro: 

Campus Jurídico, 2010, v. 1, p. 194.  
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interlocutórias mistas, interlocutórias simples, e os despachos de mero expediente1019, não 

havendo qualquer conceituação disposta no CPP. 

 

LAVOURA (2011)1020
 aponta que o Código de Processo Penal utiliza dois critérios 

autônomos a classificar as decisões processuais penais: conteúdo e topologia. Quanto ao 

primeiro critério esse refere-se à finalidade principal do ato decisório, o qual viabiliza 

justamente a diferenciação entre despachos e atos decisórios em sentido estrito. Quanto ao 

segundo critério tem-se que a depender do momento processual que o ato decisório é proferido 

é possível, portanto, diferenciar as sentenças penais ordinárias das sumárias e as decisões 

interlocutórias, inseridas aqui as simples, mistas, terminativas e não terminativas, das decisões 

com força de definitivas. 

 

Com base no disposto no Código de Processo Penal, é possível verificar que despacho 

seria todo e qualquer ato pronunciamento judicial destinado a primordialmente dar impulso a 

marcha processual, de modo que não se adentrará no mérito do objeto central em discussão nos 

autos. A comprovar tal aspecto, é sabido que estes são irrecorríveis, pois não tem qualquer carga 

decisória1021. 

                                                                 
1019 Ao contrário do que faz o Código de Processo Civil, no art. 203, o CPP não conceitua ou classifica os 

pronunciamentos judiciais. Art. 203.  Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o 

pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do 

procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial 

de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz 

praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada 

e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz 

quando necessário. Destaca-se inclusive que o CPC de 2015 alterou o regime do CPC de 1973. 
1020 LIMA, Eric Alexandre Lavoura. As decisões processuais penais: análise crítica do sistema atual e tendências 

da legislação projetada in Revista Brasileira de Ciências Criminais 90, 2011, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, p. 250. No mesmo sentido, LAVOURA, Éric. A coisa julgada penal e seus limites objetivos, São 

Paulo, Editora Atlas, 2015, p. 69-70. Ressalta-se a classificação realizada por GRINOVER, SCARANCE FERNANDES 

e GOMES FILHO fundada em dois critérios centrais encerramento ou não do processo e, se encerrado o processo, 

enfrentado ou não o mérito. Na visão dos autores seriam decisões que encerram o processo com julgamento de 

mérito: a) definitivas stricto sensu (de absolvição e condenação); b) definitivas lato sensu ou com força de 

definitivas (também impropriamente chamadas interlocutórias mistas ou terminativas de mérito); que encerram o 

processo sem julgamento do mérito: c) terminativas ou com força de definitivas; decisões que não encerram o 

processo que decidem o mérito de questões incidentes: d) interlocutórias mistas ou com força de definitivas; que 

decidem questões incidentes de natureza processual: e) interlocutórias simples; e por fim, despachos que 

determinam a mera movimentação do procedimento, tal qual f) despachos de mero expediente. GRINOVER, Ada 

Pellegrini. FERNANDES, Antônio Scarance. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Recursos no processo penal, 

7 ed., rev. e atual, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.54 
1021 LAVOURA aponta que os despachos somente podem ser impugnados em casos excepcionais: “quando, por 

sua realização indevida ou imperfeita os despachos, implicarem tumulto processual ou erros in procedendo e não 

por recurso, mas por instrumento de índole administrativo-disciplinar, previsto nos regimentos internos dos 

Tribunais, chamado ora de correição parcial, ora de reclamação.” LIMA, Eric Alexandre Lavoura. As decisões 

processuais penais: análise crítica do sistema atual e tendências da legislação projetada in Revista Brasileira de 

Ciências Criminais 90, 2011, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 250. No mesmo sentido: “Excluem-se 
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FREDERICO MARQUES (1965)1022
 é categórico ao definir que nos despachos de 

expediente ou ordinatórios, o juízo se limita a tratar do andamento do processo. Seriam aqueles 

atos de mero impulso. Para tanto, exemplifica o processualista com o ato que manda citar o 

acusado. LAVOURA (2011)1023
 ao tratar dos atos decisórios em sentido estrito aponta que estes 

condensariam todas manifestações do órgão jurisdicional que seja dotado de conteúdo decisório 

relevante à instauração, desenvolvimento e encerramento da persecução penal, resolvendo ou 

não a controvérsia central do processo. 

