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1) Qual a principal função do processo no Estado democrático?
− Igualdade de julgamento
− Segurança jurídica
− Exercício de direitos
− Exercício do direito de defesa
− Imparcialidade da resposta estatal
− Celeridade
− Acesso à justiça
− Formalizar o acesso (uniformizar)
− Garantia de paz
O Estado só pode agir com os meios oferecidos previamente.
Processo = participação → O Estado ser democrático implica a participação em todas as esferas do
poder. As pessoas participam na medida de seu interesse. Como se aferir o interesse? Nos atos em
que possam ser infringidos os seus direitos. O processo é o único meio pelo qual o Estado possa
punir um indivíduo. Nunca a punição poderá ser autoritária. Sempre o outro poderá intervir
(contraditório processual)
2) Quais as formas de participação democrática?
− Voto
− Art. 14 CF
− Greve
− Protestos, manifestações
− Audiências públicas
− Orçamento participativo
− Candidatar
− Ouvidorias
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Um Estado precisa de processo penal para punir?
Os direitos “humanos” e o processo penal:
1) O Direito Penal no período da inquisição
Juiz acusador que buscava a verdade.
2) O processo penal e o liberalismo
2.1) Beccaria
2.2) Declaração dos direitos do homem e do cidadão
3) Movimento de reforma no início do século XX
4) Período pós Segunda Guerra
5) Opção político-ideológica: efeito intimidante da pena aplicada sendo mais relevante que a
punição do culpado.
6) Processo penal e os interesses sociais
Região de cátaro, no sul da França → investimentos em vida, não somente pós-vida. Suporte bélico,
não legitimação divina.
Tribunal do Santo Ofício: não se preocupavam em punir os culpados. Tinham que punir os que
chegavam a eles. Os poucos que chegavam eram punidos com exemplo, de forma espetaculosa.
Todos que atentavam contra a estrutura divina tinham de ser punidos com extremo rigor (papel da
fogueira, em praça pública). Essa estrutura propiciou um superego coletivo na população. Aquele

que deixasse de denunciar um ato de heresia era considerado um coautor do ato. As pessoas
denunciavam antes que fossem denunciadas. Não havia nesse momento o princípio nullun crime
sine conducta. Eram punidos pensamentos, sentimentos, animais. Tinha-se espaço para uma série de
arbitrariedades. Qual era a função do processo nesse período? Punir. Tinha que se gerar uma
acomodação social, em que não houvesse questionamentos para a estrutura de poder.
Iluminismo: começaram a discutir direitos humanos. É aí, no século XVIII e século XIX que
surgem os direitos humanos de primeira geração. O direito penal, estava ligado a uma ideia de
utilidade. É um mal necessário, devendo ser usado apenas para fins da pena.
Beccaria: questionamentos acerca do uso da tortura como método de confissão, do limite
acusatório, da forma de inquisição da testemunha.
Desde a declaração dos direitos do homem e do cidadão na França, teve-se uma preocupação do
indivíduo enquanto pólo passivo do processo penal. Vários autores criaram exemplos para essa
relação. Um deles foi Claus Roxin, (apesar de ser já do século XX). Ele foi responsável pela teoria
do bem-jurídico. O processo penal é o termômetro do Estado. Consegue-se identificar a natureza
jurídica do Estado em função do conteúdo do processo penal. Consegue-se identificar um maior
autoritarismo, uma maior democracia como forma de governo, dependendo da identificação do
processo penal.
Na inquisição a culpabilidade era fática, não jurídica.
A culpabilidade não era posterior à apuração.
Início do século XX: movimento na Europa para a reforma da estrutura penal. Houve uma
hierarquização dos direitos humanos, uma concepção internacional dos direitos humanos, capaz de
legitimar tribunais para que julgassem crimes de guerra e houve uma internalização dos direitos
fundamentais. Os direitos humanos passaram a possuir uma hierarquia superior ao da do direito
interno. Isso fez com que a discussão do processo penal se intensificasse com os direitos à pessoa.
Como norte do processo penal, aperfeiçoa-se o modelo de Estado e a constituição em que se insere
a concepção do direito processual penal.
Opção político-ideológico: rigorosos com o crime do Estado: abrandamento aos criminosos assim
chamados particulares. Vários culpados escapam, freiando-se as arbitrariedades do Estado.
