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PRINCÍPIOS E ASPECTOS DA AÇÃO PENAL 

 
 

Gustavo Felipe Marcelino1,  

 

1Vigilante, Av. Ângelo Altoé, 888, Venda  Nova do Imigrante, gustavooperacional@outlook.com 

 

RESUMO - O presente estudo tem por objetivo analisar os princípios norteadores do 

processo penal observando os aspectos da interpretação da lei penal. De modo a compreender 

as características de cada um dos princípios os sistemas acusatórios, bem como as modalidades 

de interpretação dada à lei penal.  Pois, no momento em que é cometida a infração o Estado, 

que tinha um poder abstrato, genérico e impessoal, passa a ter uma pretensão concreta de punir 

determinada pessoa. Surge, então, a lide penal, caracterizada pelo conflito de interesses entre a 

pretensão de punir o infrator do Estado e a resistência a esta pretensão oferecida pelo infrator. 

A situação da segurança pública atual no Brasil, a incidência da criminalidade ganhou 

proporções inimagináveis. Diversos são os delitos cometidos, mas o sistema processual segue 

um único procedimento. Não se pode condenar uma pessoa sem o devido processo legal, por 

exemplo. E, sendo o acusado condenado o Estado precisa atender a requisitos para sua 

segurança e manutenção enquanto cumpre a sua pela privativa de liberdade ou restritiva de 

direito. Ou seja, o criminoso será punido pelo crime, porém não pode ser esquecido pelo Estado 

em uma cela. Assim, a pesquisa se dará de modo qualitativo. Por meio de leitura de textos e 

livros sobre o tema, bem como artigos por meio eletrônico.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

O Estado, única entidade dotada de poder soberano, é o titular exclusivo do direito de 

punir (para alguns, poder-dever de punir). Mesmo nos casos da ação penal exclusivamente 

privada, o Estado somente delega ao ofendido a legitimidade para dar início ao processo, isto 

é, confere-lhe o jus persequendi in judicio, conservando consigo a exclusividade do jus 

puniendi. 

Esse direito de punir (ou poder-dever de punir), titularizado pelo Estado, é genérico e 

impessoal porque não se dirige especificadamente contra esta ou aquela pessoa, mas destina-se 

à coletividade como um todo. Seria, aliás, de todo inconstitucional a criação de uma regra, 

unicamente, para autorizar a punição de determinada pessoa. Trata-se, portanto, de um poder 

abstrato de punir qualquer um que venha a praticar fato definido como infração penal. 

Desta feita, tem-se que a jurisdição só pode atuar e resolver o conflito utilizando-se do 

processo, que funciona como garantia de sua legítima atuação, ou seja, como instrumento 

imprescindível ao seu exercício, posto que, sem o processo, não haveria como o Estado 

satisfazer sua pretensão de punir, nem como o Estado – Jurisdição aplicá-la ou negá-la. 

Em relação ao Processo Penal (MIRABERE, 2006), enquanto sistema jurídico de 

aplicação do Direito Penal, estruturado em sólidas bases Constitucionais, pode-se relatar a 

existência de Princípios infestáveis, e, por isso, fundamentais, destinados a cumprir a árdua 

missão de proteção e tutela dos Direitos Individuais, sendo alguns desses princípios, os que se 

expõem a seguir, senão vejamos: 

Quando o juiz se situa na relação processual entre as partes e acima delas, fato que, 

aliado à circunstância de que ele não vai ao processo em nome próprio, nem em conflito de 

interesses com as partes, torna essencial a imparcialidade do julgador; assim estamos diante da 

imparcialidade do juiz. 

Desdobramento do Princípio da Isonomia, o princípio da igualdade processual previsto 

pela Constituição Federal em seu artigo 5º. Dessa forma as partes devem ter, em juízo, as 

mesmas oportunidades de fazer valer suas razões, e ser tratadas igualitariamente, na medida de 

suas igualdades, e desigualmente, na proporção de suas desigualdades; 

A bilateralidade da ação gera a bilateralidade do processo, de modo que as partes em 

relação ao juiz, não são antagônicas, mas colaboradoras necessárias. O juiz coloca-se, na 

atividade que lhe incumbe o Estado - Juiz, equidistante das partes, só podendo dizer que o 
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direito pré-existente foi devidamente aplicado ao caso concreto se, ouvida uma parte, for dado 

