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Introdução ao Estudo do Direito Processual Penal 

 

O papel do Direito Penal é tutelar os bens jurídicos mais importante e relevantes para a sociedade. Onde estão 

os bens jurídicos mais importantes da sociedade? Estão elencado na CF, como a vida, a honra, liberdade, 

patrimônio. 

 

Acontece que esses bens precisam de uma proteção por outros ramos do direito também, áreas mais 

especializadas em determinados assuntos. Cada ramo estabelece uma sanção caso haja uma violação. 

 

O direito penal protege tudo isso?  

Crimes contra a ordem econômica, trabalho, ordem tributária. A proteção jurídica penal diz respeito a várias 

outras áreas. Será que é necessário?  

 

O constituinte na época da criação verificou ser necessário proteger vários bens da sociedade. Final da década 

de 30 – 2° GM – marco do rompimento com um paradigma. Reduziram o ser humano a um objeto, adotaram 

métodos cruéis, extermínio, genocídio... houve uma grande consequência jurídica = positivação dos direitos 

humanos, consagrando o direito da dignidade humana. É por isso que a democracia é tão importante, ela 

assegura o que tem de mais importante em uma sociedade. Momento de criação do Estado, momento em que 

os constituintes se reúnem e juntam tudo de mais importante. 

 

Agora, todos os bens jurídicos constitucionais são protegidos penalmente? Quais são então? Qual critério? 

O Direito Penal é a ultima opção do estado, a ultima “ratio”.Temos um duplo aspecto: 

 

Aspecto legislativo 

Para se editar uma lei penal incriminadora, primeiro o legislador tem que verificar se o bem jurídico está sendo 

protegido constitucionalmente. Esse bem jurídico pode ser protegido pelos demais ramos do Direito e devem 

proteger, mas nem sempre essa proteção é efetiva. Desta forma, quando um determinado ramo do Direito não 

protege de forma efetiva, o legislador penal está autorizado a criar uma lei penal incriminadora. 

 



Ok, a norma penal incriminadora foi editada, mas e agora, como e quando aplicá-la? 

Surgiu um fato delituoso, assim surge ao estado o poder-dever de Punir (ius puniendi). 

Como punir? 

Ex: Furto – individuo preenche todos os requisitos para diminuição da pena – confessa o crime...Ai, não aplicada 

a pena, pode? Sim, assim o Processo Penal é imprescindível para efetivar o D. Penal. O D. Penal tem uma 

execução imediata. 

 

Quem pode impor uma sanção penal ao infrator? O juiz, este analisa e impõe a pena?  

Não, é preciso de um rito previamente estabelecido na legislação processual penal. 

 

Coma pratica da infração surge ao Estado, além de poder-dever punir, o dever de perseguir o provável autor 

do Fato. 

Por isso temos a persecução penal! O marco inicial dessa persecução penal é o fato delituoso.  

 

A persecução penal é formada por fases: 

  

(i)Fase Extrajudicial, preliminar e policial 

Geralmente ela é conduzida pela policia judiciária por meio de Inquérito Policial. 

 

O que é a Polícia judiciária?  

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 

I - polícia federal; 

(...) 

 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 

em carreira, destina-se a: 

I - apurar infrações penais* contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da 

União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 

repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem 

prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

 

Polícia Judiciária punir as infrações penais e sua respectiva autoria, tem função de instaurar o Inquérito Policial. 

Polícia Federal tem o dever de apurar as infrações penais de competência da polícia federal, tem função 

repressiva.  

Polícia Estadual tem que apurar as infrações penais de competência da Polícia Estadual. 

Polícia Militar tem o papel de manutenção da ordem, de manter a ordem, por isso da consideração de ser uma 

polícia preventiva, tentando evitar o fato delituoso. 

 



*Como a autoridade policial apura as infrações penais? 

Com a prática de um fato delituoso a polícia tem que preservar o local do crime até a chegada dos peritos. 

 

Qual o dever da Polícia Judiciária? 

Descobrir quem furtou minha bolsa, por ex. O problema é que hoje não temos estrutura. Depois da CF de 88 nós 

mudamos os governantes, e as pessoas que estão no poder hoje eram as pessoas perseguidas, na época, por 

essas polícias. Os governantes hoje esqueceram que as pessoas da polícia também são outras. 

 

A Polícia Judiciária deve ouvir as vítimas, as testemunhas, o autor, deve apreender o objeto, ir até o local da 

infração, o problema é que não dá tempo, não tem pessoas para ir realizar essas atividades. No final a 

autoridade policial faz um relatório e encaminha ao Juiz Criminal. Este por sua vez, analisa se essas condutas 

foram analisadas de maneira legal e etc. Depois encaminhado ao MP para uma o ajuizamento de uma Ação 

Penal Pública. O MP oferece a denuncia ou queixa onde o Juiz analisará. Sendo admitida pelo Juiz, este chama o 

acusado em juízo. Como? Determina sua citação. O acusado oferece uma resposta a essa acusação. O juíz 

aprecia a resposta e analisa o prosseguimento desse processo, dessa acusação. 

 

(ii)Fase Judicial, da Ação Penal, processual, definitiva 

Esta fase se desenvolve perante o poder Judiciário verificando sempre o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

E quando termina a persecução Penal? Na sentença definitiva e irrecorrível (aquela transitada em julgado, que 

pode ser condenatória ou absolvitória). 
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O processo penal no Estado Democrático de Direito 

 

O Processo Penal representa o poder estatal na apuração das infrações estatais. Acontece que o exercício desse 

poder deve se pautar inicialmente na CF e, posteriormente, nas normas infraconstitucionais.  

 

Qual o limite estatal?  

O Ordenamento jurídico.  

 

Quando o Estado pode agir?  

Quando a lei autoriza. 

 

Não só a administração pública, mas também o Estado está limitado às normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Os limites estão na CF e depois nas normas infraconstitucionais 

Obs: lembrando que as normas infraconstitucionais encontram sua validade, seu embasamento, na CF. Se não 

estiverem de acordo com Lei Maior, não existem ou são inconstitucionais, não tendo validade. 

 

Norma constitucional e sanção penal 



O legislador infraconstitucional pode editar uma normal penal incriminadora quando o bem jurídico esta 

assegurado na CF. 

 

Qual correlação da norma penal com a CF?  

A correlação é que o texto constitucional dá o fundamento de validade à norma penal. 

 

Por outro lado a sanção penal deve ser proporcional, equilibrada. Uma constituição democrática impõe ao 

legislador penal o dever de analisar se a sanção a que se pretende é razoável, proporcional à conduta delituosa. 