O processo penal só se legitima como forma de apuração da conduta.
Teorias: due process crime
Criminal control crime
Recado: Olhar na lei de combate organizado, art. 1°, o que é crime organizado. Trazer sobre o que
eu acho do que é crime organizado.
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Due process crime: vinculação aos direitos humanos de primeira geração, surgido a partir do
processo de ilustração. O devido processo legal como proteção ao indivíduo.
Criminal control crime: ideia norteamericana de controle do crime. Admite-se a violação de
garantias para o controle da epidemia do crime.
Prisão depositário infiel: Recurso Extraordinário: 466343 e 349703; e HC: 87585 → entendimento
do STF que não se cabe mais a prisão por depositário infiel, em acordo com o Pacto de San José da
Costa Rica
Controle de legalidade, controle de convencionalidade e controle de constitucionalidade.
Princípio da verdade real: reprodução do fato ocorrido, correspondência aristotélica com o fato
ocorrido. Esse era um dos pilares do processo inquisitório no período medieval. Há uma
justaposição fática entre ocorrência e a alegação. Aristóteles: em “categorias” → se se diz que o
homem existe, ele existe.
Sistema de provas legais ou tarifadas: o valor das provas era abstratamente previsto. O juiz não

tinha discricionariedade para avaliar o valor de cada prova. Não poderia ser um peritus peritendi. A
rainha das provas na idade média e no período da inquisição era a confissão.
Tortura com caráter medicinal: a tortura tinha um caráter não somente de correção do indivíduo,
como de intimidação para outros que tivessem em mente o cometimento de heresias.
1868 – “Teorias do pressupostos e das exceções processuais”, de Oskar von Büllow
→ autonomia do processo. O processo é a correspondência do fato ocorrido. O processo, antes, só
existia para realizar o direito material.
O direito penal releva a liberdade de escolha no fato. Se se tivesse como investigar a liberdade na
vida, poucos seriam condenados.
Recomendação de filme: “Reversible”, filme francês
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Beccaria
1789
- Direitos humanos de 1ª geração → Na época inquisitorial tinha-se como objetivo máximo do
processo a Verdade como correspondência, a reprodução do fato ocorrido. O indivíduo era visto
como um objeto de investigação. Em 1789, a influência dos direitos humanos no processo penal fez
com que o indivíduo se tornasse um sujeito de direitos. Incorporou-se novos valores ao processo,
que afetará essa ideia inquisitorial. Para se obter a verdade, abusos não poderiam mais ser
cometidos contra o indivíduo. O processo era apêndice do direito material. Ele teria alcançado seus
objetivos se ele reproduzisse o direito material. Com a autonomia do processo, este se destaca. Ele
perde a necessidade de reproduzir o fato ocorrido, de realizar o direito material.
- Autonomia → o processo se torna autônomo. Mesmo se tendo um direito material, pode ser
possível que a parte perca a ação.
Ferrajioli, “Direito e razão”: trabalha os direitos humanos como um prejuízo na obtenção da
verdade. Cria-se uma dicotomia entre sociedade e indivíduo. É importante que a verdade seja
mantida como valor no processo penal e que ela traga como conteúdo o nosso modelo de Estado. Só
se pode falar em verdade alcançada se houver respeito aos direitos do indivíduo em relação com o
Estado. Tem que se buscar a verdade. A verdade deve ser vista como construção.
Juiz subjetividade → subjetividade do juiz na condução do processo
Defesa: podem as partes inadimplirem nos atos processuais?
Iniciativas probatórias → compensam falhas do processo.
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O principal papel do processo no Estado Democrático de Direito é que ele é o único meio pelo qual
o Estado pode sancionar o indivíduo. No momento em que vinculamos o juiz ao processo,
quebramos a decisão isolada do juiz. No momento em que se vincula o juiz à ações e omissões,
quebra-se a pessoalidade do juiz.
Casos de investigação preliminar em que o juiz dirige o inquérito. → incongruência
→ O réu é inquirido na fase pré-processual
→ Participação no contraditório deve ser plena e efetiva.
Art. 156 → autoriza que o juiz busque de ofício esclarecer alguma dúvida.