à outra manifestar-se em seguida. Por isso, o Princípio e identificado na doutrina pelo binômio 

ciência e participação. Compreende, ainda, o direito que as partes têm de não apenas produzir 

suas provas e sustentar suas razões, mas também de vê-las seriamente apreciadas e valoradas 

pelo órgão jurisdicional. Têm, ainda, o direito de serem cientificadas sobre qualquer fato 

processual ocorrido e a oportunidade de manifestarem-se sobre ele, antes de qualquer decisão 

jurisdicional; assim contempla-se o contraditório. 

Ao passo que a ampla defesa implica o dever de o Estado proporcionar a todo acusado 

a mais completa defesa, seja pessoal, seja técnica, e o de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos necessitados; 

O processo somente poderá ser suciado, exceto em casos específicos, cabe à parte a 

atribuição de provocar a atuação da função jurisdicional, uma vez que os órgãos incumbidos de 

a prestar são inertes. Tal Princípio tem fundamento na adoção do Processo Acusatório, no qual 

há nítida separação das funções de julgar, acusar e defender; 

Assim, o princípio da Disponibilidade e Indisponibilidade se caracteriza pela 

disponibilidade é a liberdade que as pessoas têm de exercer ou não os seus direitos. No Direito 

Processual Civil é quase absoluta esta disponibilidade já que as únicas limitações decorrem da 

natureza indisponível de certos direitos materiais. Por razão inversa, prevalece no processo 

criminal o princípio da Indisponibilidade ou da Obrigatoriedade. Desse modo, a Autoridade 

Policial não pode se recusar a proceder às investigações preliminares nem arquivar o inquérito 

policial, do mesmo modo que o Ministério Público não pode desistir da Ação Penal nem do 

Recurso Interposto; 

Com isso, a Oficialidade é a repressão aos criminosos é função essencial do Estado, 

deve ele instituir órgãos que assumam a persecução penal, ou seja, os órgãos encarregados de 

deduzir a pretensão punitiva devem ser oficiais. No entanto, este princípio não é absoluto, 

prevendo-se, como exceção, a Ação Penal Privada, promovida pelo próprio ofendido ou por 

quem tenha qualidade para representa-lo, tanto nos crimes que se apuram exclusivamente 

mediante queixa, quanto na Ação Penal Subsidiária; 

Destaca-se que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às 

provas e às alegações em que fundamentará sua decisão. O juiz pode dar-se por satisfeito, 
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quanto à instrução do feito, com as provas produzidas pelas partes, rejeitando a demanda ou a 

defesa por falta de elementos de convicção; desse modo temos a verdade formal. 

Ao passo que a Verdade Material, característico do Processo Penal, dado o caráter 

público do direito material sub judice, excludente da autonomia privada. Só excepcionalmente 

o juiz se curva diante da verdade formal, quando não dispõe de meios para assegurar a verdade 

real, como no caso da absolvição por insuficiência de provas; 

Desse modo, o Impulso oficial se manifesta quando instaurada a relação processual, 

compete ao juiz mover o procedimento de fase em fase, até exaurir a função jurisdicional, ou 

seja, deve movimenta-lo até o ato final, que é a sentença; 

Sobre a Persuasão Racional do Juiz entende-se que o mesmo apenas decide ou define 

algo com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e 

racionais, devendo observar, na sua apreciação, as regras legais porventura existentes e as 

máximas de experiência; 

Motivação das Decisões Judiciais: as decisões judiciais precisam ser motivadas (artigo 

93, inciso IX da Constituição Federal). O Princípio é visto hoje, em seu aspecto político: 

garantia da sociedade, que pode aferir a imparcialidade do juiz e a legalidade e justiça de suas 

decisões; 

Por se tratar de ordem pública, o Estado em sua atribuição deve tornar-se público seus 

atos. Assim, também no direito processual penal a publicidade é uma garantia para o indivíduo 

e para a sociedade decorrente do próprio Princípio Democrático. Contrapõe-se ao procedimento 

secreto, característico do Sistema inquisitório, rezando que “a Lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 

exigirem”1; 