Se não for, é inconstitucional. 

 

Tudo que é desproporcional, geralmente, é inconstitucional. Afinal, os extremos são inconstitucionais. 

 

Função da norma penal no Estado Democrático de Direito 

Para que serve a pena? -> PPR 

Para punir, prevenir (Geral – com a legislação ficar inibida. Especial – punir em concreto o delituoso) e 

resocializar.  

Um pouco difícil a parte de resocializar, pois as condições carcerárias são precárias, não tem bom um trabalho, 

não tem bom um estudo e etc. Prejudicando sua resocialização, seu tratamento. 

 

Norma penal, norma processual e interpretação 

Nós interpretamos a Lei de forma ampla, pela sua leitura e pelo seu substrato do que está composto no 

dispositivo. Dispositivo não é sinônimo de norma!  

Norma jurídica é o que está contido naquele dispositivo,e esta para ser corretamente interpretada depende de 

outras normas jurídicas. 

 

Temo que ter sempre em mente que uma norma jurídica isoladamente não tem valor alguém. Nossa 

interpretação tem que ser sistematizada. É preciso avaliar o conjunto das normas para tirar a interpretação 

correta da norma. E é por isso que o mesmo dispositivo pode ter diversos significados com o passar do tempo, 

pois havendo uma evolução hermenêutica, a interpretação também passará pela evolução e poderá mudar seu 

sentido. A nossa interpretação é eminentemente constitucional, sob a ótica penal e processual penal! 

 

Direito e garantias 

A CF estabelece um extenso rol de direitos fundamentais, voltados ao Direito processual Penal. Direito que as 

provas sejam produzidas conforme a lei, direito de permanecer em silêncio, acesso a Justiça Penal, direito da 

integridade física e psíquica preservada, direito de liberdade. 

 

Do que vale esse rol, expresso no texto constitucional, se não estiverem acompanhados de suas respectivas 

garantias?  

Para um direito ser efetivo é preciso de um mecanismo para que seja efetivado.  

 

Os direitos constitucionais estabelecem um limite de ação do estado, mas e se esses limites forem 

ultrapassados? O que fazer? 

Precisamos encontrar a respectiva garantia, afim de proteger aquele direito.  



Ex: habeas corpus, pedido de relaxamente de prisão ilegal. 
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Principio da Dignidade Humana 

A dignidade humana como dogma instransponível foi gravemente desrespeitado antes e durante a 2° GM. 

Houve o rompimento da dignidade humana, como condutas que acabaram por reduzir o ser humano a um mero 

objeto. Ao final da 2ª GM foi criada a ONU (1945), na carta se reconhece o rompimento desse dogma que até 

então, era intransponível. Acontece que esse ato da criação da ONU precisava de um complemento, de um 

reforço jurídico a fim de traçar uma diretriz para essas nações. Assim, verificamos a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

 

Desta forma, as nações reafirmam as crenças na dignidade humana e em todos os direitos individuais ou 

fundamentais que dela decorrem. Até aquele momento tanto a Dignidade como os Direito Humanos eram 

considerados direitos fundamentais, permitindo que o Estado agisse de acordo com a lei, pautado no Princípio 

da Legalidade. Surgindo, então, uma nova era, a pós-moderna. Nessa nova era, encontramos a inserção do 

Princípio da Dignidade Humana nos textos constitucionais. 

 

A dignidade foi positivada! Porque foi?  

Pois era uma forma de se assegurar concretamente seu respeito.  

 

O que ela diz respeito?  

A imposição de limites! Limites de intervenção na vida dos indivíduos, até onde o Estado pode agir, como 

deve agir. Quem nos dá esse parâmetro inicial é a dignidade da pessoa humana. Não podemos tratar 

qualquer indivíduo de forma cruel, degradante. A dignidade tem ideia de respeito, preservando sempre, tanto 

a integridade física como a psíquica e assegurando o desenvolvimento moral, social e educacional, pois sem 

isto não há dignidade humana! 

 

Para que serve esse princípio? 

Nortear a conduta do Estado. Importa-nos para o exercício ou atividade da persecução penal. Na fase 

investigatória/judicial da persecução penal, quando ocorre um fato criminoso a polícia judicial passa a perseguir 

as pessoas para analisar o caso, tudo para constituir as provas que aprove tal pessoa como culpado do caso. 

Enquanto acusado, não pode sofrer nenhuma restrição ilegítima e até injusta. Afinal, ainda não temos a 

sentença condenatória. Excepcionalmente poderá ser restringido, mas depois veremos essa restrição. 

 

Princípio do acesso a justiça 

Nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída de apreciação do poder judiciário. Acontece que quando 

falamos em acesso a justiça, principalmente a justiça penal, devemos olhar ao princípio como algo substancial, 

material que deve ser efetivado.  

 



O acesso a justiça, portanto, deve ser real. Para isso o Estado precisa se aparelhar. É por isso que temos uma 

entidade composta por (i)pessoas particulares (OAB que representam as pessoas no PJ) e também as 

(ii)defensorias públicas. Os hipossuficientes são direcionados pela defensoria pública. 

 

Dois aspectos importantes então: 

(i) Estrutura técnica 

(ii) Compensar a estrutura econômica 

= para que o acesso a justiça seja efetivo. 

 

Princípio do Devido processo legal 

Deve ser estudado por partes (André Ramos Tavares). Nessa divisão o “devido” expressa o significado de justo, 

equilibrado. Sem contar que no decorrer do processo abrimos para o contraditório seguindo a formalidade. 

 

Assim como o acesso a justiça, o devido processo “penal” deve ser substancial, material. O interprete não pode 

se conformar com a mera observância do rito, sem o respeito aos direitos processuais e ao desenvolvimento de 

um processo justo. É muito simples para o juiz seguir a sequencia de atos descritos na lei. Se não houve defesa, 

contraditório, viciará o processo gerando nulidade.  

 

Quem deve observar a regularidade formal do processo?  

O Juiz! Ele tem a missão de evitar a ocorrência de vícios que podem ensejar uma nulidade. Com a nulidade do 

processo todos os envolvidos perdem, menos o culpaso que tem o benefício da prescrição. 

 

Princípio do Estado de inocência 

Ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Temos a 

expressão de “presunção de inocência, mas o professor prefere “estado de inocência”, pois quando falamos em 

presunção indicamos algo absoluto, extremo. E se é absolutamente inocente não poderíamos iniciar toda a 

tramitação do processo. Já quando falamos em “estado de inocência” identificamos uma gradativa mudança 

para a inocência. 
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Principio da igualdade 

Porém o acusado e a defesa recebem um tratamento diferenciados afim de equilibrar a relação processual, pois 

o acusado é visto sempre como hipossuficiente. O Estado é infinitivamente superior, ou deveria ser, ao acusado. 