 

Estabelecidas as premissas, o presente trabalho tem por escopo demonstrar com clareza 

que, calcada na classificação dos atos judiciais levado em consideração o conteúdo (finalidade 

precípua) e topologia (momento processual), temos dois atos decisórios diversos praticados 

quando do juízo de admissibilidade da acusação positivo1024. 

 

Assim, o pronunciamento judicial previsto no art. 396, do CPP reconhecido que o 

recebimento da acusação somente pode se dar após efetivo contraditório e ampla defesa, não 

tem outra função precípua senão verificar em status assertionis de forma macroscópica a 

existência e validade da relação processual linear existente entre o sujeito ativo (Ministério 

Público ou querelante) e o juiz, tendo assim por resultado direto a determinação única e 

exclusiva de processamento da acusação e citação do acusado. Logo, conclui-se que este ato 

judicial decisório tem natureza jurídica de despacho.  

 

Quanto ao pronunciamento judicial previsto no art. 399, do CPP este possui conteúdo 

decisório inafastável, devendo ser, imprescindivelmente, motivado, sob pena de contrariedade 

à regra da motivação das decisões judiciais1025, prevista no art. 93, caput, inc. IX, da 

                                                                 
da possibilidade de recurso os despachos, que nem decisões são, porquanto não têm por objeto qualquer questão 

controvertida, incumbindo-se simplesmente do mero impulso do procedimento.” GRINOVER, FERNANDES e 

GOMES FILHO, op. cit., p. 55. 
1022 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, 2. ed., Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 1965, p. 82. 
1023 LIMA, Eric Alexandre Lavoura. As decisões processuais penais: análise crítica do sistema atual e tendências 

da legisção projetada in Revista Brasileira de Ciências Criminais 90, 2011, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, p. 251/ No mesmo sentido, LAVOURA, Éric. A coisa julgada penal e seus limites objetivos, São 

Paulo, Editora Atlas, 2015, p. 71. 
1024 O intento desta breve discussão não é tanto classificar todas os pronunciamentos possíveis no juízo de 

admissibilidade da acusação, com a que trata da absolvição sumária ou da rejeição liminar da acusação oferecida. 

O intento se dá única e exclusivamente para ressaltar que os pronunciamentos são diversos sendo o primeiro um 

despacho e o segundo uma decisão interlocutória, sendo inegável seu caráter decisório e imperiosa sua motivação. 
1025 Defende-se o caráter de regra da garantia da motivação das decisões judiciais de envergadura constitucional, 

inserida na concepção do devido processo legal e dele garantidora, impondo-se a todos representantes do Poder 

Judiciário o dever de expor de forma clara, lógica, coerente e expressa as razões de suas decisões, motivando-as 
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Constituição da República. Com isso, considera-se a decisão de recebimento da acusação como 

interlocutória mista não terminativa, já que representa ato judicial apto a encerrar a fase 

postulatória e determinar o início da fase de instrução.  

 

Para tanto, como já apontado anteriormente na presente pesquisa, os moldes da fase 

inicial se dariam no seguinte sentido: i) oferecimento da acusação como ato responsável por dar 

início ao processo; ii) análise judicial marcroscópica com diminuto grau de cognição dos 

requisitos formais, dos pressupostos processuais e das condições da ação em status assertionis, 

a fim de verificar se manifestamente infundada a acusação, com as possibilidades de: pronta 

rejeição da denúncia ou determinação de citação do acusado para oferecimento da resposta à 

acusação no prazo legal; iii) oferecimento da resposta à acusação como ato primevo de reação 

defensiva em sede processual; iv) análise judicial com base em mais argumentos e provas dos 

mesmos requisitos, levando-se em conta a tese (acusatória) e a antítese (defensiva) adicionada 

uma atividade epistêmica quanto à justa causa, sopesando os elementos probatórios para que 

seja proferida a síntese: rejeição (tardia) da acusação; recebimento da acusação com 

determinação da audiência de instrução e julgamento; ou absolvição sumária. 

