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1.  NOÇÕES GERAIS

Segundo Renato Brasileiro (p. 37), quando o Estado, por intermédio do Poder Le-
gislativo, elabora leis penais, cominando sanções àqueles que vierem a praticar condutas 
delituosas, surge para ele o direito de punir (ius puniendi) num plano abstrato e, para o 
particular, o dever de se abster de praticar a infração penal. 

No momento que alguém desrespeita a norma penal e pratica a conduta deli-
tuosa, o direito de punir (ius puniendi) que era abstrato se transforma em direito de punir 
concreto. O Estado que, até então, possuía apenas um poder abstrato, passa a ter uma pre-
tensão concreta de punir o infrator. Surge, então, a pretensão punitiva: poder-dever do 
Estado de exigir de quem comete um delito a submissão à sanção penal. Nas palavras de 
Brasileiro (p. 37):

Através da pretensão punitiva, o Estado procura tornar efetivo o ius 
puniendi, exigindo do autor do delito, que está obrigado a sujeitar-se 
à sanção penal, o cumprimento dessa obrigação, que consiste em 
sofrer as consequências do crime e se concretiza no dever de abster-
-se ele de qualquer resistência contra os órgãos estatais a que cum-
pre executar a pena. 

Todavia, essa pretensão punitiva não pode ser imposta sem um processo (nulla 
poena sine judicio). Apesar de o Estado ser o titular do direito de punir, não se admite a 
imposição imediata da sanção sem um processo regular, assegurando as formalidades e 
garantias necessárias para proteção do indivíduo.  

Não se pode esquecer que da aplicação do direito penal pode resultar privação 
de liberdade do agente, portanto, é necessário o respeito a direitos e liberdades individuais 
que são valiosos um estado democrático de direito. 

É exatamente daí que sobressai a importância do processo penal, porque este 
funciona como o instrumento do qual se vale o Estado para imposição de sanção penal ao 
possível autor do fato delituoso, respeitando sempre os direitos e garantias fundamentais 
dos cidadãos.

2. SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS

Existem três sistemas processuais penais, os quais são diferenciados com base 
nos princípios que informam o processo penal. São eles os sistemas inquisitorial, acusató-
rio e misto, estudados a seguir.
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2.1 Sistema inquisitorial

O sistema inquisitorial possui como característica principal o fato de as funções 
de acusar, defender e julgar encontrarem-se concentradas em uma única pessoa: o juiz 
inquisidor, fato que, inevitavelmente, comprometia sua imparcialidade.

COMO ISSO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS

Ano: 2014 / Banca: MPE-MA / Órgão: MPE-MA / Prova: Promotor de Justiça

É consentâneo com o sistema inquisitorial de processo penal, exceto:

a) Sigilo dos atos processuais; 
b) Suscetibilidade de início do processo por meio de denúncia anônima; 
c) Incumbência de formular a acusação não individualizada; 
d) Arguição de suspeição do juiz
e) Defesa técnica decorativa.

R – D.

Pelo fato de não haver defesa e acusação contrapondo-se, não podia se falar em 
princípio do contraditório. Explica Renato Brasileiro (p. 38):

Em virtude dessa concentração de poderes nas mãos do juiz, não há 
falar em contraditório, o qual nem sequer seria concebível em vir-
tude da falta de contraposição entre acusação e defesa. Ademais, 
geralmente o acusado permanecia encarcerado preventivamente, 
sendo mantido incomunicável. 

Cabe destacar que, no sistema inquisitorial, o juiz inquisidor é dotado de ampla 
iniciativa probatória, tendo liberdade para determinar de ofício a colheita de provas, seja 
no curso das investigações, seja no processo penal.

Dessa maneira, é mister ressaltar que o sistema inquisitório trabalha com a pre-
missa de que a atividade probatória tem por objetivo uma completa e ampla reconstrução 
dos fatos, com vistas ao descobrimento de uma verdade absoluta, adotando-se o princípio 
da verdade real.

Ademais, o acusado é mero objeto do processo, não sendo considerado sujeito 
de direitos. Na busca da verdade material, admitia-se que o acusado fosse torturado para 
que uma confissão fosse obtida.
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Por fim, o processo, em regra, era escrito e sigiloso. Porém, essas não eram for-
mas essenciais dele, podendo haver processo inquisitivo oral e público.

O processo inquisitivo tem íntima ligação com a natureza do Estado que o insti-
tuiu. Dessa forma, a concentração de poderes no juiz inquisidor assemelha-se à concentra-
ção dos poderes de governar, legislar e julgar nas mãos do monarca no regime político do 
absolutismo.

É evidente que o sistema inquisitorial não é compatível com os direitos e garan-
tias fundamentais, violando os mais elementares princípios do processo penal, principal-
mente o da imparcialidade do juiz.

2.2 Sistema acusatório

De maneira diametralmente oposta, o sistema acusatório caracteriza-se pela pre-
sença de partes distintas, contrapondo-se acusação e defesa em igualdade de condições, e 
a ambas se sobrepondo um juiz equidistante e imparcial.  Nesse sistema há uma separação 
das funções de acusar, defender e julgar, caracterizando-se o processo como actum trium 
personarum.

COMO ISSO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS

Ano: 2015 / Banca: FCC / Órgão: DPE-MA / Prova: Defensor Público

O modelo processual acusatório tem sido entendido como o adequado a um Estado De-
mocrático de Direito por ser o mais garantista. Tem-se como um pressuposto estrutural e 
lógico do modelo a

a) possibilidade de emendatio libelli e mutatio libelli.
b) existência de uma investigação prévia por delegado de polícia.
c) possibilidade da prova ser colhida pelo próprio juiz.
d) previsão legal de prisões processuais.
e) separação entre juiz e acusação.

R – E.

São características do processo acusatório a oralidade e publicidade, aplican-
do-se o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade de maneira que o 
acusado, em regra, permanece solto durante o processo.

Quanto à iniciativa probatória, ao juiz não é dado o poder de determinar de ofí-
cio a produção de provas, pois estas deveriam ser fornecidas pelas partes, assumindo uma 
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posição passiva a fim de preservar sua imparcialidade. Excepcionalmente, a iniciativa pro-
batória pelo magistrado somente é possível no curso do processo e em caráter subsidiário 
à atuação das partes.

Aqui, o princípio da verdade real é substituído pelo princípio da busca da verda-
de, devendo a produção probatória submeter-se aos princípios do contraditório e ampla 
defesa.

No sistema acusatório, são reconhecidos direitos fundamentais ao acusado, que 
passa a ser sujeito de direitos. Ademais, há uma construção dialética da solução do caso 
pelas partes, em igualdade de condições.

Ante ao exposto, fica claro que a CF/88 acolheu o sistema acusatório, de modo 
que tornou privativa do Ministério Público a propositura da ação penal pública no art. 129, I:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Em arremate, percebe-se que as grandes diferenças entre o sistema inquisitorial 
e o sistema acusatório são as posições dos sujeitos processuais e a gestão da prova. 

Vejamos a tabela adaptada de Renato Brasileiro (p. 41) com as principais diferen-
ças entre os sistemas mais famosos:

SISTEMA INQUISITORIAL SISTEMA ACUSATÓRIO

As funções de acusar, defender e julgar en-
contrarem-se concentradas em uma única 
pessoa: o juiz inquisidor. 

Nesse sistema, há uma separação das 
funções de acusar, defender e julgar, carac-
terizando-se o actum trium personarum.

Como era admitido o princípio da verdade 
real, o acusado não é sujeito de direitos, 
sendo tratado como mero objeto do pro-
cesso, admitindo-se a tortura como meio 
de se obter a verdade absoluta. 

A verdade real é substituída pela o princí-
pio da busca da verdade, devendo a prova 
ser produzida com a observância do con-
traditório e da ampla defesa. 

Gestão da prova: o juiz inquisidor é dotado 
de ampla iniciativa acusatória e probató-
ria, tendo liberdade para determinar de ofí-
cio a colheita de elementos informativos e 
de provas, seja no curso das investigações, 
seja no curso da instrução processual.

Gestão de prova: recai precipuamente so-
bre as partes. Na fase investigatória, o juiz 
só deve intervir quando provocado, e desde 
que haja necessidade de investigação judi-
cial. Durante a instrução processual, preva-
lece o entendimento de que o juiz tem certa
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iniciativa probatória, podendo determinar 
a produção de provas de ofício, desde que 
o faça de maneira subsidiária.