Ah, mas é um mega traficante, não interessa o Estado é superior. 

 

Ação de revisão criminal: ação rescisória na esfera penal. Transitado em julgado passa a cumprir a pena e após 

o cumprimento da pena ou durante o cumprimento pode ser que descobrimos a inocência do individuo e é 

nesse momento que precisamos corrigir o equivoco,  o erro judicial. É por isso que o sentenciado, condenado, 

pode a qualquer tempo ingressa com revisão criminal, tanto para não cumprir mais a pena como também para 

salvar os aspectos ruins que isso trouxe à família do condenado. 

 



Tratamento diferenciado para igualar a relação. 

 

Principio do contraditório 

Deve ser entendido pelo seguinte binômio:  

(i) Ciência do ato e; 

(ii) Oportunidade de reação. 

 

O acusador propõe uma acusação, o juiz intima o acusado através da citação (para dar ciência da acusação) e o 

acusado responde a acusação, exercendo o seu direito ao contraditório. Quando o juiz chama para a resposta, 

ele esta dando a oportunidade do contraditório. 

 

O contraditório no processo penal deve ser efetivo! 

 

Qual os efeitos da revelia?  

Presunção de veracidade nos fatos alegados na inicial.  

 

No Processo Penal isso existe?  

Aqui no D. Penal os fatos são sempre controversos. Nunca serão admitidos pelo juiz com presunção de 

veracidade como nos traz os efeitos da revelia. Desta forma, se o réu não compareceu, o juiz suspenderá o 

processo e o prazo prescricional e chamará um defensor técnico para exercer efetivamente o contraditório. 

Nunca poderá abrir mão disso. A contrariedade efetiva no processo penal. 

 

Principio da ampla defesa 

Composto pela (i)autodefesa e pela (ii)defesa técnica. O acusado, portanto, pode se defender diretamente em 

um momento, que é o interrogatório (policial ou judicial).  

 

O interrogatório já foi visto como meio de provas e hoje, majoritariamente, como meio de defesa! Sendo meio 

de defesa, ele pautado no estado de defesa, do D. ao silencio pode abrir mão do exercício da autodefesa. “Eu 

não quero falar, tenho direito ao silêncio!” Logo não quero interrogatório, pois não quero falar. 

 

= a autodefesa é um direito disponível. 

 

Já a defesa técnica é indisponível. Exercida por conhecimentos técnicos e especializados de um 

advogado/defensor. 

 

Verbete 523 do STF 

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência spo anulará se houver 

prova de prejuízo para o réu” 

= A defesa deficiente ocasiona uma nulidade relativa, mas ausência de defesa uma nulidade absoluta. 

 

Licitude de prova 

Trata-se de um postulado ético para que o Estado observe a lei e não pratique infrações penais. Acontece que 

temos inúmeras ilegalidades que podem ser praticadas. 



- Materiais 

- Processuais e formais 

 

O descumprimento de uma Regra Processual/ Formal, não caracteriza uma ilicitude, mas um vício denominada 

nulidade pode ensejar sua anulação. 

 

Agora a inobservância/descumprimento de uma Regra Material ocasionada uma ilegalidade e 

consequentemente uma inexistência ou um ato inexistente no curso da persecução penal. 

 

Confissão através da tortura – diz respeito a ilegalidade material e não penal. A expressão do principio da 

ilicitude dos meios de prova diz respeito somente ao direito MATERIAL! 

Provas derivadas da ilicitude – o processo não existirá desde o inicio, o vicio, que é a tortura, foi praticada na 

fase inicial e tudo o que for descoberto depois foi contaminado pelo vicio. (tudo o que vem depois e depende 

dele esta contaminado e isso é denominado como a Teoria dos frutos da arvore envenenada). 

Princípio do juiz natural 

Exige do interprete que o acusado seja julgado por um juiz previamente competente. Isso serve para evitar a 

eleição, escolha. Esse juiz natural também diz respeito à vedação dos tribunais de exceção. Quando acontece 

um fato já existe um tribunal e um juiz. Quando formam um tribunal depois da ocorrência de um fato, é o 

tribunal de exceção, o que é verdade por nossa CF. 

 

Princípio da Motivação 

Todo ato administrativo e judicial praticado na persecução penal deve ser motivado.  

 

Atos Judiciais: Art. 93, IX, CF – “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

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

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação” 

  

Atos Administrativos: também deve ser motivados, conforme dispõe o art. 111 da Constituição do Estado de São 

Paulo – “ A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do 

Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público.” 

 

Na persecução penal além da 2° fase, Atos Judiciais, temos na 1° fase os Atos Administrativos, praticados pela 

polícia e desta forma, também devem ser justificados. 

 

O que é a motivação?  

A motivação exige da autoridade a prática de um ato no qual é demonstrado o motivo pautado no fundamento 

jurídico constitucional e legal. Tenho que explicar o porquê daquele ato, porque do indiciamento do réu e etc. 

 

Princípio da Publicidade 



Em regra os atos na persecução penal serão públicos, principalmente na 2° fase. O sigilo admitido é aquele que 

tem o propósito de preservar a intimidade das pessoas ou o interesse social. 

 

Ex: crimes sexuais. Evitar que a persecução penal também seja algo traumático para a vítima e os envolvidos e 

desta forma, colocam o sigilo. Mas apenas temos uma publicidade restrita, onde os nomes não são revelados, 

por ex. 

 

Na 1ª fase da persecução existe um regra que confere o sigilo no inquérito. Será que o inquérito é realmente 

sigiloso? Depende. Existem atos que são sigilosos por sua própria natureza – atos iminentemente sigilosos. 

 

Princípio do Duplo grau de jurisdição 

Toda pessoa tem o direito de impugnar uma decisão que lhe é desfavorável. No Brasil temos alguns problemas. 

Partiremos do próprio texto constitucional. Nele temos uma estrutura hierarquizada do poder. 

 

O problema surge na competência originária dos tribunais, porque neste caso, quando falamos competência 

originaria, estamos tratando do foro por prerrogativa de função: determinadas autoridades que exercem uma 

função importante devem ser protegidas, afim de evitar perseguições indevidas e até disposição perante o juiz 

do 1º grau de uma alta autoridade da Republica. Nessas hipóteses, não há a possibilidade de interposição de 

recurso de apelação, de impugnar a decisão desfavorável.  