 

Entende-se que da forma como discutido no presente trabalho haveria pleno respeito e 

aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa no momento do juízo de 

admissibilidade da acusação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
formal e materialmente. Além disso, a própria previsão desta no Título IV – Da organização dos Poderes; Capítulo 

III – Do Poder Judiciário, situação que é ressaltada por BADARÓ:  “o caráter extraprocessual da motivação, ou sua 

função político axiológica, é destacado pela Constituição. A garantia da motivação vem estabelecida na disciplina 

do Poder Judiciário, e não no capítulo dos direitos e garantias individuais, em que estão previstas a maioria das 

garantias processuais. Muito mais que uma garantia individual das partes, a motivação das decisões judiciais é 

uma exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional.” BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 6 ed., 

rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora Thomson Reuters, 2018, p.70. DE LUCCA aponta que a violação da 

imprescindível motivação das decisões judiciais não condiz apenas ao ataque a uma regra constitucional, mas 

também representa uma afronta ao ideal do Estado de Direito, conceito central da República Federativa do Brasil. 

Assim, denuncia o autor que admitida a natureza principiológica da referida garantia, sua aplicação torna-se 

flutuante e passível de ponderação, a depender do caso concreto. DE LUCCA, Rodrigo Ramina. O dever de 

motivação das decisões judiciais. Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 86. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante do que fora enfrentado na presente pesquisa, conforme fixado pelo Código de 

Processo Penal após a promulgação da Lei nº 11.719 de 2008, imperioso reconhecer que o juízo 

de admissibilidade da acusação nos moldes de um processo penal justo apenas ocorre após 

reação defensiva inicial efetiva, sob o pleno respeito às garantias fundamentais do contraditório 

e da ampla defesa. 

 

A discussão atual da doutrina e jurisprudência acerca de quantos juízos de 

admissibilidade de acusação encontram-se previstos e em quais momentos eles ocorreriam 

propulsiona um diagnóstico que busca extrair os principais pontos dos posicionamentos 

verificados. 

 

Assim, a presente pesquisa concebe como descabido o recebimento da acusação sem 

que haja conhecimento e reação defensiva inicial do principal interessado, o acusado. Nesse 

aspecto, o art. 396, do Código de Processo Penal, não se amolda aos ditames constitucionais 

justamente graças à constância da mesóclise “recebê-la-á”, responsável direta pelos 

apontamentos da existência de dois recebimentos da acusação, sendo o segundo previsto no art. 

399, do CPP. 

 

Conforme demonstrado, a inclusão da mesóclise “recebê-la-á” no dispositivo legal 

supracitado, se deu nos moldes diversos do proposto inicialmente pela Comissão de 

Especialistas nomeados pelo Executivo, bem como destacado durante o processo legislativo, 

por parlamentares e autoridades convidadas a opinar no projeto em tramitação, tal qual 

discutido no capítulo 3 da presente pesquisa. 

 

A inconstitucionalidade do art. 396, do Código de Processo Penal não tem sua razão de 

ser no processo legislativo, tendo este sido resultado de atuação dedicada e escorreita de todos 

participantes. Sua inconstitucionalidade advém diretamente do texto legal não coadunar com o 

disposto na Constituição da República de 1988, principalmente com as garantias fundamentais 

do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, caput, inc. LV. 
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O texto constitucional é expresso: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”. 

 

Assim, é sabido que da Constituição da República emanam máximas fundamentais a 

serem seguidas desde o legislador até os atores do sistema de justiça criminal, com principal 

enfoque na atividade do juiz, neste específico tema que se discute. 

 

A plena aplicabilidade e vigência destas garantias fundamentais automaticamente após 

o oferecimento da acusação calca-se, principalmente, em duas conclusões oriundas da 

interpretação literal do dispositivo constitucional. Para a presente pesquisa, o oferecimento da 

acusação dá azo a duas consequências: i) inicia-se o processo penal e ii) é a responsável por 

alterar o status do indivíduo, passando este a ser acusado. 