Diferença fulcral entre o sistema acusatório e o sistema inquisitório: existência de formalidades bem
delimitadas para o papel do acusador, juiz e defesa. → tese de Jacinto Nelson Miranda Coutinho

Princípios processuais do sistema acusatório:
1) Presunção de inocência → é um princípio que foi positivado na constituição de 1988. Ele tem
tido uma série de restrições em seu alcance em função de entendimentos jurisprudenciais.
1.1 Favor Rei → Códice iuris civilis (Domitio Ulpiano): é preferível absolver um culpado

do que condenar um inocente por suspeitas. Toda interpretação deve ser favorável ao réu
1.2 Escola de ilustração → houve a preocupação de se preservar o indivíduo submetido ao
processo. Coincide com aquela ideia de que se tem de ruptura. Antes o indivíduo era
objeto de investigação. Na ilustração ele é visto como um sujeito de direitos.
2) Face política → a positivação da presunção de inocência coincide com a superação de um
modelo totalitário ou autoritário de Estado.
2.1 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão → a positivação da presunção de
inocência vem primeiramente com a Declaração, em 1789
2.2 Itália (1948) → Queda do fascismo
2.3 Portugal (1976) → Revolução dos Cravos
2.4 Espanha (1978) → Queda do Regime Franco
2.5 Brasil (1988) → primeira constituição a prever a presunção de inocência
3) Nomenclatura → presunção da não culpabilidade, estado da inocência, presunção da inocência.
O STF utiliza a nomenclatura presunção da não culpabilidade. O art. 5°, LVII da CF diz que:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Ninguém será considerado culpado. A presunção cria uma realidade para o direito. O princípio
tende a esvaziar a culpabilidade. O indivíduo é inocente até o trânsito em julgado.
A presunção de inocência está expressamente prevista na Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, art. 8°, II: Toda pessoa acusada de um delito tem de ser presumida a sua inocência. Na
realidade, o professor critica a distinção da nomenclatura, não havendo efeitos práticos para tal
distinção.
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Presunção de inocência: art. 8°, II → presunção da inocência como norma supralegal e pressuposto
de democracia.
Art. 5°, LVII → ninguém será considerado culpado até o trânsito em sentença penal condenatória.
Se não houve vinculação das consequências a nenhuma área, a vinculação das consequências
deverão ser instaladas em todos os estratos de vida.
Presunção da inocência como regra probatória ou como regra de distribuição do ônus probatório:
O código prevê que o ônus da prova será uma incumbência de quem fez a alegação.
− Tipicidade → caberia ao autor da denúncia ou da queixa demonstrar os elementos objetivos
e subjetivos do tipo penal.
− Ilicitude → caberia ao réu provar a excludente de ilicitude
− Culpabilidade → caberia ao réu provar a exculpante
A partir de 88, com a positivação da presunção de inocência, tem-se um questionamento: caberia à
acusação apenas provar a tipicidade ou deveria também provar a ilicitude a culpabilidade, em
entendimento amplo do princípio da presunção da inocência?
Requisitos para que se haja condenação: prova da autoria e prova da materialidade. Se não houver,
mantém-se a presunção.
Princípio in dubio pro reo: é um princípio derivado da presunção da inocência, apesar de ser bem
anterior ao da inocência. Se houver provas igualmente fortes ou igualmente fracas que façam com
que o julgador não tenha o preenchimento dos requisitos, resolve-se a dúvida através da presunção
de inocência. O in dubio pro reo seria um princípio somente aplicável à sentença.
Discussão doutrinária: o ônus probatório se ateria somente a tipicidade ou a todos os elementos do
crime, incluindo a ilicitude e a culpabilidade?
In dubio pro societatis : na dúvida, para a sociedade. Este princípio está construído em uma visão
de indivíduo contra sociedade. O in dubio pro societatis seria um princípio aplicável antes da
sentença.
Todas as dúvidas anteriores se resolveriam no prosseguimento do processo. Dúvida quanto ao fato
ocorrido existe quando instaura-se o inquérito? O in dubio pro societatis pode ser utilizado como
um substitutivo para o dever de declaração? Indício tem um valor menor do que prova.

Dúvida se o fato ocorreu ou não, sempre vai se ter. Dúvida quanto ao cumprimento dos requisitos
legais nunca pode se ter.
In dubio pro reo não deve estar presente apenas na sentença. Aquele que quer me limitar, sendo eu
por presunção inocente, devo em todo o processo ser inocente.