A concentração de poderes nas mãos do 
juiz e a iniciativa acusatória dela decorrente 
são incompatíveis com a garantia da impar-
cialidade (CADH, art. 8º, § 1º) e com o prin-
cípio do devido processo legal.

A separação das funções e a iniciativa pro-
batória residual restrita à fase judicial pre-
servam a equidistância que o magistrado 
deve tomar quanto ao interesse das partes, 
sendo compatíveis com a garantia da im-
parcialidade e com o princípio do devido 
processo legal.

2.3 Sistema misto ou francês

Trata-se da fusão dos dois modelos anteriores, a qual surge com o Code d’Ins-
truction Criminelle francês de 1808. Por isso o sistema misto também é chamado de sistema 
francês. É um sistema misto porque o processo se desdobra em duas fases distintas: 

	Primeira fase: é tipicamente inquisitorial com instrução escrita e secreta, 
sem acusação e, por isso, sem contraditório. Nesta fase, objetiva-se apurar a materialidade 
e a autoria do fato delituoso. 

	Segunda fase: de caráter acusatório, o órgão acusador apresenta a acusação, 
o réu se defende e o juiz julga, vigorando, em regra, a publicidade e a oralidade. 

Observação: quando o Código de Processo Penal brasileiro entrou em vigor, prevalecia o 
entendimento de que o sistema nele previsto era misto. Porém, com o advento da CF/88, 
que prevê de forma expressa a separação das funções de acusar, defender e julgar, es-
tando assegurados o contraditório, a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade, 
estamos claramente diante de um sistema acusatório. Atente-se, porém, que Renato Bra-
sileiro (p. 41) adverte não ser um sistema acusatório puro: 

É bem verdade que não se trata de um sistema acusatório puro. De 
fato, há de se ter em mente que o Código de Processo Penal tem 
nítida inspiração no modelo fascista italiano. Torna-se imperioso, 
portanto, que a legislação infraconstitucional seja relida diante 
da nova ordem constitucional. Dito de outro modo, não se pode 
admitir que se procure delimitar o sistema brasileiro a partir do 
Código de Processo Penal pelo contrário. São as leis que devem 
ser interpretadas à luz dos direitos, garantias e princípios introdu-
zidos pela Carta Constitucional de 1988.
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3. PRINCÍPIOS

Os princípios possuem uma importância ímpar no processo penal justamente 
porque cumprem a árdua missão de proteção e tutela de direitos individuais, a fim de evitar 
abusos na aplicação do ius puniendi do Estado. Vejamos os princípios constitucionais e in-
fraconstitucionais que incidem na disciplina do direito processual penal.

Ressalta-se que alguns princípios, a exemplo do princípio da inadmissibilidade 
da prova ilícita, do duplo grau de jurisdição, serão trabalhados nos materiais relacionados 
ao assunto, de modo a melhor discuti-los.

3.1 Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade

Trata-se de princípio amplamente reconhecido em diplomas internacionais, tais 
como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (art. 9º), Declaração Universal de 
Direitos Humanos (art. 11.1), Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 14.2), Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8º, § 2º), entre outros.

Antes da CF/88, esse princípio existia somente de forma implícita no ordenamen-
to jurídico brasileiro, como decorrência da cláusula do devido processo legal. Porém, com 
o advento da Constituição, o princípio passou a constar expressamente do art. 5º, LVII, da 
CF/88, vejamos: 

Art. 5º. (...)
LVII - Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória.

Segundo Renato Brasileiro (p. 43) , o princípio em tela “pode ser definido como o 
direito de não ser declarado culpado senão após o término do devido processo legal, duran-
te o qual o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para sua defesa 
(ampla defesa) e para a destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação 
(contraditório).”

Tendo em vista que a Constituição não utiliza a expressão “inocente”, mas sim 
fala em “não ser considerado culpado”, a doutrina e a jurisprudência denominam o presen-
te princípio tanto como de presunção de inocência quanto de presunção de não culpabili-
dade. 

Desse princípio derivam duas regras fundamentais: a regra probatória (in dubio 
pro reo) e a regra de tratamento.
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Por força da regra probatória, não cabe ao acusado o ônus de provar sua inocên-
cia, mas sim à parte acusadora o ônus de demonstrar sua culpabilidade além de qualquer 
dúvida razoável. Dessa forma, o ônus da prova recai exclusivamente sobre a acusação. 

São consectários da regra probatória:

	Incumbência do acusador de demonstrar a culpabilidade do acusado;

	Necessidade de comprovar a existência dos fatos imputados, não de demons-
trar a inconsistência das desculpas do acusado;

	Essa comprovação deve ser feita legalmente, conforme o devido processo le-
gal;

	Impossibilidade de se obrigar o acusado a colaborar na apuração dos fatos 
(direito ao silêncio).

Desse modo, essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvi-
da sobre o fato relevante para decisão do processo. Portanto, não havendo certeza, mas 
dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um 
culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro 
acaba sendo menos grave que o segundo. Há uma necessidade de certeza.

Nesta acepção, a presunção de inocência se confunde com o in dubio pro reo, o 
qual, no entanto, não é uma simples regra de apreciação de provas. Na verdade, deve ser 
utilizado no momento da valoração das provas: havendo dúvida, a decisão deve favorecer 
o imputado. Cabe à parte acusadora afastar a presunção de não culpabilidade que recai so-
bre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta 
delituosa. 

Atenção! Princípio do in dubio pro societate

O in dubio pro reo incide somente até o trânsito em julgado da sentença penal condena-
tória. Na revisão criminal não há que falar em in dubio pro reo, mas sim em in dubio pro 
societate. Nesse caso, o ônus de provar a presença de uma das hipóteses autorizadoras da 
revisão (art. 621 do CPP) recai exclusivamente sobre o condenado. Dessa forma, em caso 
de dúvida, o tribunal deverá manter a condenação.

Ainda, a jurisprudência aplica o princípio do in dubio pro societate no momento do recebi-
mento da denúncia e na decisão de pronúncia no procedimento do tribunal do júri, casos 
em que, havendo dúvida, deve o magistrado receber a denúncia e pronunciar o acusado:
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No momento da denúncia, prevalece o princípio do in dubio pro 
societate.
STF. 1ª Turma. Inq 4506/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. 
Min. Roberto Barroso, julgado em 17/04/2018 (Info 898).

Na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro 
societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da 
presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da 
competência constitucional do Tribunal do Júri.
STF. 2ª Turma. ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 21/08/2017.

A doutrina mais moderna critica a existência do in dubio pro societate, afirmando que ele 
é contrário às garantias conferidas ao réu. Recentemente, o Ministro Gilmar Mendes tam-
bém apresentou algumas críticas à aplicação desse princípio na fase da pronúncia:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da pro-
va, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigi-
damente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre 
os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, 
podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida ra-
zoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de 
um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a 
existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese 
acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco 
inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de 
provas incriminatórias.
STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 26/3/2019 (Info 935).

O Ministro fez críticas ao princípio do in dubio pro societate afirmando que ele não encon-
tra amparo constitucional ou legal e acarreta o completo desvirtuamento das premis-
sas racionais de valoração da prova, além de sustentar que esse princípio desvirtua por 
completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da 
decisão de pronúncia.
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Assim, não deveria ser aplicado o princípio do in dubio pro societate por duas razões: 1) 
por absoluta ausência de previsão legal; 2) em razão da existência expressa do princípio 
da presunção de inocência, que faz com que seja necessário adotar o princípio do in dubio 
pro reo.

A posição do Ministro se assemelha à do autor Gustavo Badaró:

Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existên-
cia de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com 
bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. 
Isso 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 requisitos que, do ponto de vista do conven-
cimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a 
probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que 
existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da au-
toria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes 
‘indícios’ 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 H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. 
p. 390-391).