 

Com isso, a despeito do Código de Processo Penal não prever expressamente o momento 

que se considera iniciado o processo penal, por meio de uma interpretação sistêmica dos 

dispositivos previstos e devidamente apontados no capítulo 3, item 3.5.1 é possível realizar tal 

diagnóstico. Além disso, a concepção fazzalariana de processo como procedimento em 

contraditório é responsável direta por esta conclusão.  

 

Ao identificar o procedimento como corpo de atos concatenados com finalidades 

específicas, tem-se que a finalidade precípua, mas não única, da acusação é acusar um cidadão 

com base no que foi apurado anteriormente pelo Estado e dar início ao processo penal visando 

o proferimento de uma decisão de mérito. Por conseguinte, com o oferecimento da acusação há 

simultaneamente o início do procedimento e do processo. 

 

No tocante ao segundo aspecto, a alteração do status do indivíduo ocorre neste mesmo 

momento. É com o oferecimento da acusação, enquanto veículo responsável por enunciar a 

imputação típica em desfavor de um sujeito, que o sujeito abandona os eventuais status de 

investigado, suspeito e indiciado, para tornar-se acusado, sujeito passivo de um processo penal. 

Tal conclusão reforça a discussão de que o status do sujeito é objeto de uma curva ascendente 

de maturação, cabendo a ele imprimir todas medidas possíveis para o abandono desta posição 

e o reconhecimento da sua inocência. Assim, indispensável que o Estado viabilize ao cidadão 

os meios e oportunidades necessárias para tal intento. 
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Por conseguinte, partindo da concepção de juízos progressivos de admissibilidade, o 

que atualmente resulta na defesa da existência de dois recebimentos da acusação, a presente 

pesquisa reconhece sim a progressividade do juízo, mas afasta a possibilidade de existirem dois 

recebimentos, pois o inicial ocorreria ao alvedrio do acusado pelos motivos expostos. 

 

A contribuição dialética das partes não se mostra apenas como um poder defensivo para 

o acertamento dos fatos e a busca pela verdade, mas propriamente à tutela da função cognitiva 

do processo. Nesse aspecto, o contraditório advém como selo de validade do procedimento 

penal. Além disso, a impossibilidade de “decisões surpresa” já é muito debatida no âmbito 

extrapenal, seara que lida, via de regra, com a restrição da liberdade do cidadão. Com isso, 

imperioso que haja tal discussão a impedir decisões sem a contribuição do principal interessado, 

excluídos os casos específicos de urgência ou sigilo das medidas a serem analisadas pela 

autoridade judicial. 

 

Partindo do pressuposto que o jurista é parte ativa no processo de constitucionalização 

do ordenamento e da cultura jurídica em sua totalidade, frente ao texto infraconstitucional e 

diante da existência de dois caminhos a harmonizar o texto do art. 396, do CPP, com a 

Constituição da República, a presente pesquisa defende a interpretação abrogativa atenuada 

para remoção da mesóclise “recebê-la-á”.  

 

Aponta-se que a interpretação conforme a Constituição se mostraria uma medida que 

alargaria demasiadamente o termo “recebê-la-á”, ignorando que “receber a acusação” é antes 

dos sentidos usuais do termo, expressão técnico-jurídica do direito processual. 

 

Com isso, sem dúvida, que o melhor cenário seria a contenda ser solucionada em 

definitivo pela Corte Suprema brasileira. Contudo, plenamente cabível a cada autoridade 

judicial competente em matéria criminal assim proceder. 