 

 

Pacto São José da Costa Rica: Artigo 8ª, nº 2, alínea H – Toda pessoa tem direito de recorrer de uma decisão que 

lhe é desfavorável.  

É um tratado internacional sobre direitos humanos, acontece que esse instrumento foi incorporado no direito 

brasileiro somente em 1992 e a CF diz que todo tratado internacional sobre direitos humanos equivale a uma 

emenda constitucional - § 3º, artigo 5º- desde que aprovados por quorum de 3/5 nas duas casas, em dois 

turnos.  

Esse parágrafo foi incluído pela emenda n° 45/04, conhecida como a reforma do poder judiciário. Se foi 

incorporado em 1992 e a emenda é de 2004, o valor desse tratado foi discutido pela doutrina, achando algumas 

pessoas que era uma norma infraconstitucional e outros falando que era emenda.  

Esse § 2º do artigo 5º, CF é uma norma de reenvio, visto que leva o legislador da CF para outros institutos legais 

que estão no mesmo plano, no mesmo nível. A interpretação de todos esses artigos é “pro omini” – favorável ao 

ser humano. O STF diz que tratado internacional sobre D.H está acima da Lei, mas abaixo da CF, por isso que 

quando a CF estabelece o foro por prerrogativa de função, não contempla a possibilidade de interposição de 

recursos de mérito, e por isso, as pessoas não tem o direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o tratado 

está abaixo dela, embora acima da lei (chamado de status supra legal). 

 

Princípio da Razoável duração do processo 

Inovação trazida pela a EC45. Para o Prof. Andre Ramos Tavares trata-se se um repetição inútil. Não seria 

preciso inserir esse dispositivo no inciso 68, pois o devido processo legal impõe a obrigação de realizar um 

processo justo. Este por sua vez, depende também de uma razoável duração do processo. O processo 



demorado, uma causa que quase interminável impõe um desgaste natural às partes que acaba afetando até a 

dignidade humana. Um processo demorado nunca vai ser justo, por equilibrar o sistema de persecução penal, 

por impor um sofrimento às pessoas envolvidas, ao acusado, às vítimas e etc. por isso da importancia da 

razoável duração do processo e porque de uma repetição inútil. Mas com a prática não é inútil. O brasileiro é 

extremamente positivista, onde se não estiver escrito o individuo não cumpre. O prof. Mostra que estamos 

fechado a legislação. 

 

 

Direito processual penal 

 

Conceito do Direito Processual Penal 

Será que é uma disciplina cientifica? Depende.  

 

Será que o direito é ciência? 

Para uma teoria ser enxergada como cientifica precisa de três requisitos mínimos:  

- Objeto de estudo: relações reguladas pelo ordenamento jurídico processual penal 

- Desenvolva um estudo sistematizado, organizado por os assuntos: dogmática ou a doutrina, organiza os estudos 

- Método: um caminho seguro que dará respostas seguras. Qual o método utilizado na ciência do direito? É o 

técnico-jurídico. Possibilita-nos a manipulação do ordenamento jurídico. Mas esse método não atende a 

totalidade da ciência. Hoje só é ciência aquela disciplina que também consegue aproximar sua teoria da 

realidade palpável. Um método empírico, que tem o propósito de olhar para a realidade. 

 

Há também quem entenda que o direito não é ciência 

Coloca o direito como algo exato. Mas o prof entende que é uma ciência! 

 

O Direito Processual Penal é uma ciência que estuda as relações regidas pelo ordenamento jurídico processual 

penal, sistematizado por método empírico. É um facilitador. 

 

O direito de ação e persecução penal 

O Estado tem o monopólio para punir alguém. Ele retirou do particular a possibilidade de punir alguém. Não 

temos mais a vingança de sangue, privada que já existiu, a autotutela. 

 

O propósito da pena é retribuir o mal do crime com o mal da pena, mas também tem outros como: recuperar o 

individuo, evitar a pratica de atos penais. 

 

Art. 129, I, CF: “São funções institucionais do Ministério Público: 

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;” 

 

Como o Estado tem o monopólio de punir, também tem a possibilidade de ingressar com a ação como a Ação 

Penal Pública. Neste art., verificamos que o MP é o titular da ação penal. E é por isso que falamos que o MP tem 

legitimação ordinária!  

 

A CF permite que o particular proponha ação penal. Quando?  



Especificamente no caso da Ação Penal Privada, aquela subsidiária da pública. Sem contar que o art. 5°, LIX nos 

descreve que será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. 

Nosso ordenamento estabelece três espécies de Ação Penal Privada: pura, subsidiária e personalíssima. 

 

A regra da Ação Penal é Ação Penal Pública Incondicionada. Excepcionalmente a lei prevê a Ação Penal Privada 

e neste caso a regra é da (i)Ação Penal Privada Exclusiva, o que significa que a ação pode ser proposta pelo 

ofendido ou pelos seus sucessores (cônjuge, ascendentes, descendente ou irmão – CADI).  

A (ii)Ação Penal Privada Personalíssima só pode ser proposta pelo ofendido. 

A (iii)Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, aquela a qual no caso de ação penal publica, por inércia do MP, 

o ofendido pode propor.  

Artigo 46, CPP: “O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data 

em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou 

afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo 

da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. 

        § 1o  Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia 

contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação 

        §  2o  O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério 

Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, 

prosseguindo-se nos demais      termos do processo. 

 Se descumprir o prazo do artigo é quando o particular pode propor a Ação Penal Privada Subsidiaria. O 

ofendido possuirá legitimação extraordinária e sucessiva. 

 

20.03.2013 

 

Distinção entre ação, procedimento e processo 

A denúncia ou a queixa expressão a ação penal? São sinônimos de ação penal?  

A (1°)denúncia ou a queixa expressa uma Acusação Penal, são propostas de ação penal, no qual o juiz faz 

analisará a admissibilidade e se admitidas, teremos o (2°)inicio da ação penal. 

 

Procedimento: é uma sequencia legal de atos concatenados e esse procedimento diz respeito tanto a 1ª como a 

2º fase. É o rito, o caminho a ser percorridos durante a persecução penal. 

 

Processo: segue o mesmo caminho, mas teremos o processo a partir de quando estiverem presentes os sujeitos 

essenciais do processo. É o instrumento para a efetivação do Direito Penal, no qual se desenvolve a ação penal. 

 

Sem contraditório não há processo, por isso precisamos da dinâmica triangular! 