Apesar das críticas do Ministro Gilmar Mendes, não é possível afirmar que o STF negou a 
aplicação do princípio do in dubio pro societate. Dessa forma, sendo a posição mais segu-
ra a ser adotada em concursos públicos, o princípio do in dubio pro societate é aplicado 
em três momentos no processo penal brasileiro:

I. Na revisão criminal
II. No momento do recebimento da denúncia
III. Na decisão de pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri
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COMO ISSO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS

Ano: 2015 / Banca: VUNESP / Órgão: TJ-SP / Prova: Juiz Substituto

O princípio do in dubio pro sociedade não altera a presunção de inocência, mas permite 
que a pronúncia seja decretada:

a) por ocasião da fase da pronúncia, quando vigora o princípio do in dubio pro reo.
b) por mero juízo de admissibilidade, não sendo necessária prova incontroversa do crime.
c) pelo conselho de sentença, que irá analisar o juízo de admissibilidade da acusação.
d) porque o juízo de certeza é do presidente do tribunal do júri.

R – B.

A regra de tratamento veda que o sujeito, seja em posição de suspeito, indiciado, 
denunciado ou acusado, seja tratado como se já condenado fosse enquanto não sobrevier 
sentença condenatória transitada em julgado.

Dela decorre a vedação de prisões processuais automáticas ou obrigatórias e a 
impossibilidade de execução provisória da pena. A privação cautelar da liberdade somente 
se justifica em casos excepcionais, ou seja, a regra é responder ao processo penal em liber-
dade, e a exceção é estar preso.

A regra de tratamento do princípio da presunção de inocência atua em duas di-
mensões:

	Dimensão interna ao processo: Funciona como dever imposto ao magistrado 
no sentido de que o ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, de-
vendo a dúvida favorecer o acusado. As prisões cautelares somente podem ser 
decretadas em casos excepcionais.

	Dimensão externa ao processo: proteção contra a publicidade abusiva e a es-
tigmatização do acusado, funcionando como limites à abusiva exploração mi-
diática em torno do fato criminoso e do processo judicial.

Por outro lado, em relação à execução provisória da pena, importa ressaltar que 
o STF entendia por sua impossibilidade diante do princípio da presunção de inocência. En-
tretanto, em 2016, o STF modificou sua orientação anterior e decidiu que a execução pro-
visória da pena após acórdão condenatório de segundo grau não era incompatível com o 
princípio da presunção de inocência, e o STJ seguiu esse entendimento.
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Esse novo entendimento dos tribunais superiores foi muito criticado pela doutri-
na. É importante conhecer os argumentos contrários à decisão:

I. O art. 5º, LVII, da CF/88 é categórico quando afirma que somente o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória pode afastar o estado de não culpabilidade;

II. A legislação infraconstitucional também não acolhe a nova orientação dos Tri-
bunais Superiores. Apesar de o art. 637 do CPP afirmar que os recursos extraordinários não 
possuem efeito suspensivo, ele teria sido tacitamente revogado pela Lei nº 12.403/11, que 
deu a nova redação do art. 283 e trata-se de norma posterior que tratou da matéria em sen-
tido diverso:

Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competen-
te, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado 
ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 
temporária ou prisão preventiva.

III. Não se pode argumentar que o Novo CPC haveria revogado tacitamente o art. 
283 do CPP, tendo em vista que a norma processual civil somente se aplica ao âmbito pro-
cessual penal de maneira subsidiária e supletiva. Não há qualquer omissão no CPP;

IV. O art. 283 do CPP consiste em mera reprodução da cláusula pétrea expressa 
no art. 5º, LVII, da CF/88, cujo núcleo essencial jamais pode sofrer restrição por uma lei or-
dinária, como é o Novo CPC;

V. O caráter extraordinário dos recursos especial e extraordinário não afeta o con-
ceito de trânsito em julgado, que é um requisito objetivo para o início do cumprimento da 
pena;

VI. Cabe aos tribunais maior rigor na verificação de eventuais abusos do direito 
de defesa e de recorrer, a fim de evitar a propagação dos recursos protelatórios.

Em 2019, a posição do STF mudou novamente para o sentido oposto. Assim, po-
de-se distinguir 4 momentos históricos em relação à interpretação do art. 5º, LVII, da CF/88, 
conforme tabela do Dizer o Direito:
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Para o STF, é possível o início do cumprimento da pena caso somente reste o julgamento 
de recurso sem efeito suspensivo (ex: só falta julgar Resp ou RE)? É possível a execução 

provisória da pena?

1ª Período

Até fev/2009:

SIM

É possível a execução 
provisória da pena

Até fevereiro de 2009, o STF entendia que era possível a execu-
ção provisória da pena.
Desse modo, se o réu estivesse condenado e interpusesse recur-
so especial ou recurso extraordinário, teria que iniciar o cum-
primento provisório da pena enquanto aguardava o julgamento.
Os recursos extraordinário e especial são recebidos no efeito 
devolutivo. Assim, exauridas estão as instâncias ordinárias cri-
minais é possível que o órgão julgador de segundo grau expeça 
mandado de prisão contra o réu (STF. Plenário. HC 68726, Rel. 
Min. Néri da Silveira, julgado em 28/06/1991).

2ª Período

De fev/2009 a 
fev/2016:

NÃO

NÃO é possível a 
execução provisória 

da pena

No dia 05/02/2009, o STF, ao julgar o HC 84078 (Rel.   Min. Eros 
Grau), mudou de posição e passou a entender que não era pos-
sível a execução provisória da pena.
Obs.: o condenado poderia até aguardar o julgamento do REsp 
ou do RE preso, mas desde que estivessem previstos os pressu-
postos necessários para a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Dessa forma, ele poderia ficar preso, mas cautelarmente (pre-
ventivamente) e não como execução provisória da pena.
Principais argumentos:
• A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente 
pode ser decretada a título cautelar.
• A execução da sentença após o julgamento do recurso de ape-
lação significa restrição do direito de defesa.
• A antecipação da execução penal é incompatível com o texto 
da Constituição.
Esse entendimento durou até fevereiro de 2016.
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3º Período:

De fev/2016 a 
nov/2019:

SIM

É possível a execução 
provisória da pena

No dia 17/02/2016, o STF, ao julgar o HC 126292 (Rel. Min. Teori 
Zavascki), retornou para a sua primeira posição e voltou a dizer 
que era possível a execução provisória da pena.
Principais argumentos:
• É possível o início da execução da pena condenatória após a 
prolação de acórdão condenatório em 2º grau e isso não ofende 
o princípio constitucional da presunção da inocência.
• O recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efei-
to suspensivo (art. 637 do CPP). Isso significa que, mesmo a par-
te tendo interposto algum desses recursos, a decisão recorrida 
continua produzindo efeitos. Logo, é possível a execução provi-
sória da decisão recorrida enquanto se aguarda o julgamento do 
recurso.
• Até que seja prolatada a sentença penal, confirmada em 2º 
grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse mo-
mento, exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque 
os recursos cabíveis da decisão de segundo grau ao STJ ou STF 
não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de 
direito.
• É possível o estabelecimento de determinados limites ao prin-
cípio da presunção de não culpabilidade. Assim, a presunção da 
inocência não impede que, mesmo antes do trânsito em julga-
do, o acórdão condenatório produza efeitos contra o acusado.
• A execução da pena na pendência de recursos de natureza ex-
traordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto 
da não culpabilidade, desde que o acusado tenha sido tratado 
como inocente no curso de todo o processo ordinário criminal, 
observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como 
respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual.
• É necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência 
com a efetividade da função jurisdicional penal. Neste equilí-
brio, deve-se atender não apenas os interesses dos acusados, 
como também da sociedade, diante da realidade do intrincado 
e complexo sistema de justiça criminal brasileiro.
• “Em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo 
grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspen-
sa aguardando referendo da Suprema Corte”.
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4º Período:

Entendimento atual:

NÃO

NÃO é possível a 
execução provisória 

da pena

No dia 07/11/2019, o STF, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. 
Marco Aurélio), retornou para a sua segunda posição e afirmou 
que o cumprimento da pena somente pode ter início com o es-
gotamento de todos os recursos.
Assim, é proibida a execução provisória da pena.
Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trân-
sito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no 
entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão 
judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado 
demonstre que estão presentes os requisitos para a prisão pre-
ventiva previstos no art. 312 do CPP.
Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em jul-
gado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como exe-
cução provisória da pena.
Principais argumentos:
• O art. 283 do CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, 
prevê que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente, em decorrência de sentença condenatória transi-
tada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, 
em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.”. Esse ar-
tigo é plenamente compatível com a Constituição em vigor.
• O inciso LVII do art. 5º da CF/88, segundo o qual “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença pe-
nal condenatória”, não deixa margem a dúvidas ou a controvér-
sias de interpretação.
• É infundada a interpretação de que a defesa do princípio da 
presunção de inocência pode obstruir as atividades investigató-
rias e persecutórias do Estado. A repressão a crimes não pode 
desrespeitar e transgredir a ordem jurídica e os direitos e garan-
tias fundamentais dos investigados.
• A Constituição não pode se submeter à vontade dos poderes 
constituídos nem o Poder Judiciário embasar suas decisões no 
clamor público.