 

Assim, concebe-se o juízo de admissibilidade da acusação como momento processual 

bipartido e progressivo, em que o juiz há de verificar os aspectos de existência e validade da 

relação processual e, somente após manifestação defensiva a concretizar a dialética processual 

inicial, poderá então asseverar e reconhecer, por meio de decisão judicial fundamentada, a 

legalidade e legitimidade da acusação oferecida. 
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Para tanto, a presente pesquisa propõe que após o oferecimento da acusação o juiz 

realiza uma análise macroscópica acerca dos pressupostos processuais e das condições da ação 

nos moldes propostos pela teoria da asserção, de modo a afastar acusações manifestamente 

infundadas e evitar o desenvolvimento de processos penais sem substrato. A homenagem ao 

contraditório e à ampla defesa não deve se resumir a implementação máxima alheia a lógica 

procedimental. Para rejeição liminar da acusação infundada desnecessária a manifestação do 

acusado, o que é inclusive a justificativa apontada no processo legislativo. 

 

Nesse aspecto, realizada a análise macroscópica, não sendo caso de acusação 

manifestagmente infundada, o juiz determinará mediante despacho a citação do acusado para 

apresentação da sua reação defensiva no prazo legal. 

 

Conforme devidamente exposto na dissertação que se apresenta, não foi seu intento 

classificar ou discutir verticalmente a justa causa. Entretanto, inviável discutir o juízo de 

admissibilidade da acusação sem ao menos tratar brevemente de questões relativas a este tão 

importante tema processual.  

 

Assim, tendo a defesa acesso aos autos em sua integralidade e promovido sua resposta 

à acusação, o juiz se debruçará sobre as mesmas questões, agora com maior percuciência e 

profundidade, em razão de estar diante da tese acusatória e da antítese defensiva, podendo 

proferir a síntese do contexto que lhe fora apresentado. O destaque nesse momento se dá para 

a análise da justa causa, enquanto atividade de caráter epistêmico, visto sua relação intrínseca 

com elementos probatórios coletados e apresentados pelas partes.  

 

A verificação dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime deve se dar 

apenas neste segundo momento, atento aos modelos de constatação específico para cada um 

destes, algo que a presente pesquisa não buscou responder em definitivo. A importância desta 

temática é latente e a presente pesquisa busca justamente ressalta-la, mas que por extrapolar os 

limites impostos ao objeto não puderam ser exaustivamente estudados. Entretanto, uma coisa 

se mostra certa: ou se atinge o standard probatório exigido ou a acusação há de ser rejeitada. 

Mesmo que neste momento admitida a dúvida acerca da autoria do delito imputado, deve ela 

ser regrada e modulada, sob pena de acusações infundadas se tornarem processos frágeis, 

sobrecarregando o Poder Judiciário e causando maus irreversíveis aos cidadãos. 
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Sopesados todos elementos, o juiz então terá 3 possibilidades de decisão, via de regra, 

conforme delineado no item 3.8, cabendo destacar que todas estas devem ser obrigatoriamente 

motivadas, de modo a atender a regra constitucional emoldurada no art. 93, caput, inc. IX, da 

Constituição da República. 

 

Finalmente, mediante a análise dos procedimentos especiais vigentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, aponta-se que a despeito de cada um dos procedimentos analisados 

possuírem motivos e razões específicas para a previsão da reação defensiva prévia ao 

recebimento da acusação, imperioso que seja o processo penal visto como um sistema que deve 

guardar lógica e harmonia interna. Assim, o procedimento sumaríssimo é a comprovação de 

que a previsão de uma resposta prévia não entre em rota de colisão com os ditames da celeridade 

e eficiência. 

 

Ao contrário, a presente pesquisa aponta que o melhor panorama seria a implementação 

de lege ferenda de um procedimento que verdadeiramente distinguisse as fases procedimentais 

criando uma fase intermediária entre o oferecimento da acusação e a instauração da fase de 

julgamento e instrução. Estudados os moldes estrangeiros, seria possível chegar a um modelo 

que melhor atendesse as expectativas do sistema de justiça criminal, pois acredita-se que desta 

forma valorizaria-se o juízo de admissibilidade da acusação tendo em vista seu verdadeiro 

escopo: evitar acusações infundadas com a participação efetiva e contraditória da defesa, 

restando apenas acusações bem construídas a tornar-se processos criminais. Assim, estariam ao 

mesmo tempo protegidos os direitos fundamentais do cidadão e a eficiência do sistema de 

justiça criminal. 
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