Vincente Cernichiaro: “Fundamentar é se apontar, no caso concreto, os elementos que preenchem
os requisitos legais”
Onde o in dubio pro societatis tem sido aplicado?
a) Recebimento da denúncia ou queixa
b) Pronúncia → os requisitos para pronunciar são os mesmos requisitos para receber a denúncia
(prova da autoria e da materialidade).
Para casa: pesquisar sobre o in dubio pro societatis; Vincente Henrique Cernichiaro sobre a
fundamentação no STJ
Regra de julgamento: qualquer que seja a intervenção nos direitos, o Estado tem de preencher os
requisitos da lei. Caso não preencha, a regra de julgamento é o in dubio pro reo. Tem-se, por assim,
a inépcia: falta de requisitos formais, inaptidão formal.
Regra de tratamento: expande-se para além do processo penal o in dubio pro reo. Entra aí questões
interessantes. As algemas, por exemplo não podem ser utilizadas como regra. Deve-se ter a
presunção da inocência e não utilizá-la.
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Consequências da presunção de inocência
− Regra probatória
− Distribuição do ônus da prova -> diante da vinculação deste ônus probatório, diante da
vinculação de provar o crime, caberia ao MP provar apenas os requisitos do tipo penal ou
todos os elementos do crime? Jurisprudencialmente, o MP deve preencher apenas os
requisitos do tipo, cabendo à defesa provar a inexistência da ilicitude ou da culpabilidade.
− Tem-se uma presunção em que se desconhece o amparo. A presunção que a CF oferece é a
de inocência, amparando todos os patamares do crime.
− O princípio existe antes mesmo da presunção de inocência, mas o in dúbio pro reo não deve
ser apenas uma regra para protelar a sentença. Ele deve ser uma regra de julgamento em
todas as decisões que devam ser proferidas. Em todas as fases do processo deve-se haver o
princípio da presunção da inocência como regra. Se não se foi preenchido os requisitos
legais, o in dubio pro reo deve ir a favor do reo. É a necessidade de controle probatório.
− Em júri popular, a pessoa não deve ser julgada com roupa de preso ou algemado.
− A regra de tratamento também irá dizer respeito a medidas cautelares. Uma lei de 2011
alterou as medidas cautelares.
− Na dúvida quanto ao preenchimento dos pré-requisitos: in dúbio pro reo.
− Do conjunto de elementos do caso concreto deve se extrair o preenchimento dos requisitos
legais. Para decretar uma prisão preventiva, deve se demonstrar indícios de autoria, indícios
de materialidade e um dos incisos que o artigo 312 do CPP prevê. Caso não se consiga,
mantém-se a liberdade.
− O In dúbio pro reo não deve ficar adstrito à sentença.
− Exceção x precedente: exceção está fechada nos limites legais. O precedente aniquila a
previsibilidade, a segurança jurídica. O fechamento, um balizamento concreto a lei traz. O
precedente é o que antecede. Um precedente ampliador da norma invade direitos
fundamentais. (Exemplo da interceptação telefônica em processo administrativo, que,
porventura, poderia legitimar a futura interceptação telefônica em processos penais).
− Art. 5°. LXXVIII: razoável duração do processo? Celeridade de tramitação para o Estado
gerir de maneira célere o processo. Não existe a celeridade por princípio quanto ao processo.
A jurisdição tem o seu tempo. O tempo da jurisdição não irá corresponder com a

imediatidade que alguns direitos pressupõem. Têm-se diversos valores que devem estar
inseridos no ato jurisdicional e cada um com seu tempo. Isso gerará demora a quem quer
uma resposta imediata. Uma duração razoável é uma duração que garanta valores no
processo, sem que sejam infringidos. A flexibilidade da celeridade é para que não haja
morosidade. Por isso se diz em razoável duração do processo e não em celeridade.
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
− Carta precatória
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Publicidade → tem-se dois segmentos de publicidade: a interna e a externa.
a) Externa: Tem-se o direito de fiscalizar a prestação jurisdicional. Os direitos, seja o do pólo
passivo, seja aqueles direitos afetados pela vítima, a sociedade os tem como o dela. Por isso a ação
é pública incondicionada. São interesses que transcendem a sociedade. A população fiscaliza os
atos jurisdicionais e também é uma legitimação dos atos processuais. É público como regra,
podendo ser restringida tanto com fundamentação no art. 5°, LX, como no art. 792 do CPP.
b) Interna: as partes tem acesso aos autos. É um pressuposto de participação democrática. Não se
tem como participar se não tiver como contar com os atos que estão instruídos para a decisão.