Assim, a prisão após o julgamento da apelação não é mais automática. O TJ ou 
TRF deverá decidir, de forma individualizada, sobre a liberdade do réu, podendo até decre-
tar a prisão preventiva, desde que cumprido os requisitos legais. Caso contrário, o réu deve 
ficar em liberdade.
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3.2 Princípio do contraditório

O princípio do contraditório encontra-se expresso no art. 5º, LV, da CF/88: 

Art. 5º (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acu-
sados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes;

Classicamente, o princípio do contraditório consiste na ciência bilateral dos atos 
ou termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. O núcleo fundamental do con-
traditório estaria ligado à discussão dialética dos fatos da causa, devendo se assegurar as 
partes (portanto, não somente à defesa!) a oportunidade de fiscalização recíproca dos atos 
praticados no curso do processo. 

A doutrina elenca dois elementos do contraditório: direito à informação e direito 
de participação.

O direito à informação funciona como consectário lógico do contraditório. Con-
siste na ciência da parte adversa sobre a existência da demanda e os argumentos da parte 
contrária. Daí a importância dos meios de comunicação dos atos processuais: citação, inti-
mação e notificação. Nesse sentido, há entendimento sumulado do STF:

Súmula 707-STF: Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer 
contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomea-
ção de defensor dativo

O direito de participação, por sua vez, compreende a possibilidade de a parte 
oferecer reação, manifestação ou contrariedade à pretensão da parte contrária. Não basta 
que a parte tenha a informação, é necessário assegurar uma real e igualitária participação 
das partes, concretizando, pois, um contraditório pleno, efetivo e equilibrado.

Observação: pela concepção original do princípio do contraditório, entendia-se que, 
quanto à reação, bastava que ela fosse possibilitada, ou seja, tratava-se de reação possí-
vel. No entanto, a mudança de concepção sobre o princípio da isonomia, com a supera-
ção da mera igualdade formal e a luta por uma igualdade substancial produziu necessi-
dade de se igualar os desiguais, repercutindo também no âmbito do contraditório. Dessa 
maneira, o contraditório deixou de ser visto como mera possibilidade de participação 
para o contraditório real (equilibrado e efetivo). 
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Dessa forma, não basta assegurar ao acusado apenas o direito à informação e à 
reação em um plano formal, como acontece no processo civil. Tendo em vista que no pro-
cesso penal discute-se o direito à liberdade de locomoção, ainda que o acusado não tenha 
interesse em reagir, o CPP impõe sua obrigatoriedade por intermédio de um defensor, não 
bastando sua atuação formal, mas sendo sim necessária uma atuação comprometida e fun-
damentada:

Art. 261.  Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será pro-
cessado ou julgado sem defensor.
Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor pú-
blico ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fun-
damentada.

Portanto, pode-se dizer que, em um primeiro momento, o contraditório limitava-
-se ao direito à informação e a possibilidade de reação. Atualmente, o contraditório passou 
a ser a analisado também no sentido de assegurar o respeito à paridade de tratamento (par 
conditio ou paridade de armas). De fato, nada adianta se assegurar à parte a possibilidade 
formal de se pronunciar sobre os atos da parte contrária se não lhe são outorgados meios 
para que se tenha condições reais e efetivas de contrariá-los e influenciar no julgamento do 
magistrado. 

Importa salientar que prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento 
de que a observância do contraditório só é obrigatória na fase processual e não na fase in-
vestigativa. Chega-se a esta conclusão porque o art. 5º, LV, da CF/88 faz menção à observân-
cia do contraditório em processo judicial e administrativo. Como o inquérito policial é tido 
como um procedimento administrativo destinado à colheita de elementos de informação1 
quanto à existência do crime e quanto à autoria ou participação, não há que falar na obser-
vância do contraditório nessa fase preliminar.

Por fim, importa expor a diferenciação feita pela doutrina entre o contraditório 
para a prova ou contraditório real e o contraditório sobre a prova, também chamado de 
contraditório diferido ou postergado.

	Contraditório para a prova ou contraditório real: trata-se de participação di-
reta das partes na formação da prova, de forma que a produção desta se dê em 
sua presença e sob supervisão do órgão julgador.

	Contraditório sobre a prova ou contraditório diferido ou postergado: trata-se 
da realização do contraditório após a formação da prova. A observância do 
contraditório é feita posteriormente, dando-se oportunidade ao acusado e ao 

1  Aqui chamados de elementos de informação, porque, classicamente, só pode ser considerado “prova” depois 
que os elementos de informação são expostos ao contraditório, fato que só irá ocorrer na fase judicial. 
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seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência cautelar, ou 
combater a prova pericial feita no curso do inquérito. Ex.: interceptação tele-
fônica, na qual não há sentido no exercício do contraditório real pelo investi-
gado ou acusado, tendo em vista que comprometeria a própria finalidade da 
diligência. Uma vez finda a diligencia, dar-se-á vista à defesa a fim de que se 
tenha ciência das informações obtidas preservando o contraditório e ampla 
defesa. Não há violação do contraditório, porquanto seu exercício será apenas 
diferido para um momento ulterior.

3.3 Princípio da ampla defesa

Assim como o contraditório, a ampla defesa encontra-se expressa no art. 5º, LV, 
da CF/88:

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acu-
sados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes;

Sob a ótica que privilegia o interesse do acusado, a ampla defesa trata-se de um 
direito. Todavia, sob o enfoque publicístico, no qual prepondera o interesse geral de um 
processo justo, é vista como uma garantia. 

O direito de defesa está intimamente ligado ao princípio do contraditório. So-
mente é possível falar em exercício da ampla defesa em virtude de um dos elementos que 
compõem o contraditório: o direito à informação. Ademais, a ampla defesa se concretiza 
por intermédio do segundo elemento: direito de reação. Apesar da íntima ligação, os dois 
princípios não se confundem, como explica Renato Brasileiro (p. 54): 

Com efeito, por força do princípio do devido processo legal, o pro-
cesso penal exige partes em posições antagônicas, uma delas obri-
gatoriamente em posição de defesa (ampla defesa), havendo a ne-
cessidade de que cada uma tenha o direito de se contrapor aos atos 
e termos da parte contrária (contraditório).

Assim, a defesa e o contraditório são manifestações simultâneas, intimamente 
ligadas, mas que não se confundem!  Isso é muito importante, pois, como são diferentes, é 
possível violar o contraditório sem que viole a defesa e vice-versa, como no caso de se dei-
xar de comunicar um determinado ato processual à acusação. Embora não seja violação ao 
direito de defesa, viola o princípio do contraditório. O contraditório diz respeito à ambas as 
partes, enquanto que a ampla defesa, somente ao réu.
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A ampla defesa é, inclusive, o fundamento pelo qual admite-se que o acusado 
seja formalmente tratado de maneira desigual em relação à acusação no processo penal, 
concretizando-se o viés material do princípio da igualdade. São exemplos dessas situações 
a proibição da reformatio in pejus, a regra do in dubio pro reo, a previsão de revisão criminal 
exclusivamente pro reo, etc.

A proteção proporcionada pela ampla defesa abrange a defesa técnica, proces-
sual ou específica e a autodefesa ou defesa material ou genérica.

A defesa técnica, processual ou específica é aquela exercida por profissional da 
advocacia, dotado de capacidade postulatória, seja ele advogado constituído, nomeado, ou 
defensor público. Trata-se de defesa necessária, indeclinável, plena e efetiva, não sendo 
possível que alguém seja processado sem que possua defensor.

Sendo indispensável e irrenunciável, mesmo que o acusado queira ser proces-
sado sem defesa técnica, e ainda que seja revel, deve o juiz providenciar a nomeação de um 
defensor. É nesse sentido o art. 261, caput, do CPP: 

Art. 261.  Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será pro-
cessado ou julgado sem defensor.

Caso isso não seja feito, havendo o prosseguimento do processo sem nomeação 
de um defensor, configura-se, pois, sua nulidade absoluta, por afronta à garantia da ampla 
defesa (art. 564, III, “c”, do CPP), como dispõe a súmula 708 do STF:

Súmula 708-STF: É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da 
renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.