No que tange a lealdade processual observa-se dever da verdade, ou seja, demonstrar a 

veracidade dos atos e fatos narrados, bem como documentos, vedando-se o emprego de meios 

fraudulentos, sendo que sua violação acarreta sanções de ordem processual; 

Para a efetividade de um direito usurpado é preciso de determinado procedimento para 

se chegar ao órgão competente para solucioná-lo. Com isso, dentro do processo temos o 

princípio da economia processual. Pois, o processo é instrumento, não se podendo exigir um 
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dispêndio exagerado com relação aos bens que estão em plena disputa. Exprime a procura da 

máxima eficiência da aplicação do Direito, com o menor dispêndio de atos processuais possível; 

Sendo acusado de algum delito, busca-se as provas que confirme tal alegação de 

culpabilidade. Mas, somente esgotada todos os recursos de defesa que se pode proceder a 

condenação de uma pessoa. Diante disso, o duplo grau de jurisdição é a possibilidade de revisão, 

por via de recurso, das causas já julgadas pelo juiz de primeiro grau; 

Ninguém pode ser julgado sem o devido processo legal. E, quem pode analisar as provas 

e condenar o autor do delito é apenas o juiz natural. Ou seja, o autor do ilícito só pode ser 

processado e julgado perante o órgão a que a Constituição Federal, implícita ou explicitamente, 

atribui a competência para o julgamento2 (artigo 5º, inciso LIII); 

Do mesmo modo, para que se processo alguém ou faça denúncia de conduta delituosa é 

prerrogativa do promotor natural. Observa-se, também deflui da regra constitucional citada 

acima, e significa que ninguém será processado senão pelo órgão do Ministério público, dotado 

de amplas garantias pessoais e institucionais, de absoluta independência e liberdade de 

convicção e com atribuições previamente fixadas e conhecidas; 

 Como um dos requisitos para a decisão do caso que lhe é apresentado não se pode 

esquecer de que o juiz deve pronunciar-se sobre aquilo que lhe foi pedido. O que efetivamente 

vincula o juiz criminal, definindo a extensão do provimento jurisdicional, são os fatos 

submetidos à sua apreciação3 (Ne eat judex ultra petita partium) 

Ressalta-se, ainda, Inadmissibilidade de Provas Ilícitas, as quais são inadmissíveis, no 

processo, provas obtidas por meios ilícitos (artigo 5º, LVI da Constituição Federal); 

Sobre o Estado de Inocência podemos citar novamente o devido processo legal. Pois, 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

(artigo 5º, LVII da Constituição Federal). Convém lembrar que a súmula 9 do Superior Tribunal 

de Justiça afirma que a prisão processual não viola tal princípio; 

Doutro modo, destaca-se que o juiz deve ser levado a compreender que as provas e fatos 

narrados são verdadeiros e adequados no processo para compor sua decisão, ou seja, não pode 

                                            
2 Disponível em: <https://gabytheodoro.wordpress.com/2011/02/09/direito-processual-penal-02/>. Acesso em: 14 

abr. 2018. 
3MIRABETE, Julio F. Interpretação da Lei Processual Penal. Disponível em: 

http://xoomer.virgilio.it/leonildoc/curso/mira6.htm. Acesso em: 14 abr. 18. 

https://gabytheodoro.wordpress.com/2011/02/09/direito-processual-penal-02/
http://xoomer.virgilio.it/leonildoc/curso/mira6.htm
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o juiz ter dúvidas sobre fatos e provas apresentados no decorrer do processo. Em caso de dúvida 

e está não sendo sanado durante o processo deve o juiz suscitar o princípio chamado “Favor 

rei”, ou a favor do réu. Isto é, a dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas 

interpretações, deve-se se optar pela mais benéfica; na dúvida, absolve-se o réu, por 

insuficiência de provas etc.; 

 Para que se tenha a brevidade processual associada ao princípio da economia 

processual. Recomenda-se sejam evitadas questões demoradas e protelatórias, adotando-se a 

decisão mais rápida de acordo com o que normalmente acontece, em vez de se ficar 

aprofundando em uma polêmica de difícil solução; 

Novamente cita-se que sem o devido processo legal não se pode falar em condenação 

de uma pessoa. Bem como não se pode fazer contra a si mesmo, mecanismo de defesa do 

acusado. Assim, o direito ao silêncio e não autoincriminação é o direito ao silêncio e à não 

autoincriminação não só permite que o acusado ou aprisionado permaneça em silêncio durante 

toda a investigação e mesmo em Juízo, como impede que seja ele compelido a produzir ou 

contribuir com a formação de prova contrária ao seu interesse (artigo 5º, inciso LXIII da 

Constituição Federal); 

Por fim, como um dos benefícios ao acusado, tem-se a vedação da revisão pro societate. 