Art. 93, IX, CR/88 → Exceção da publicidade interna. Admite-se que o acusado possa ser retirado,
mas nunca o seu representante. O advogado deve ter acesso a todos os autos. Publicidade interna é
própria do sistema inquisitório. O sigilo interno era próprio do sistema da Inquisição. O inquérito,
hoje, não é para acusar, é feito para apurar.
Art. 5°, LX, - Intimidade, interesse social
Art. 792, CPP, publicidade geral → excepcionalmente admite-se o sigilo.
Parágrafo único. Escândalo
Inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem
Súmula 14 do STF: a súmula não teria força de lei. A publicidade tem de ser uma regra,
principalmente a publicidade interna.
Publicidade do processo x divulgação dos atos processuais de forma ampla → a publicidade é um
direito individual. Não se pode ter a publicidade do processo como elemento para mitigar a
presunção de inocência.
Princípio do contraditório → papel do processo na democracia. O principal papel do processo é
como único meio pelo qual o Estado me sancionaria. Asseguraria-se a participação no ato pelo qual
vou me afetar. O contraditório vai ser este instrumento. Quando se pensa em contraditório pensa-se
em participação. Na inquisição havia participação do acusado, mas não uma participação como nos
dias de hoje.
Participação → a participação era caracterizada, na inquisição, pelo princípio denominado
“audiatur et altera pars” (direito de ouvir e ser ouvido). Ele era ouvido depois da tortura. O
contraditório, surgido aí neste período, o Estado era mínimo. As garantias eram apenas formais.
→ CEDH: Igualdade de armas → forma pela qual o indivíduo tenha condições de digladiar-se com
o Estado. Caso contrário, o indivíduo sempre estaria em um patamar inferior frente ao Estado.
Assegura-se um efetivo direito de participação daqueles que vão estar afetados no processo.
Elio Fazzalari: a caracterização do processo está vinculado ao princípio do contraditório. O
contraditório, para ser adequado ao nosso modelo de Estado, deve ser pleno e efetivo. Pleno
significa que o contraditório vai informar todos os atos que serão as bases das decisões, todos os
elementos que potencialmente conduzirão as decisões.
Uma decisão precisa demonstrar quais os elementos do caso concreto preenchem os requisitos
legais que se adequam ao caso.
O contraditório tem duas faces: uma particular e outra para o Estado oficial. Para o particular, o
contraditório é um direito. Para o Estado, o contraditório se revelará como um dever. É fundamental
que o Estado garanta um exercício efetivo da participação. É indispensável pensar em participação

quando haja individualização do fato na denúncia. Art. 41 do CPP. O Estado tem de se mover para
que o processo não seja inerte. O contraditório que tem de ser pleno e efetivo é o contraditório
endoprocessual. O Estado tem de buscar a igualdade de armas dentro do processo. Se o juiz tentar
compensar fora do processo, desagua-se em tragédia.
O contraditório não comporta expressões que o acompanhem em termos parciais.
Contraditório diferido/postergado: especialmente utilizado para chancelar provas no inquérito em
função da possibilidade da defesa questionar os resultados do processo.
O contraditório nunca pode se resumir ao questionamento dos resultados. O risco do contraditório
diferido é que a partir do momento que vale-se como prova um fato, esvazia-se o contraditório,
viola a efetividade do contraditório. Tem-se uma prova que não foi construída pelos afetados. Ele é
uma oportunidade de se questionar os resultados produzidos em uma prova sem contraditório.
Conclusão: o contraditório diferido não pode ser recebido como contraditório
Importância do dever de fundamentação: também viabiliza a participação
Nullu crime sine conducta
Art. 156 do CPP
Anotações
Usa-se a celeridade como um direito geral. Toda proteção que será dirigida a sociedade ela o será de
maneira indireta. Na medida em que se protege o indivíduo, está-se protegendo-o de toda a
sociedade. A celeridade é secundária. No processo penal a preocupação é com os direitos
individuais. A proteção à sociedade no processo penal virá a partir da proteção do indivíduo. Não se
pode admitir que argumentos retóricos como a da celeridade atinjam os direitos individuais. A
proteção se dará a partir do respeito a todos. Não se pode escolher contra quem a lei será violada.