No entanto, importa salientar que há situações excepcionais em que a CF/88 e 
o CPP permitem que o acusado atue mesmo sem postulação por um defensor, como a 
interposição de habeas corpus, recursos e incidentes da execução penal.

Tendo em vista que a necessidade é de assistência de um profissional da advo-
cacia legalmente habilitado nos quadros da OAB ou defensor público, juízes e promotores 
não podem exercer sua própria defesa técnica, a despeito de possuírem o conhecimento 
jurídico.

Ressalta-se que a defesa técnica é imprescindível inclusive nos Juizados Espe-
ciais Criminais, ao contrário dos juizados cíveis, nos termos dos arts. 72, 76, § 3º, 81 e 89, § 
1º, da Lei nº 9.099/95.
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Outro desdobramento da ampla defesa e da defesa técnica consiste no direito do 
acusado de escolher seu próprio defensor. Tendo em vista que é estabelecida uma relação 
de confiança entre eles, havendo omissão do defensor constituído pelo acusado, não cabe 
ao juiz, de pronto, nomear-lhe outro, mas sim intimá-lo para constituir novo defensor. So-
mente após isso e em caso de inércia do acusado, o juiz poderá nomear um defensor dativo 
ou a Defensoria Pública para exercer o patrocínio do acusado, ressalvando-se o direito do 
acusado de constituir novo defensor a qualquer tempo. É nesse sentido o entendimento do 
STF:

Súmula 707-STF: Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer 
contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomea-
ção de defensor dativo.

Ademais, não basta assegurar a presença formal de um defensor técnico, mas é 
necessário que este atue de forma plena e efetiva em prol do acusado2, sob pena de consi-
derá-lo indefeso. Por isso, dispõe o art. 261, parágrafo único, do CPP:

Art. 261 (...)
Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor pú-
blico ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fun-
damentada.

Nesse sentido é também o entendimento sumulado do STF:

Súmula 523-STF: 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.

Assim, deve-se assegurar ao acusado e seu defensor o tempo e os meios adequa-
dos para realizar a defesa.

Deve-se salientar que a súmula vinculante nº 53 não se aplica à execução penal, 
porquanto, nessa fase do processo, a defesa técnica também é imprescindível, tendo em 
vista que está em risco o direito de liberdade de locomoção. Assim é o entendimento do STJ:

Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da 
execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo 
diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado 
por advogado constituído ou defensor público nomeado.

2  Isso não quer dizer que sempre o defensor deverá pedir a absolvição do acusado.

3  Súmula Vinculante nº 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 
ofende a Constituição.
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Por sua vez, a autodefesa ou defesa material ou genérica, é aquela exercida pelo 
próprio acusado em determinados momentos do processo. Embora não possa ser despre-
zada pelo juiz, ao contrário da defesa técnica, a autodefesa é disponível, não se podendo 
compelir o acusado a exercer seu direito ao interrogatório nem tampouco de acompanhar 
os atos da instrução processual.

Para se assegurar o exercício da autodefesa, o acusado, em regra, deve ser citado 
pessoalmente, somente sendo cabível sua citação por edital quando esgotadas todas as 
diligências para localizá-lo. Ofensa ao direito de autodefesa consiste em nulidade absoluta 
por violação à autodefesa.

 
A autodefesa se manifesta no processo penal das seguintes formas:

I. Direito à audiência: direito que o acusado tem de apresentar ao juiz da causa 
sua própria versão dos fatos pessoalmente. Materializa-se por meio do interrogatório. Daí 
porque a doutrina majoritária define a natureza jurídica do interrogatório como meio de 
defesa4.

II. Direito de presença: trata-se do direito do acusado de presenciar os atos pro-
cessuais, ou seja, de acompanhar os atos da instrução ao lado de seu defensor, auxiliando-o 
na elaboração de sua defesa. Por isso, é obrigatória a intimação do defensor e do acusado 
para todos os atos processuais.

O comparecimento do acusado aos atos processuais se trata de um direito e não 
um dever. Com base nesse fundamento, o STF declarou que a condução coercitiva do acu-
sado para o interrogatório determinada pelo art. 260 do CPP não foi recepcionada pela 
CF/88 (ADPFs 395 e 444 – Info 905). Entendeu-se que “o emprego da medida representa res-
trição à liberdade de locomoção e viola a presunção de não culpabilidade, sendo, portanto, 
incompatível com a Constituição Federal”.

Ressaltou-se, no entanto, que os atos até então realizados são considerados vá-
lidos, mas daqui para frente, os agentes ou autoridades públicas que desconsiderarem a 
decisão do STF poderão responder nos âmbitos civil, administrativo e criminal pelo ato, 
sem prejuízo da ilicitude do interrogatório e consequente impossibilidade de utilização dos 
elementos ali angariados.

Por outro lado, o direito de presença do acusado pode ser restringido em prol dos 
direitos das testemunhas e vítimas à vida, à segurança, à intimidade e à liberdade de decla-
rar. Por isso, na hipótese de prática de atos intimidatórios contra esses sujeitos, entende-se 

4  Durante muito tempo foi entendido como meio de prova por conta de sua posição topográfica no CPP. Porém, 
com o advento da Lei nº 11.689/08, ficou muito claro que se trata de meio de defesa, uma vez que foi deslocado para ser 
o último ato da instrução processual penal. 
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que houve renúncia tática ao direito de presença, tendo em vista a adoção de comporta-
mento com ele incompatível, nos termos do art. 217 do CPP:

Art.  217.   Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar 
humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao 
ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a 
inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade des-
sa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, 
com a presença do seu defensor. 

Importa salientar que o fato de o acusado encontrar-se preso não pode ser fun-
damento para impedir o exercício desse direito. Ou seja, mesmo estando preso, o acusado 
tem o direito de assistir e presenciar os atos processuais, sendo irrelevantes alegações do 
Poder Público quanto à dificuldade ou inconveniência de proceder com o deslocamento do 
acusado.

Há precedentes jurisprudenciais de que a violação ao direito de presença pelo 
motivo acima constituiria nulidade absoluta. Essa é uma tese a se defender em provas de 
Defensoria, tendo em vista ser mais favorável ao assistido.

Porém, os precedentes mais recentes são no sentido de que constitui apenas nu-
lidade relativa, devendo-se comprovar a oportuna requisição e a presença de efetivo pre-
juízo à defesa. Se o pedido é indeferido motivadamente pelo magistrado com base na peri-
culosidade do acusado ou na ausência de efetivo prejuízo, não há nulidade do feito. Essa é 
uma tese a se defender em provas de Ministério Público.

III. Capacidade postulatória autônoma do acusado: em hipóteses excepcionais, 
defere-se ao acusado capacidade postulatória autônoma, independentemente da presença 
de seu advogado. É por isso que, no processo penal, o acusado pode: interpor recursos, 
impetrar habeas corpus, ajuizar revisão criminal, bem como formular pedidos relativos à 
execução da pena. 

3.4 Princípio da publicidade

O princípio da publicidade consiste na garantia do acesso de todo e qualquer 
cidadão aos atos praticados no curso do processo. Revestido de uma clara postura demo-
crática, tem como objetivo precípuo assegurar a transparência da atividade jurisdicional, 
oportunizando sua fiscalização, não só pelas partes do processo, como por toda comunida-
de. A publicidade, pois, atende ao interesse das partes e ao interesse público.

Tal é a importância desse princípio que se encontra expresso em diversos dispo-
sitivos constitucionais, bem como no próprio CPP:
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Art. 93 (...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão pú-
blicos, 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;

Art. 5º (...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que se-
rão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressal-
vadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da socie-
dade e do Estado;
(...)
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Art. 792.  As audiências, sessões e os atos processuais serão, em re-
gra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com as-
sistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir 
de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.
§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, 
puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de pertur-
bação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de 
ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determi-
nar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número 
de pessoas que possam estar presentes.

Assim, a publicidade funciona como pressuposto de validade dos atos e deci-
sões do Poder Judiciário.

Conforme é perceptível pela redação dos dispositivos acima, esse princípio não 
possui natureza absoluta, podendo ser excepcionado em determinados casos. Com base 
nisso, a doutrina divide o princípio da publicidade em publicidade ampla e publicidade 
restrita.