O autor apresenta a (1°)acusação, o juiz determina a (2°)citação, que tem duplo propósito de dar ciência e 

possibilidade de reação. Assim na acusação ainda temos apenas a ação penal, já há o processo penal quando 

temos a citação ou a mera citação, mesmo que o réu não responda. 

 



Primeira fase da persecução penal: 

Encontramos os Atos Investigatórios.  

Já temos o processo no oferecimento da denúncia?  

Não! 

E quando ela for recebida?  

Também não.  

E quando o réu for citado?  

Agora sim temos o processo. 

 

Precisamos entender o porque o processo se forma com a citação? Art. 363 

A citação tem o duplo efeito de (i) dar ciência e também de (ii) chamar o acusado ao juízo, de praticar o 

contraditório judicial. 

 

Segundo Candido Dinamarco, sem o efetivo contraditório judicial não haverá processo. O processo estará 

formado quando estiverem presentes os essenciais sujeitos do processo, sem eles não haverá o processo, ou 

seja, só existirá quando tivermos relação judicial completa, pois haverá neste momento a efetiva pratica do 

contraditório. 

 

Jose Frederico Marques diz que o procedimento exterioriza o processo. Mas o processo sempre será um ente 

abstrato. Quando vamos ao órgão que “está o processo” não pegamos o processo e sim os autos do processo. O 

processo penal é um instrumento abstrato do Estado para este aplicar a (i) sanção penal ao infrator, (ii) 

proteger, traças os limites de intervenção, de proteger não somente o individuo criminoso mas também a 

sociedade. O Estado quer punir o infrator e o acusado precisa se defender, o processo estabelece um limite 

ético e legal. 

 

Modelos políticos-ideológicos. A CF coloca o modelo de persecução penal e por ser um texto Constitucional é 

político. É a política daquele Estado, daquela sociedade. E também ideológico, pois expressa a forma de Estado. 

Nós temos basicamente três modelos políticos-ideológicos: 

 

(i) Inquisitivo: é aquele que vigorou na Roma Antiga e também na Idade Média durante a santa inquisição. 

Esse tipo se caracteriza inicialmente a concentração de competências que é julgar, acusar e defender. 

Consequentemente, essas pessoas que tem todas essas atribuições tem que agir todo o tempo de ofício, 

inclusive para acusar. Não está vinculada a uma provocação da pessoa. O próprio juiz já acusava. Além disso, 

existe nesse tipo de processo um sistema de prova que se chamava, sistema das provas legais ou tarifadas = 

cada prova tinha um determinado valor e para que o juiz alcançasse a sentença penal era preciso da produção 

de várias provas, e por isso os juízes desse tipo de processo buscava um atalho. 

 

O processo penal inquisitivo é marcado pelo sigilo.  O inquisidor não dava ciência de nada ao acusado, este sabia 

que era acusado, mas não sabia muito bem o porque era. 

O preso ficava incomunicável, não falava com ninguém. 

 

Mas a sociedade precisava evoluir, então surge outro modelo: 

 



(ii) Acusatório: um processo penal de partes (triangulo), cada personagem ocupava um papel. Acontece 

que o juiz é completamente inerte, praticamente um árbitro, um juiz distante das partes, imparcial, mas 

preso/vinculado as verdade apresentadas pelas partes. Além disso, não existe mais o sistema das provas legais 

como no modelo anterior. Eles decidem livremente pelo o que as provas apresentaram. Temos a publicidade, os 

atos são públicos, o que viabiliza o controle das decisões judiciais.  

 

Esse sistema, também, não permitia a incomunicabilidade. Qual o sistema adotado pelo Brasil? Nenhum dos 

dois, temos um terceiro: 

 

(iii) Misto: temos duas correntes. 

 

1) Misto: a persecução penal no Brasil é dividida em fases. Diz que a primeira fase é inquisitiva e a segunda 

acusatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, reúne as caracteristicas de ambos os modelos anteriores. A maioria da doutrina adota essa posição e o 

percussor desse posicionamento foi o Prof. João Mendes de Almeida Junior e depois dele todos os manuais 

repetiram. 

 

2) Acusatório Moderno: diz que realmente a persecução penal é dividida em fases, mas a inquisitividade 

está em toda a persecução penal. Na 1ª fase, se apresenta com maior intensidade do que a 2ª, mas afirma que 

esta somente na 1ª fase, é um equivoco. 

 

Porque a inquisitividade esta nas duas?  

O juiz tem a discricionariedade não somente para agir de ofício como praticar os atos conforme sua necessidade 

e conveniência, ou seja, de forma eficiente.  

 

Já na fase judicial impõe um rito rigoroso, não podendo haver um inversão dos atos, por ex, para que a defesa 

possa exercer o efetivo contraditório. Diante desse rigor o juiz é inerte? Sem dúvidas, mas não completamente 

inerte, pois tem poderes instrutórios para agir de ofício a fim de dirimir dúvidas sobre ponto relevante após a 

instrução criminal. Não está vinculado a verdade apresentada pela parte. O juiz penal tem o compromisso de 

reconstruir historicamente o fato o mais próximo possível de como ele ocorreu. 

1ª Fase 

Delegado: age de ofício 

Concentração de atribuições 

Não há participação da defesa 

Sigilosa 

Incomunicabilidade do preso 

2° Fase 

Juiz: é inerte 

Divisão de atribuições 

Participação da defesa, com direito a ampla defesa  

Preso pode, sempre, se comunicar 



 

A 1ª fase da persecução penal também não é tão sigilosa como exige a pura corrente. O sigiloso no inquérito 

policial, art.20, não é absoluto, na verdade, é excepcional e se direciona somente para os atos eminentemente 

investigatórios. Os atos são sigilosos, mas após a realização da diligencia devem ser materializados, pois o 

inquérito policial tem uma forma. Que forma? A escrita. Art. 9° do CPP.  

 

A intercepção telefônica é uma gravação, certo?  

Essa mídia deve ser transcrita e incorporada aos autos do inquérito policial. Não havendo mais sigilo depois de 

incorporada. 

 

= essa segunda corrente, acusatória moderna, foi criada para desconstruir a primeira. 

 

Incomunicabilidade  

A incomunicabilidade segundo a 2ª corrente não foi recepcionada na CF. Não foi, porque no estado de 

anormalidade a incomunicabilidade é vedada (estado de defesa), conforme dispõe o art. 136, parágrafo 3°, IV , 

CF (“Na vigilância do estado de defesa: é vedada a incomunicabilidade do preso), ou quanto mais no estado de 

normalidade. 