Juizados especiais: prevêem alem da celeridade a informalidade. As formas não são fins em si
mesmo: são meios de proteção, instrumentos. As formas valem como meio de proteção do
indivíduo. Sintonia entre a prescrição e as garantias constitucionais.
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Princípio do contraditório: previsto no inciso LV do art. 5° da CF.
Deve-se haver paridade de armas endoprocessuais. O Estado deve efetivar a distribuição das
possibilidades de participação.
Dupla face do contraditório: face para o indivíduo e face para o Estado.
a) Estado: oferecer de maneira clara as informações e prover as fundamentações (relação com o
princípio da fundamentação e da publicidade).
b) Indivíduo: participação de todas as fases do processo (publicidade interna).
Contraditório real x diferido: nenhum dos dois é contraditório. Contraditório é pleno, efetivo e
endoprocessual.
Art. 156 do CPP.
Os atos de instrução são atos que serão de base para as decisões. Quando o juiz age na instrução, já
existe imiscuidade do processo.
STF: a ausência de defesa caracteriza a nulidade absoluta
LV: não se tem lide em processo penal. Antes da CF/88, o MP era visto como um órgão acusador,
uma parte do processo. A partir do art. 129 da CF, o MP, é um órgão da sociedade, e não simples
acusador, não se tendo mais interesses contrapostos. A sociedade tem interesse na liberdade do
indivíduo e em sua correção. Não há binômio punição/proteção.
O inciso LV não garante contraditório e ampla defesa para acusador, mas para acusado. Não existe
ampla acusação, só ampla defesa. A acusação deve ser sempre restrita, bem individualizada e bem
delimitada temporalmente. A defesa sempre fala após a acusação e sempre pode apresentar teses
alternativas.
Duplo grau de jurisdição: tem-se um princípio que assegura uma oportunidade de revisão ampla,
fática e jurídica. É uma única oportunidade de revisão ampla, levando-se novos argumentos. Tem-se

uma revisão ampla de tudo que foi feito na instância originária. A acusação não pode apresentar
mais provas na segunda instância. Quais são os motivos para se ter esse duplo grau?
a) Mitigar os riscos de falha: reconhecimento da falibilidade humana
b) Aumenta-se a legitimidade, pois aumenta-se a resignação do sucumbido, do derrotado.
Garantias deste princípio: seria extremamente falho se o órgão superior pudesse agravar a situação.
O recurso é um ato de democracia, pois se questiona o ato de poder. Ainda que seja de uma maneira
pré-estabelecida, tem-se uma forte marca democrática. Para assegurar que o duplo grau de
jurisdição não seja prejudicial ao réu, tem-se a garantia do “ne reformatio in pejus”: não há reforma
para piorar. Nenhuma reforma para piorar pode acontecer quando o recurso for exclusivo da defesa.
Não podem haver consequências negativas para o indivíduo (pólo passivo, condenado) além do que
o MP pediu (pólo ativo, querelante). Quando há recurso do pólo ativo, as mudanças ficarão adstritas
aos pedidos.
Obscuridade: embargo de declaração.
Ne reformatio in pejus deve ser aplicado para toda apelação.
Se pudesse o reformatio in pejus, isso seria uma punição pela participação, algo atentatório à
democracia.
O ne reformatio in pejus pode ser subdividido em direito e indireto:
a) Ne reformatio in pejus indireto: o tribunal não piorou, ele acolheu o pedido. Nos casos em que
ele acolheu novas preliminares, elas não podem afetar para pior a sentença. Seria violação da coisa
julgada.
b) Ne reformatio in pejus direto: o próprio órgão recursal não pode piorar de maneira nenhuma se o
recurso for só da defesa e nem pode piorar além do que a acusação pediu.
Além do duplo grau, existem outros recursos: existem também os recursos extraordinários
(tribunais superiores) e os extraordinários especiais (STF). Neles, só se pode alegar matéria de
direito.
Recurso especial extraordinário: só se pode alegar violação a norma federal.
Obs: em foro privilegiado, será alegado matéria de fato e de direito.
Ministro César Peluso: propõe a PEC Peluso → com o fim do duplo grau, ocorre o trânsito em
julgado. As ações ao STJ e ao STF são ações rescisórias.