A publicidade é ampla, plena, popular, absoluta ou geral quando os atos pro-
cessuais são praticados perante as partes e aberto a todo o público. Além das partes, qual-
quer cidadão do povo poderá acompanhar as audiências criminais de coleta de provas e/ou 
julgamentos em qualquer grau de jurisdição, assim como consultar os processos ou obter 
certidões. Portanto, a publicidade ampla é a regra no processo penal.
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A publicidade restrita ou interna, por sua vez, caracteriza-se quando houver al-
guma limitação à publicidade dos atos do processo, tais como a defesa da intimidade ou o 
interesse social ou quando puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de per-
turbação da ordem. Nesses casos, os atos processuais serão realizados somente perante 
às partes e seus procuradores ou, ainda, somente perante estes. A publicidade restrita ou 
interna é chamada impropriamente de “segredo de justiça”. 

É o que acontece com processos criminais relativos a crimes contra a dignidade 
sexual, nos quais a publicidade ampla poderia aumentar sobremaneira o sofrimento da ví-
tima, causando-lhe desnecessária exposição e humilhação. 

Recentemente, o STJ firmou um importante entendimento acerca do princípio da 
publicidade e o crime de pornografia infantil. Vejamos:

No caso de processo penal que tramita sob segredo de justiça em 
razão da qualidade da vítima (criança ou adolescente), o nome com-
pleto do acusado e a tipificação legal do delito podem constar entre 
os dados básicos do processo disponibilizados para consulta livre no 
sítio eletrônico do Tribunal, ainda que os crimes apurados se relacio-
nem com pornografia infantil. 
Muito embora o delito de divulgação de pornografia infantil possa 
causar repulsa à sociedade, não constitui violação ao direito de inti-
midade do réu a indicação, no site da Justiça, do nome de acusado 
maior de idade e da tipificação do delito pelo qual responde em ação 
penal, ainda que o processo tramite sob segredo de justiça. STJ. 5ª 
Turma. RMS 49.920-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julga-
do em 2/8/2016 (Info 587).

Por fim, há hipóteses em que o sigilo é decretado até mesmo para o acusado e 
seu defensor, sob pena de tornar inócua a medida. É o caso das provas cautelares, como a 
interceptação telefônica ou a quebra de sigilo de dados bancários.

3.5 Princípio da busca da verdade

No processo penal, vigorava o princípio da verdade material, da verdade subs-
tancial ou da verdade real. A descoberta da verdade era premissa indispensável para a rea-
lização da pretensão punitiva do Estado e esta poderia ser obtida a qualquer preço, inclu-
sive por meio da prática de arbitrariedades e violações de direitos. Nas palavras de Renato 
Brasileiro (p. 67):

A crença de que a verdade podia ser alcançada pelo Estado tornou a 
sua perseguição o fim precípuo do processo criminal. Diante disso, 
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em nome da verdade, tudo era válido, restando justificados abusos e 
arbitrariedades por parte das autoridades responsáveis pela perse-
cução penal, bem como a ampla iniciativa probatória concedida ao 
juiz, o que acabava por comprometer sua imparcialidade.

Atualmente, a visão é outra. Superou-se esse entendimento de que a verdade ab-
soluta poderia ser atingida no processo penal. A prova produzida em juízo, por mais robusta 
que seja, é incapaz de dar ao magistrado juízo de certeza absoluta. O que temos é uma 
aproximação da certeza dos fatos. Há de se buscar, portanto, a maior exatidão possível na 
reconstituição do fato controverso, mas jamais com a pretensão de que se possa atingir 
uma verdade real. A verdade absoluta, coincidente com todos os fatos ocorridos é um ideal, 
é inatingível. 

Considerando-se essa visão, prevalece na doutrina mais moderna que não vigora 
no processo penal o princípio da verdade material ou real, mas sim o princípio da busca 
da verdade. O seu fundamento legal consta no art. 156 do CPP, que permite a iniciativa 
probatória subsidiária de ofício pelo juiz na fase processual. Outros dispositivos também 
demonstram esse princípio:

Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório 
de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.    

Art. 209.  O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras teste-
munhas, além das indicadas pelas partes.
§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que 
as testemunhas se referirem.

Art. 616.  No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou 
turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir teste-
munhas ou determinar outras diligências.

Por outro lado, o princípio da busca da verdade possui algumas restrições:

	São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI, 
da CF/88);

	Impossibilidade de leitura de documentos ou exibição de objetos no plenário 
do júri se não tiverem sido juntados nos autos com antecedência mínima de 3 
dias úteis, dando ciência a outra parte (art. 479, CPP);

	Limitações ao depoimento de testemunhas que têm ciência do fato em razão 
do exercício de profissão, ofício, função ou ministério (art. 207, CPP);
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	Não cabimento de revisão criminal contra sentença absolutória com trânsito 
em julgado, ainda que surjam novas provas contra o acusado (art. 621, CPP);

	Questões prejudiciais devolutivas absolutas, ou sejam questões prejudiciais 
heterogêneas que versam sobre o estado civil das pessoas.

Por fim, cabe ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, tendo 
em vista a previsão de institutos despenalizadores na Lei nº 9.099/95, tais como a composi-
ção civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, o princípio da 
busca da verdade cede espeço à prevalência da vontade das partes. Assim, o conflito penal 
é resolvido por meio de um acordo de vontades, o que a doutrina denomina de verdade 
consensuada.

3.6 Princípio do juiz natural, do promotor natural e do defensor natural

O princípio do juiz natural consiste tanto no direito de ser processado pelo ma-
gistrado competente quanto na vedação constitucional à criação de juízo ou tribunal de 
exceção:

Art. 5º (...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autori-
dade competente;
(...)
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

Juiz natural é aquele constituído antes do fato delituoso a ser julgado, mediante 
regras taxativas de competência estabelecidas em lei. 

Cumpre salientar que os tribunais superiores entendem que o presente princípio 
não é ofendido quando o magistrado fisicamente competente é substituído por outro de 
acordo com as regras legais, tal como acontece com as hipóteses de substituições legais e 
com os julgamentos por órgão colegiado formado por maioria de juízes convocados:

Não viola o princípio do juiz natural o julgamento de apelação por 
órgão colegiado presidido por desembargador, sendo os demais in-
tegrantes juízes convocados. 
STF. 1ª Turma. HC 101473/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/2/2016 (Info 814).

Do princípio do juiz natural decorrem dois outros, o princípio do promotor natu-
ral e o princípio do defensor natural, considerados implícitos naquele.
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O princípio do promotor natural consiste na vedação à designação arbitrária 
de promotor para patrocinar caso específico. Ou seja, o promotor natural é aquele deter-
minado em lei, em regras previamente estabelecidas pela instituição para distribuição de 
atribuições no foro de atuação, proibindo-se a interferência hierárquica indevida da chefia 
do órgão por meio de eventuais designações especiais.

Atenção! Requisitos para que o princípio do promotor natural seja atendido:

	Investidura no caro de promotor de justiça;
	Existência de órgão de execução;
	Lotação por titularidade e inamovibilidade do Promotor de Justiça no órgão de execu-

ção, exceto nas hipóteses legais de substituição e remoção;
	Definição em lei das atribuições do órgão.

Sobre o assunto, segue decisão recente do STF:

Não viola o Princípio do Promotor Natural se o Promotor de Justiça 
que atua na vara criminal comum oferece denúncia contra o acusado 
na vara do Tribunal do Júri e o Promotor que funciona neste juízo 
especializado segue com a ação penal, participando dos atos do pro-
cesso até a pronúncia.
No caso concreto, em um primeiro momento, entendeu-se que a 
conduta não seria crime doloso contra a vida, razão pela qual os au-
tos foram remetidos ao Promotor da vara comum. No entanto, mais 
para frente comprovou-se que, na verdade, tratava-se sim de crime 
doloso. 
Com isso, o Promotor que estava no exercício ofereceu a denúncia e 
remeteu a ação imediatamente ao Promotor do Júri, que poderia, a 
qualquer momento, não ratificá-la.
Configurou-se uma ratificação implícita da denúncia. 
Não houve designação arbitrária ou quebra de autonomia.
STF. 1ª Turma.HC 114093/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/10/2017 (Info 880).