Ou seja, impede que possa ser alguém julgado mais de uma vez por fato do qual já tenha sido 

absolvido, por decisão passada em julgado. Ocorrerá, ainda que a aludida absolvição tenha se 

dado em razão de erro judiciário, decorrente de equívoco na apreciação de fatos e provas, por 

injustiça ou qualquer outro vício possível. 

O primeiro sistema processual é o inquisitivo, adotado, principalmente, no Período da 

Idade Média e da Roma Imperial. Nela a jurisdição é exercida por Magistrados Permanentes 

Representantes do Rei ou Imperador e, a ação penal é exercida por procurador real, ou seja, 

magistrado que atua de ofício ou em concurso eventual com denúncia secreta. (CAPEZ, 2005) 

Neste sistema, o juiz tem o poder absoluto de impulsionar o processo e investigar a 

verdade, sendo permitido para tanto, quaisquer meios para defender a sociedade, inclusive 

torturas. O acusado não tem, ou exerce precariamente, seu direito de defesa, sendo objeto do 

processo e não possuindo direitos. O procedimento é secreto, escrito e não contraditório. 

(CAPEZ, 2005) 
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Em seguida, temos o sistema acusatório, que surgiu na Grécia e na República Romana, 

neste a jurisdição é exercida em única instância por assembleia e um júri popular. A acusação 

é a base do processo, não podendo o julgador atuar de ofício. As partes possuem garantias como 

paridade de armas e igualdade de direitos. O Estado exerce papel secundário e fica a serviço 

dos homens, agindo como árbitro, que se move através do impulso das partes. (CAPEZ, 2005) 

O acusado é tratado como sujeito do processo, possuidor de garantias como a liberdade 

e a dignidade do homem. As provas são trazidas pelas partes é o juiz limita-se apenas a examina-

las, exercendo a convicção íntima ao decidir a lide. O procedimento é oral, público, 

contraditório e contínuo. (CAPEZ, 2005) 

Por fim, observa-se sistema misto, trazido à tona pelo Direito Romano Imperial, pelo 

Código Napoleônico e, utilizado pela Europa na segunda metade do século XX. Este busca o 

equilíbrio entre os interesses individuais e sociais, já que até então prevalecerá concepções 

extremas. Mistura elementos acusatórios e inquisitivos, sendo que o Estado administra a Justiça 

Penal com menor sacrifício à Liberdade Individual. A jurisdição, neste sistema, é exercida 

durante a instrução por um juiz técnico (delegado) e durante a fase judicial por um tribunal 

popular e técnico.  (CAPEZ, 2005) 

No que toca ao resultado, a interpretação se dá, pelos seguintes formatos: Interpretação 

Declarativa: ocorre quando o texto examinado não é ampliado nem restringido, encontrando-se 

apenas o significado oculto do termo ou expressão utilizada pela lei, em outras palavras, há 

perfeita correspondência entre a palavra da lei e a sua vontade; Interpretação Restritiva: quando 

se reduz o alcance da lei para que se possa encontrar a sua exata vontade, ou seja, quando a 

letra da lei escrita for além de sua vontade, a interpretação vai restringir o seu significado; 

Interpretação Extensiva: referida expressamente pelo artigo 3º do Código de Processo Civil, 

ocorre quando é necessário ampliar o sentido ou alcance da lei, isto é, a letra escrita da lei for 

aquém de sua vontade, a interpretação vai ampliar o seu significado. (MIRABETE, 2006) 

Quando a prisão se tornou a principal espécie de sanção penal, o que se deu 

principalmente a partir do século XIX, presumiu-se que ela seria o meio mais ajustado para a 

reforma do delinquente, imperando sobre ela uma visão otimista. 