Princípios: não podem ser concebidos como fins em si mesmos. São meios de preservação de
direitos. Em alguns casos, a manutenção da presunção de inocência representaria um ônus para a
preservação do indivíduo.
Execução provisória da pena: Sumulas 716 e 717 do STF. A ausência de trânsito em julgado não
pode impedir a aplicação de pena menos severa ou progressão de regime.
Pela presunção de inocência em si, só poderia haver a execução provisória in bonam partem.
Todavia, isso não pode ser dado como correto. É melhor ser considerado culpado em alguns casos,
em execução provisória de pena do que ser considerado inocente e ficar preso provisoriamente.
Lei 8032/90 só prevê efeito devolutivo do recurso.
Eros Grau:
Recurso pode ter dois efeitos: suspensivo e devolutivo. Devolutivo se devolve a matéria para que
ela seja novamente apreciada. Suspensivo se suspende os efeitos da sentença.
Até o trânsito em julgado eu não posso ter nenhuma consequência, a menos que ela seja a meu
favor.
Crítica à PEC Peluso: tem-se a presunção de inocência como fim em si mesmo
25/10/12
Prisão, Liberdade provisória
Medidas cautelares
1 1941
2 1988
3 2008 - lei 11.689 → art. 408 CPP e art. 594 CPP

4 2011 - lei 12.403
- flagrante
Prisão → gravidade genérica, gravidade concreta, vida pregressa, segurança pública. A
prisão necessariamente deve ser vinculada a uma cautelaridade comprovada
Medidas cautelares: surgem no ano passado. É algo relativamente novo. Em 1941 o título se mostra
pela precariedade da prisão em flagrante. Só podia se recorrer contra sentença condenatória aquele
que se recolhesse ao cárcere. A prisão em flagrante delito já vinha em si embutida de culpa. Na
época, a presunção daquele que fosse colhido em flagrante delito era uma prisão de
responsabilidade. Ele permaneceria preso a menos que ele preenchesse os requisitos para obter uma
liberdade provisória. Se ele não quebrasse a presunção de culpa dada pelo flagrante, ele retornava
ao cárcere. O instituto da prisão provisória era de responsabilidade. Não se prevalecia a presunção
da inocência. A prisão em flagrante delito tinha uma força probatória.
1988 → promulgação da constituição, que ao inserir a presunção da inocência, provoca uma
mudança radical, uma mudança de pólos na análise das prisões provisórias.
Jamais a prisão poderá ser motivada na gravidade genérica do crime, na gravidade concreta, na vida
pregressa, em argumento de segurança pública. Com esses argumentos poderia ser decretada a
prisão de qualquer pessoa. Pode-se prender sem contraditório, mas não se pode prender em função
do fato ocorrido.
Na hora do juiz fundamentar ele deve fazer fundamentação do fato em apuração. Nunca o
fundamento poderá se o fato. Além do requisito (indício de autoria e prova de materialidade), terá
de se apontar no caso concreto os fundamentos. O indício de autoria e prova de materialidade não
podem ser usados como fundamento, mas sim como requisitos para se analisar a fundamentação em
relação ao fato.
A prisão preventiva pode ser dada antes ou depois do processo, ou seja, a qualquer momento, desde
o Império.
Prisão provisória: é trabalhada como um gênero nos quais estão as espécies flagrante, temporária
2008 → mini-reforma do CPP. Acabaram com a prisão em virtude de sentença de pronúncia e
prisão em virtude de sentença penal condenatória recorrida (arts. 408 e 594 do CPP). Todavia, antes
desta reforma, já se tinha um arrefecimento jurisprudencial em relação a estas prisões.
2011 → Lei 12.403: prisão, liberdade e medidas cautelares. Em 2011 surgem as medidas cautelares,
com o objetivo, em uma visão utilitarista, de cumprimento delas ao invés da prisão provisória.
Art. 319 I → comparecimento periódico em juízo
II → proibição de acesso e frequência a determinados lugares
III →
29/10/12
Medidas cautelares é prevista de forma autônoma e diversa da
Prisão em flagrante delito
1) Funções
a) Por fim, interromper uma atividade potencialmente criminosa. Trabalha-se com um juízo muito
precário. Não se tem contraditório.
b) Preservar os elementos de apuração.