A abrangência do princípio do promotor natural limita-se ao processo penal, 
excluindo-se o inquérito policial. Assim, se determinadas diligências realizadas na inves-
tigação foram determinadas por promotor distinto do que deve atuar, não há ofensa ao 
postulado.

O princípio do defensor natural, por sua vez, consiste na vedação de nomeação 
de defensor diverso daquele que possui atribuição legal para atuar na causa. Trata-se de 
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uma proteção contra o arbítrio em razão da possibilidade de nomeação de defensor dativo 
por parte do juiz ou contra as designações do Defensor Público Geral.

Tanto o princípio do promotor natural quanto o princípio do defensor natural 
ainda se encontram em discussão no nosso ordenamento, não estando pacificados os en-
tendimentos sobre eles. Entretanto, mostra-se possível defender a existência desse tripé 
principiológico tendo em vista que ele prestigia o sistema acusatória, definindo-se precisa-
mente as funções de julgar, defender e acusar.

3.7 Princípio do nemo tenetur se detegere

De acordo com a primeira parte do art. 5º, LXIII, da CF/88, o preso será informado 
de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Esse dispositivo explicita o direito 
do preso ao silêncio.

Entretanto, o direito ao silêncio trata-se apenas em uma das vertentes do prin-
cípio do nemo tenetur se detegere, o qual consiste no direito de ninguém ser obrigado 
a produzir prova contra si mesmo, uma modalidade de autodefesa passiva, exercida por 
meio da inatividade do indivíduo sobre quem recai a imputação.

Dessa forma, são desdobramentos do princípio do nemo tenetur se detegere os 
seguintes:

I. Direito ao silêncio ou direito de permanecer calado: direito de não responder 
às perguntas formuladas pela autoridade, funcionando como espécie de manifestação pas-
siva da defesa. Não é sinônimo de confissão ficta ou falta de defesa nem pode ser interpre-
tado em prejuízo do acusado;

II. Direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal;

III. Inexigibilidade de dizer a verdade: alguns doutrinadores entendem que o 
acusado possui o direito de mentir, uma vez que não existe o crime de perjúrio no Direito 
brasileiro. Outra parte da doutrina defende, sob o mesmo argumento, que o comportamen-
to de dizer a verdade não é exigível do acusado, de forma que a mentira é tolerada, uma 
vez que não pode resultar em nenhum prejuízo.

Observação: a mentira a ser tolerada é a mentira defensiva. As mentiras agressivas, a 
exemplo de quando o acusado imputa falsamente a terceiro que sabe ser inocente a prá-
tica do delito, não estão acobertadas pelo direito de não produzir prova contra si mes-
mo, de forma que poderá responder pelo delito de denunciação caluniosa (art. 339 do 
CP). O direito de não produzir prova contra si mesmo esgota-se na proteção do réu, não 
podendo servir de suporte para o cometimento de outros delitos.
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Ressalta-se que o direito ao silêncio não abrange o direito de omitir a verdade 
quanto à identidade pessoal, tipificando-se o crime de falsa identidade:

Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial 
é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa

IV. Direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-
lo: sempre que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por parte do acusado, 
será indispensável o seu consentimento (ex.: acareação, reconstituição do crime, exame 
grafotécnico, etc.). Não se admitem medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a 
cooperar na produção de provas que lhe exigem um comportamento ativo.

Dessa forma, a recusa do acusado em submeter-se a esse tipo de prova não con-
figura o crime de desobediência nem o de desacato, tendo em vista ser um exercício regu-
lar de direito, não podendo ser extraída nenhuma presunção de culpabilidade.

Observação: segundo o STF, com base no fundamento acima, o acusado não está obriga-
do a fornecer material para exame grafotécnico. Todavia, nada impede que a autoridade 
determine a apreensão de papéis e documentos que possam suprir o fornecimento do 
referido material. O fato de o acusado se recursar a fornecer o material não afasta a pos-
sibilidade de se obter documentos por ele subscritos.

Por outro lado, quando a prova demandar apenas que o acusado tolere sua rea-
lização, ou seja, aquelas que exijam uma cooperação passiva do acusado, não há que falar 
em violação do princípio do nemo tenetur se detegere. É o caso do reconhecimento pessoal, 
em que o acusado é mero objeto de verificação, admitindo-se sua condução coercitiva em 
caso de recusa de participação.

V. Direito de não produzir nenhuma prova incriminadora invasiva: são provas 
invasivas aquelas que consistem em intervenções corporais que pressupõe penetração no 
organismo humano em cavidades naturais ou não, resultando na utilização ou extração de 
alguma parte dele ou na invasão física do corpo humano. Ex.: exame de sangue, ginecológi-
co, identificação dentária, endoscopia, etc. 

As provas não invasivas consistem em inspeção ou verificação corporal sem que 
haja penetração no corpo humano nem implique em extração de parte dele. Ex.: exame de 
DNA a partir de fios de cabelo encontrados no chão. Portanto, o que determina se uma pro-
va é invasiva ou não é a forma de sua coleta.

Havendo o consentimento do sujeito passivo da medida, após prévia advertên-
cia do direito de não produzir prova contra si mesmo, a intervenção corporal poderá será 
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realizada, seja a prova invasiva ou não invasiva. Porém, caso o agente não concorde com a 
realização de uma intervenção corporal, deve-se distinguir o tratamento relativo às provas 
invasivas e não invasivas. 

Em se tratando de prova não invasiva, mesmo que o agente não concorde com 
a produção da prova, esta poderá ser realizada normalmente, desde que não implique co-
laboração ativa do acusado.

No caso de provas invasivas, por conta do princípio do nemo tenetur se detegere, 
o sujeito não é obrigado a se autoincriminar, podendo validamente recursar-se a colaborar 
com a produção da prova e não podendo sofrer qualquer gravame em virtude dessa recusa.

Observação: é necessário fazer uma ressalva quanto ao material descartado pela pessoa 
investigada. Nesse caso, não há que se invocar o princípio do nemo tenetur se detegere, 
pois é plenamente possível apreender o material descartado para se utilizar como prova. 
Ex.: não se pode obrigar o acusado a fornecer fios de cabelo para exame de DNA, mas é 
possível apreender esses fios em um salão de beleza.

Ressalta-se que, a despeito de a Constituição Federal dar a entender que o desti-
natário do direito de não produzir provas contra si mesmo seja apenas a pessoa que se en-
contra na condição de preso, o dispositivo constitucional não se presta a proteger apenas 
este, mas qualquer pessoa a quem seja imputada uma infração criminal, estando presa 
ou solta. Conforme leciona Renato Brasileiro (p. 70), “pouco importa se o cidadão é suspeito, 
indiciado, acusado ou condenado, e se está preso ou em liberdade”.

Tendo em vista essa condição de direito fundamental titularizado por qualquer 
pessoa, o STF já entendeu que não configura crime de falso testemunho quando a pessoa, 
depondo na condição de testemunha e sob o dever de falar a verdade, deixa de revelar 
fatos que possam incriminá-la.

A doutrina majoritária defende que deve haver uma advertência prévia e formal 
quanto ao direito ao silêncio, com o objetivo de evitar a autoincriminação involuntária, sob 
pena de ilicitude da prova obtida, o que se aplica, inclusive, à testemunha:

É nula a “entrevista” realizada pela autoridade policial com o inves-
tigado, durante a busca e apreensão em sua residência, sem que te-
nha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a seu 
advogado e sem que ele tenha sido comunicado sobre seu direito ao 
silêncio e de não produzir provas contra si mesmo.
Trata-se de um “interrogatório travestido de entrevista”, havendo 
violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação.
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STF. 2ª Turma. Rcl 33711/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
11/6/2019 (Info 944).

É ilícita a gravação de conversa informal entre os policiais e o condu-
zido ocorrida quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, se 
não houver prévia comunicação do direito de permanecer em silên-
cio.
STJ. 6ª Turma. HC 244977-SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado 
em 25/9/2012.

Se o indivíduo é convocado para depor como testemunha em uma 
investigação e, durante o seu depoimento, acaba confessando um 
crime, essa confissão não é válida se a autoridade que presidia o ato 
não o advertiu previamente de que ele não era obrigado a produzir 
prova contra si mesmo, tendo o direito de permanecer calado.
STF. 2ª Turma. RHC 122279/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
12/8/2014 (Info 754).