Entretanto, tal otimismo desapareceu no decorrer do tempo, de forma que atualmente, 

temos sobre a prisão uma visão pessimista, o que faz com que não se tenha muitas, ou até 

nenhuma, esperança sobre os resultados que se possam alcançar com a prisão tradicional.  
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Neste sentido, concordando-se com as críticas insistentes que recaem sobre este 

instituto, podemos atestar, sem sombra de dúvidas, que a prisão, hodiernamente, está em crise. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Quanto a abordagem a pesquisa se dará de forma qualitativa visando a aproximação com 

a realidade sobre a qual se formulou determinada pergunta. Pois, a pesquisa qualitativa trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 22). 

Quanto aos objetivos eles se darão de forma exploratória, pois este tipo de pesquisa tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2002, p. 41). 

 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que tange a interpretação extensiva, podemos aduzir que, por não conter dispositivos 

versando sobre o direito de punir, segue-se que a forma rigorosa de interpretar o Direito Penal 

não se aplica ao Processo Penal. A interpretação, quanto ao sujeito que a elabora, pode ser 

autêntica, isto é, precedida da mesma origem que a lei, tendo, portanto, força obrigatória. Sendo 

inserida na própria legislação, denomina-se contextual. Pode advir também, de lei posterior 

elaborada para esclarecer o sentido duvidoso de uma lei já em vigor. 

Por fim, a interpretação pode ser doutrinária, quando constituída do entendimento dos 

dispositivos legais pelos escritores do direito, não tendo, desta forma, força obrigatória. 

Ressaltando-se, ainda, a possibilidade de ser interpretada a norma por meio da equidade, que 

trata da correspondência ética e jurídica da circunscrição (norma ao caso concreto). 

Quanto aos meios empregados, pode ser gramatical (leva-se em conta o sentido literal 

das palavras) e, teleológica (busca-se à vontade da Lei atendendo aos seus fins e à sua posição 

dentro do ordenamento jurídico). 
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Assim sendo, procura-se fixar o sentido das palavras ou expressões empregadas pelo 

legislador, examinando-se assim, “a letra da lei”, em sua função gramatical, quanto a seu 

significado no vernáculo. Se este for insuficiente, é necessário que se busque à vontade da Lei, 

ou seja, o seu conteúdo em um confronto lógico entre seus dispositivos. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

O Processo Penal Brasileiro estrutura-se, então, a partir da Constituição Federal, 

adotando também as normas previstas em Tratados e Convenções Internacionais, bem como, 

ao lado destas, as normas de origem interna, isto é, a legislação infraconstitucional. 

A distinção quanto à sua aplicabilidade, em geral, é feita em relação à legislação 

codificada e à legislação não – codificada, integrada pela totalidade de leis processuais não 

incluídas no nosso Código de Processo Penal. 

Quanto ao mais, pode-se distinguir a aplicabilidade do Código de Processo Penal 

também com referência ao conteúdo do direito material, penal, que estará instrumentalizado no 

processo. 

Assim, o Código de Processo Penal não se aplicará, senão subsidiariamente, e quando 

possível, ao Direito Penal Militar, e às Infrações Políticas, também conhecidas como Crimes de 

Responsabilidade. Para essas matérias, há legislação específica, em atenção à especificidade da 

jurisdição: na primeira, atua a jurisdição militar, enquanto na segunda, a jurisdição política. 

A interpretação da lei torna-se indispensável mormente para se alcançar o sentido léxico 

das palavras utilizadas pelo Legislador, sendo, a interpretação um processo lógico que procura 

estabelecer a vontade da Lei, que cumpre ressaltar, não é à vontade do legislador. 

Neste sentido, podemos concluir que a interpretação é o descobrir do verdadeiro 

conteúdo da norma jurídica, de onde, via de regra, irá se submeter o caso concreto à norma 

geral, devendo-se “atender aos fins sociais a que ela se dirige e ás exigências do bem comum” 

(artigo 5º da Lei de Introdução do Código Civil). 

A hermenêutica é a ciência que se preocupa com a interpretação da lei, cujos princípios 

aplicam-se a todos os ramos do Direito, inclusive, ao Processo penal. Ressalte-se também, que 

a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito não se constituem em interpretação da 

Lei, mas sim, em fontes do direito processual penal. 
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