Obs: 99% da doutrina entende dessa forma, exceto Vicente Greco filho e Frederico Nogueira Coelho que 

afirmam a constitucionalidade da incomunicabilidade do preso, pois é vedada somente no momento de 

instabilidade política. 

 

Embora não existe contraditório na 1ª fase, há o exercício da defesa, pois o investigado se for apontado como 

provável autor da ação (quando houver indícios suficientes de auditoria) será indiciado e, consequentemente, 

interrogado e este nada mais é do que a expressão da autodefesa. Neste momento por determinação legal 

toma ciência de tudo o que foi produzido contra ele. 

 

 

26.03.2013 

 

Precisamos saber como funciona uma persecução penal, principalmente a segunda fase, a fase judicial. 

 

Vamos tratar da norma processual penal no espaço e no tempo. 

 

Espaço 

A norma deve ser aplicada no território nacional. É uma norma territorial. 

 

Caso prático (para ficar mais claro): aconteceu um fato delituoso em 1995. Vigorava uma determina lei. Em 96 

uma nova lei processual penal. Continua a persecução penal. Em 2000 teve inicio a 2° fase da persecução penal, 

a ação penal. Que alteração foi essa? Alteração do art. 366 do CPP que acabou com a revelia no Processo Penal. 

Até 96 o sujeito que era citado no processo penal, se não comparecesse era considerado revel. O juiz decretou a 

revelia em 2000, pois foi citado por edital, assim nem compareceu em juízo. O juiz constituía um advogado “ad 

hoc”, ou seja, constituía uma defesa fraca ao réu, uma defesa genérica, praticamente não existia a ampla 

defesa. Assim, eram presos depois de um tempo sem se quer saber que existia uma ação penal contra eles. A 



fim de resolver esse problema,  a lei foi alterada. Até porque o Pacto de São José da Costa Rica, diz que toda 

pessoa tem o direito se apresentar perante o juiz na esfera penal, e esse direito fundamental não era 

respeitado. Acontece que essa lei além de determinar a suspensão condicional do processo ela também tinha 

um aspecto material, pois determinava a suspensão do prazo prescricional, chamada lei mista, de natureza 

mista, tanto um aspecto penal como processual penal, o que gerou mais uma dificuldade. O tempo rege o ato 

(art. 2° do CPP).  

 

A grande pergunta é, qual o tempo que rege o ato? Isto é, o tempo do fato ou do ato? (Porque pouca importa 

se a lei é mais benéfica ou não na esfera processual). 

No processo penal é o tempo do ato e não do fato. Se o processo teve inicio em 2000, o juiz deveria aplicar a lei 

de 1996. Ainda que seja uma norma penal e processual, temos que entender que a suspensão do processo é 

pior que um tramite de um processo. 

 

� Resposta pelo professor: Lei Processual Penal tem aplicação imediata. Toda Lei Processual Penal deve 

ser aplicada imediatamente, pois o tempo rege o ato (e não do fato). 

 

E quando tem conteúdo misto? Vou cindir a norma?  

Não, pois se não estaria criando uma nova norma. Na mista deve ser aplicado, em regra, o tempo do ato, com 

exceção de quando for levado em conta o aspecto material. 

 

Contagem dos prazos 

Como são contados os prazos penais?  

No Direto Penal incluímos o dia do início e excluímos o dia do término. 

 

E em Direto Processual Penal?  

Excluímos o dia de inicio e incluímos o dia do término. 

 

Fds, feriados? Prorrogados até o próximo dia útil.  

 

Então se o sujeito foi intimado na dia 28.03 (quinta-feira), sendo que 29.03 (sexta-feira) é feriado, ele vai ser 

intimado dia 01 de abril. 

 

 

27.03.2013 

 

Inquérito penal 

Poder de policia? O Estado precisa intervir nas relações sociais, ele precisa limitar a atuação do particular. Por 

isso restringe as liberdades, os direitos. O Estado precisa assegurar o bem social, o bem comum. Uma 

necessidade não só do Estado, mas da sociedade, por isso a intervenção. 

 

Aqui para o Direito Penal, interessa a polícia judicial. A judicial apura as infrações penais e suas respectivas 

autorias, coautorias e eventuais participações. 

 



Conceito de inquérito policial?  

É o instrumento do estado para (i) apurar as infrações penais e seus respectivas autorias, coautorias e eventuais 

participações. Mas não para por aqui. Também para (ii) preservar a sociedade e os indivíduos contra acusações 

temerárias, caluniosas e até difamantes sem qualquer custo benefício e por isso fadadas ao fracasso. 

 

Preserva, pois a acusação penal é algo que põem em risco a liberdade do individuo, no qual o instrumento do 

inquérito policial serve de filtro. De repente, pode ser que depois de exercer esse instrumento, verificar que não 

há nexo para o cometimento do crime denunciado, liberando o indivíduo. O processo penal é um instrumento 

para que o Estado possa intervir na vida do individuo, pois o Direito Penal é a forma mais intensa de intervenção 

na vida das pessoas. Ele atua, restringe a liberdade de locomoção. Por isso da forma mais intensa.  

 

O Estado intervém na vida do individuo, da pessoa? 

Sim, pelo direito penal, adm, tributário. 

 

Inquérito Policial não só apurar, acusar, mas também preserva a liberdade. 

 

Quem preside o inquérito policial? 

A autoridade policial, Delegado de Polícia! 

 

Quais são as instituições que representam a autoridade policial? 

Polícias civis, no âmbito do estado, atuam nas infrações penais e residuais. Aqui encontramos os crimes comuns, 

como roubo, furto, extorsão. Exceção: agente do estado (união) que será da polícia federal. 

Polícia Federal, no âmbito federal.  

 

O I.P não é o único instrumento para a apuração das infrações penais. Existem outros como: Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI), procedimentos administrativos da secretaria da Receita Federal, inquéritos civis 

no âmbito dos MP, inquérito policial militar. 

Todos esses instrumentos tem um propósito diferente do Inquérito Policial Civil, aqueles tem o objetivo de 

apurar conduta extrapenais. 

 

Todos que serão apresentados adiante, são assuntos extrapenais que eventualmente também podem cuidar 

dos assuntos penais. 

 

Comissão Parlamente de Inquérito (CPI) 

Apura a responsabilidade administrativa de um parlamentar, ou de um agente político e ainda de descobrir as 

falhas do ordenamento jurídico para aperfeiçoá-la. Entretanto, eventualmente, podem também descobrir a 

prática de infrações penais. É o fim mediato. 