Por outro lado, a jurisprudência considera que a nulidade é relativa, devendo ser 
demonstrado o prejuízo, bem como que a falta de registro da advertência não necessaria-
mente significa que esta não existiu:

Eventual irregularidade na informação acerca do direito de perma-
necer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento 
depende da alegação em tempo oportuno e da comprovação do pre-
juízo.
O simples fato de o réu ter sido condenado não pode ser considerado 
como o prejuízo.
É o caso, por exemplo, da sentença que condena o réu fundamentan-
do essa condenação não na confissão, mas sim no depoimento das 
testemunhas, da vítima e no termo de apreensão do bem.
STJ. 5ª Turma. RHC 61754/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
julgado em 25/10/2016.

A falta do registro do direito ao silêncio não significa que este não 
tenha sido comunicado ao interrogado, pois o registro não é exigido 
pela lei processual.
Em outras palavras, não é porque não está escrito no termo de inter-
rogatório que o interrogando foi advertido de que poderia ficar em 
silêncio que se irá, obrigatoriamente, declarar a nulidade do ato.
STJ. 6ª Turma. RHC 65977/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 
10/03/2016.
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Miranda warning ou Miranda rights

O art. 5º, LXIII, da CF/88 assemelha-se ao famoso Miranda rights (aviso de Miranda) do di-
reito norte-americano, em que o policial, no momento da prisão, deve informar ao preso 
os seguintes direitos, sob pena de não ter validade o que por ele foi dito: (i) de permane-
cer calado; (ii) de ser alertado de que tudo o que disser poderá ser usado contra si; e (iii) à 
assistência de um advogado ou, na impossibilidade, um Defensor Público custeado pelo 
Estado.

O aviso de Miranda tem origem no famoso caso Miranda vs. Arizona julgado pela Supre-
ma Corte americana em 1966, no qual o réu confesso Ernesto Miranda foi absolvido, pois 
a polícia não havia lhe informado o direito de ser assistido por um advogado e de não 
produzir prova contra si. Na oportunidade, entendeu-se que nenhuma validade pode ser 
conferida às declarações feitas pela pessoa à polícia, a não ser que antes ela tenha sido 
claramente informada de que tem o direito de não responder, que tudo que disser pode 
vir a ser utilizado contra ela e que tem o direito à assistência de um defensor.

Atenção! Em habeas corpus apreciado pela 2ª Turma, em que se alegava a ilicitude de 
prova juntada aos autos, consistente em entrevista concedida a jornal, na qual o acusa-
do narrou o modos operandi de 2 homicídios a ele imputados, sem ter sido previamente 
advertido de seu direito ao silêncio, o STF entendeu que o dever de advertir os presos e 
acusados do direito de permanecerem calados tem como destinatário o Poder Público. 
Dessa forma, o preso deve ser informado pela autoridade policial ou judicial da faculda-
de de manter-se calado. 

O exercício do direito de não produzir provas contra si mesmo não pode resultar 
em nenhuma consequência prejudicial ao acusado. Assim, não pode ser utilizado como ar-
gumento em favor da acusação, ou valorado na fundamentação de decisões judiciais, nem 
ser utilizado como elemento para formação da convicção do julgador, ou como fundamento 
para majoração da pena nem ser fundamento para decretação de prisão cautelar.

Por outro lado, não se pode permitir que do exercício do nemo tenetur se dete-
gere seja cometida alguma infração penal. Caso ocorra a prática de infração penal com o 
objetivo de encobrir delito anterior, não há que se falar em direito de não autoincriminação.
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A polêmica do bafômetro

O art. 277, § 3º, do CTB prevê a aplicação de penalidades e medidas administrativas ao 
condutor que não se sujeitar a exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. 
Essa previsão é constitucional.

No âmbito administrativo, o agente também não é obrigado a produzir provas contra si 
mesmo. Entretanto, não se aplica a regra probatória que deriva do princípio da presunção 
de inocência. Dessa forma, a controvérsia pode ser resolvida com base na regra do ônus 
da prova e a recusa em se submeter a exame pode ser interpretada em prejuízo do agente 
com a consequente imposição de penalidades e medidas administrativas.

Outra é a perspectiva a ser adotada quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, 
caput, do CTB). É dominante o entendimento de que a recusa do condutor em submeter-
-se ao bafômetro não configura crime de desobediência e nem pode ser interpretada 
em seu desfavor.

Quando o CTB entrou em vigor em 1998, o crime consistia em conduzir veículo soba a 
influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a inco-
lumidade de outrem. Assim, mesmo que o agente se recusasse a soprar o bafômetro, era 
possível que a embriaguez fosse comprovada por meio de exame clínico com a participa-
ção passiva do agente. Ex.: análise da aparência do agente, orientação, elocução, andar, 
etc.

Essa redação foi modificada pela Lei nº 11.705/08, a antiga “Lei Seca”. Com ela, o delito 
de embriaguez ao volante, que antes era crime de perigo concreto, tornou-se crime de 
perigo abstrato, sendo dispensável a comprovação de risco de dano efetivo.

Por outro lado, a produção probatória tornou-se mais complicada, uma vez que era ele-
mentar do tipo a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 deci-
gramas, o que não era possível se presumir, sendo necessário o exame de sangue ou o 
teste do bafômetro. Se o agente se recusasse a submeter-se a eles, a prática do delito não 
poderia ser presumida.
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Tudo mudou mais uma vez com a Lei nº 12.760/12, que retirou a exigência dos 6 deci-
gramas do art. 306 do CTB, bastando a capacidade psicomotora alterada em razão de 
influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora altera-
da em razão da influencia de álcool poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou 
teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro), como também por prova teste-
munhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Para Renato Brasileiro cuida-
-se de novatio legis pejus (p. 82 – nota de rodapé nº 120):

Afinal, se antes da Lei nº 12.760/12 a comprovação do referido de-
lito podia ser feita apenas por meio de exame de sangue e bafôme-
tro, doravante outros meios de prova poderão ser utilizados. Des-
tarte, esse novo tipo penal de embriaguez ao volante só abrange 
os ilícitos cometidos a partir da vigência da Lei nº 12.760/12, que 
se deu em data de 21 de dezembro de 2012, sob pena de violação 
ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

3.8 Princípio da proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade não está previsto de maneira expressa na 
Constituição Federal, mas sim implicitamente no aspecto material do princípio do devi-
do processo legal.

O mencionado postulado funciona como coeficiente de aferição da razoabilida-
de dos atos estatais, como postulado básico de contenção dos excessos do Poder Público. 
Dessa forma, o princípio da proporcionalidade proíbe o excesso e veda o arbítrio do Poder 
Público.

O princípio da proporcionalidade é dividido em três subprincípios: adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Eles podem ser resumidos na seguinte 
frase: “uma medida é adequada se atinge o fim almejado, exigível, por causar o menor pre-
juízo possível, e proporcional em sentido estrito, se as vantagens trazidas superam as desvan-
tagens”.

Por força do princípio da adequação ou da idoneidade ou conformidade, a me-
dida restritiva será considerada adequada quando for apta a atingir o fim proposto. Há uma 
relação de meio e fim, questionando-se se o meio escolhido contribui para a obtenção do 
resultado pretendido.
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Num plano qualitativo, impõe-se que as medidas sejam idôneas por sua própria 
natureza, qualitativamente aptas a alcançar o fim desejado. O plano quantitativo diz res-
peito à duração e intensidade da mediada em relação à finalidade pretendida.

Por sua vez, a adequação na determinação do âmbito subjetivo de aplicação diz 
respeito à individualização do sujeito passivo da medida e à proibição de extensão indevida 
de sua aplicação.

O princípio da necessidade ou da exigibilidade, da intervenção mínima, da me-
nor ingerência possível, da alternativa menos gravosa, da subsidiariedade, da escolha do 
meio mais suave ou da proibição do excesso, determina que a medida escolhida deve ser a 
menos gravosa, a que menos restrinja direitos fundamentais.

Por último, princípio da proporcionalidade em sentido estrito impõe um juí-
zo de ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido com a medida, para que se 
constate se há justificativa plausível para interferência na esfera de direitos fundamentais.  
Trata-se da verificação da relação de custo-benefício da medida.

No âmbito do processo penal, este juízo opera-se entre o interesse individual e o 
interesse estatal. De um lado, o interesse do indivíduo na manutenção de seu ius libertatis 
e do outro o interesse estatal na persecução penal, objetivando a teutela de bens jurídicos 
protegidos pela norma penal.
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