 

Qual a consequência disso? 

Se apurar, descobrir alguma infração penal deve remeter os autos ao MP para que este possa propor a ação 

penal. Então, nos podemos afirma que o I.P é dispensável? Sim. 

 

Inquérito Civil do MP 



Apurar todas as infrações, condutas lesivas aos direitos difusos que podem ser meio ambiente, patrimônio 

cultural, relação de consumo. E mais, de preparar a futura ação civil publica. Não é o instrumento adequado 

para apurar as infrações penais. 

 

Procedimentos Administrativos da Receita Federal 

Apurar as infrações fiscais e tributárias e, eventualmente, pode descobrir por meio desses procedimentos as 

infrações penais. Desta forma, há a remessa ao MP para propor a ação. Podendo dispensar, então, também o 

I.P. 

 

Inquérito Policial Militar 

Apurar as infrações penais militares, os crimes próprios que estão contidos em suas maioria do Decreto 

1.001/69. 

 

*Lembrando que esses são assuntos extrapenais que eventualmente também podem cuidar dos assuntos 

penais. 

 

Noticia criminis 

É a noticia da infração penal levada a autoridade de persecução penal. Ela pode ser espontânea, provocada ou 

coercitiva. 

 

(i) Espontânea: autoridade policial toma conhecimento diretamente de um fato delituoso. Ex: presencia a 

infração penal, leitura de jornal. 

 

Deve agir de ofício no caso de Ação Penal Pública Incondicionada determinando a instauração de Inquérito 

Policial por meio de portaria. 

 

(ii) Provocada: quando o MP ou o PJ requisitar a instalação de Inquérito Policial (sinônimo de ordem) ou 

quando o ofendido ou seu representante legal requerer a instalação de Inquérito Policial. Ação Penal Pública 

Condicionada, Representação e de Ação Penal Privada. 

 

Como funciona? 

A autoridade policial faz uma análise, verifica se há notícia de uma ação penal, se o tipo se amolda a um tipo 

penal. 

 

(iii) Coercitiva: hipótese de prisão em flagrante. Coercitiva, pois o sujeito detido é conduzido 

coercitivamente à autoridade processual.  

 

Qual a dinâmica da prisão em flagrante?  

Se alguém esta praticando ou acabou de praticar e essa pessoa foi encontrada com os objetos, instrumentos do 

crime já esta no “estado de flagrante” e será preso.  

 

Quem prende?  



Qualquer pessoa do povo, conduzindo o preso até a autoridade policial. São os condutores, os primeiros a 

serem ouvidos durante a lavratura do auto de infração. E o outro motivo é que após a oitiva dos condutores, 

estes recebem um recibo da autoridade processual e depois são dispensados. Pois geralmente, os condutores 

são as polícias civis, pois deverão depois retornar a sua função, uma forma de manter a ordem na sociedade. 

 

Parou nas 4 observações da noticia criminis. 

1) Requerimento de instauração de inquérito: deverá constar a descrição do requerente, a providencia 

principal (requerimento de instauração de inquérito), o embasamento jurídico constitucional e legal (art. 144, CF 

e art. 5°, II do CPP), a descrição do fato com todas as suas circunstancias (que fato? A infração penal), a 

indicação do provável autor da infração e os motivos que fazem presumir que ele é o responsável por esta 

conduta e ainda o embasamento jurídico legal que descreve o tipo penal ou a conduta criminosa. 

 

Essa estrutura de requerimento vamos pedir primeiro (i) a restauração do inquérito, (ii) intimação da pessoa 

indicadora como autor do fato para prestar esclarecimentos ou para ser interrogada (*vide indiciamento 

policial), (iii) requerer a realização de diligências, como a produção de uma prova policial, por ex, apreensão de 

objetos, decretação de uma prisão cautelar se tiver motivo e ainda requerer a oitiva das testemunhas arroladas 

ao final (porque arroladas ao final?  

 

2) Representação 

 

(i) Ação Penal Pública Condicionada: neste caso é preciso representar no próprio requerimento de 

instauração de inquérito policial. Sem ela a autoridade policial não pode instaurar o inquérito; na hipótese de 

APPC a requisição do Ministério da Justiça, este instrumento terá a mesma estrutura do requerimento de 

instauração de inquérito policial e também a mesma natureza (requisição equivale a ordem, acontece que a 

requisição do M da J não equivale a ordem. Qual é a natureza dessa requisição então? Natureza de ação. É 

similar à autorização, pois autoriza a autoridade policial a proceder com o inquérito policial). 

 

(ii) Ação penal privada: nessa hipótese o instrumento adequado para levar noticia criminis é o 

requerimento de instauração de inquérito policial, pois sem esse pedido de instauração de inquérito policial, a 

autoridade policial não pode proceder ao inquérito. Ou seja, se acontecer um fato que se amolda um crime, que 

de procede por meio de APPrivada, a autoridade policial pode agir de oficio? Não, pois sem o requerimento não 

será possível ela proceder.  

 

3) Ação penal publica incondicionada: é possível levar a noticia do crime também por meio de 

requerimento instauração de inquérito policial, mas, geralmente a vitima procura diretamente a autoridade 

policial que lavra um boletim de ocorrência ou um termo circunstanciado e se for o caso determina de oficio a 

instauração de inquérito policial por meio de portaria. 

 

Portaria é o instrumento da autoridade policial que determina a instauração do inquérito policial, é a peça 

inaugural do inquérito. 

A portaria deveria ser utilizada somente nos casos em que não houver requerimento ou se não houver 

requisição de inquérito. Mas porque? Bastaria um despacho nessa peça, na própria petição, determinando a 



instauração, só isso. Mas a pratica policial, demonstra que os casos de requerimento as autoridades policial 

baixam as portarias, determinando a abertura, dispensando-a somente nos casos de requisições. 

 

4) Delacio simples: é a noticia criminis levada a qualquer pessoa do povo a autoridade policial. O código 

permite que qualquer pessoa pode noticiar o fato. Seria uma delacio criminis simples? Sim, pois apenas leva a 

noticia 

 

5) Indeferimento do requerimento – o código permite que você recorra ao chefe de policia. Mas quem é o 

chefe de policia: ao ver do prof. É o Delegado geral, mas há quem entenda que é o MP. Porque o MP? Porque 

ele é o titular da ação penal ou ele que tem o interesse da preparação dessa futura ação penal ou é ele que tem 

poder requisitórios para a realização de diligencias. 

Há também o entendimento que no indeferimento é preciso procurar o delegado de policia, ou seu substituto. 

Sem duvida, na pratica, a decisão do delegado geral...? 

 

Caracteristicas do inquérito policial 

 

Administrativa 

O inquérito policial embora tenha um fim judicial, ele é administrativo. Porque? Pois quem o preside é um 

autoridade administrativa. É um autoridade vinculada ao poder executivo. 

 

Procedimento escrito 

Porque o inquérito é um procedimento e não um processo?  

Porque a autoridade policial conduz, de forma discricionada pautada na lei escolhendo as diligencia a ser 

realizada, não havendo um sequencia certa das diligencias, é conforme a oportunidade, da necessidade. O ato 

discricionário possibilita que a autoridade analise a oportunidade e necessidade, diferente do ato vinculado, 

sem essa liberdade de agir. 

 

Cautelar 

Tem o propósito de assegurar os propósitos indiciados, os vestígios, pois o tempo é o principal inimigo da prova 

penal. Como assim? Com o passar do tempo os vestígios desaparecem e o inquérito é o instrumento adequado 

para materializar, assegurar, registrar esse vestígios. Sem essa ação policial não haveria ação penal, processo 

penal e muito menos condenação penal. É extremamente importante o desenvolvimento da 1ª fase da 

persecução penal. O êxito depende muito da investigação penal. 

 

Inquisitivo 

Já foi dado anteriormente 

 

Sigiloso 

O inquérito será sigiloso durante a pratica de um ato iminentemente investigatório, mas perderá essa condição 

com a materialização desse ato nos autos. Ou seja, toda diligência, uma busca, um intercepção telefônica, ela é 

sigilosa por sua própria natureza. Depois desse ato o procedimento tem que ser formalizado, incorporado nos 

autos e com essa incorporação o inquérito perde a condição de sigiloso. Como vivemos no EDD, O art. 7° do 

estatuto da advocacia assegura ao advogado o acesso os autos do inquérito policial. Como relacionar com o art. 



20? E mais sobre ótica constitucional, o único sigilo permitido no Brasil é aquele para assegurar a intimidade das 

partes, das pessoas ou quando o interesse social exigir. 

 

Indiciamento 

É o ato privativo de policia judiciário que constitui o investigado em indiciado em decorrência da descoberta de 

indícios que apontam para essa pessoa com a provável autora da infração. 

 

O CPP não deu a atenção necessário indiciamento, não o disciplinou de forma pormenorizada. Fez meras 

referencias ao indiciado nos dispositivos legais. Quem nos socorre neste caso? A doutrina. Especificamente o 

Sergio Marcos de Moraes Pitombo: a forma segura de dizer se o indiciamento vai ser aplicado ou não reside no 

critério relacionado ao juízo do possível e do provável. 

 

Juízo do possível: é o 1° grau de certeza na persecusão penal. Como assim primeiro grau? Decorre de 

possibilidades, mas sem qualquer segurança para indicar qual pessoa praticou a infração. É precário e neutral 

(neutro). Consequentemente não é possível impor qualquer ônus ao suspeito. Porque suspeito? Porque este 

não é o autor da ação, é o primeiro passo da certeza, mero suspeito, um âmbito de duvida. A partir dos indícios 

que apontam determina pessoa, passamos para o: 

 

Juízo do provável: nos leva ao caminho da pessoa autora do fato. Conduz a autoridade policial com segurança 

para proceder o indiciamento. Tanto o indiciamento como o possível recebimento da ação penal, pelos indícios 

e provas de materialidade. 

 

Inicialmente, tem como consequência. Mas também por impor que a oitiva dessa pessoa seja por meio de 

interrogatória policial -> PEGAR NÃO PEGUEI NADA 

 

 

Finalidade do indiciamento 

Alem de constituir o indivíduo como provável autor da ação, também é o marco dos direitos e garantia 

fundamentais do investigado na persecução penal (veredito Roberto Garcia pozze). Porque? É o momento que o 

investigado toma ciência de todo que existe contra ele na investigação. Momento que passa exercer não só a 

autodefesa por meio da interrogatória, como também eventualmente a defesa técnica. 

 

Natureza jurídica 

 Se o inquérito policial tem o propósito judicial, se a policia é judiciária, a natureza é administrativa.  

 

Legalidade 

 O fato no CPP não tratar de forma não pormenorizada, não significa que o indiciamento é arbitrário. Muito pelo 

contrário! Segue uma discricionariedade regrada, por isso ao praticar esse ato deve motiva-lo. Como assim 

motivado? Tem que explicar, fundamentar. Vai fazer assim: “Diante do depoimento da testemunha x... diante 

do descobrimento da arma em sua residência...procede o formal indiciamento constituindo-o como indiciado”. 

O indiciamento é legal, constitucional. Porque? Pois no EDD não deve subsistir qualquer ato estatal sem o 

respectivo motivo. Caso contrário, atingirá uma vontade pessoal que ser arbitrária. 

 



Na fase preliminar, tecnicamente não existe nulidades porisso que os atos judiciais praticados nessa fse são 

cancelados. 

O indiciamento indevido, arbitrário, desmotivado deve ser anulado! Quem determina a anulação? O PJ. Como? 

MS, habeas corpus. O PJ na persecução, especialmente na primeira fase, tem o dever de proteger os direitos e 

garantias fundamentais. Deve cancelar e a respectiva baixa no instituto de identificação, na divisão de captuas , 

no qual e a policia determina expede ofícios. A Policial judiciária não cancela sem autorização do PJ. 

 

É possível cancelar o indiciamento nas hipóteses de arquivamento dos autos do inquérito policial.  

 

Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria!!! Isso que é necessário para propor uma ação penal. 

 

Segundo o PITIMBO, o indiciamento impõe uma marca, denominada infâmia. Porque? Pois o sujeito 

presumidamente inocente por determinação constitucional, ficam uma fase ou estágio de incerteza social. Não 

foi acusado, condenado, mas é indiciado. E para a sociedade isso basta. A questão é que á duvida é muito pior 

do que a certeza, pois com a certeza é possível a restituição da paz social. No mais, sempre haverá a suspeita de 

que a pessoa praticou, portanto afetará a sociedade. 

 

Valor do inquérito policial 

Livre convencimento: O juiz apreciará livremente as provas dando o valor que bem quiser a cada uma desde que 

motivadamente 

 

Resumindo o que professor passou na aula 10.04.2013 

Indiciamento: conceito, finalidade, natureza jurídica, legalidade 

Valor do Inquérito policial 

Direito de defesa e contraditório 

Prazo 

Providencias 