2) Natureza jurídica → depois de 2011 ela se tornou uma prisão pré-cautelar, nem mais uma prisão
cautelar. É uma prisão pré-processual. Não se pode manter mais prisão em flagrante por nenhum
motivo. Em um prazo de 24 horas ela tem de ser comunicada ao juiz. §1° do art. 306. No momento
que o juiz recebe a comunicação, ele pode relaxar, soltando em liberdade provisória, ou solta-se em
liberdade provisória. Ela não pode ser mantida com razões de cautela, podendo ser convertida em
prisão preventiva. Ela é uma prisão que pelas circunstâncias tem de ser realizada de uma maneira
bem arbitrada. Diante de um vício, o flagrante deve ser desprezado. No caso do flagrante ter
preenchido os requisitos, solta-se com condicionantes (liberdade provisória).
Espécies de flagrante (art. 302):

a) I e II → flagrante direto. É a hipótese que marca a possibilidade de flagrante. É quem é colhido
durante a prática ou logo após.
b) III → flagrante indireto.
c) IV → flagrante impróprio. Presunção de autoria
obs: não existe prazo temporal para apuração do flagrante. O flagrante vai durar enquanto se se
identificar um esforço ininterrupto de captura. Enquanto houver um esforço ininterrupto de captura,
perdura o flagrante. Se não houve por parte do Estado nenhuma mobilização para diligência,
perseguições, não se caracteriza o flagrante. É obrigado a apurar, mas não há flagrante. Quem lavra
o flagrante é a autoridade judicial, o delegado de polícia. A polícia tem o dever de prender e
qualquer pessoa pode dar voz de prisão.
Crime permanente: o estado de flagrância vai coincidir com a consumação. Ex: extorsão mediante
sequestro (sequestro na maternidade). Enquanto o crime se prolonga no tempo, pode se ter o
flagrante.
Em crime habitual não há flagrante. Um único fato não caracteriza o crime. É a habitualidade. Não
se fala da execução de um fato que se prolonga no tempo. São fatos isolados no tempo. Ex: prática
de exercício irregular da profissão (charlatanismo).
Flagrantes esperado e preparado
Flagrante esperado: postura passiva dos agentes. É a chamada campana. Ex: denúncia anônima de
entrega de drogas em determinado endereço. Não vai investigar-se, só vai se aguardar. O flagrante é
direto, mas tem a característica de ser esperado pelo método que os policiais utilizaram para
conseguir flagrar a atividade criminosa.
Flagrante preparado: intervenção no ânimo do agente. Não surge de maneira natural e espontânea a
vontade de praticar o delito. Ela é estimulada. Pela forma de preparação, a priori pode se dizer que
não haverá consumação. Nestes casos, trata-se de crime impossível. Súmula 145 do STF: quando há
preparação e não há condições de se obter a consumação, presume-se crime impossível. Este tipo de
flagrante é ilícito. O Estado não está autorizado a cometer crimes para provar crimes. Todo
flagrante preparado é ilícito e alguns são crimes impossíveis. Tem de se apurar outros atos para
apurar-se crimes. O dolo é a vontade consciente e dirigida para a prática da conduta.
O flagrante não pode por si só ser fundamento. Por isso ele deixou de ser uma prisão provisória.
01/11/12
Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no processo penal.
Flagrante preparado: interferência no ânimo do agente e contribuição concreta para a execução do
crime, em que a preparação (o meio) impede a consumação do delito.
A intervenção no ânimo do agente vai eliminar a autonomia necessária (vontade livre e com
consciência), contaminando o flagrante.
Três tipos de prisões processuais, como gênero o termo prisão provisória:
a) Prisão preventiva: prisão cautelar por excelência
b) Flagrante: prisão pré-cautelar, pois mesmo quando houver fundamentos de cautela, a pessoa não
poderá ficar presa com base no flagrante
c) Prisão temporária: prisão em que se prende para investigar. Prescinde-se das cautelas. Por
excelência, a prisão cautelar é a prisão preventiva.
Prisão preventiva: ao contrário do flagrante em delito, essa prisão ocorre após uma decisão judicial.
O juiz, quando constata fundamentos, requisitos, ele decreta. Não existe ação para coibir uma
conduta potencialmente criminosa que depois será avaliada em juízo. O ato judicial decreta uma
prisão preventiva. É um despacho ou decisão? Quando o juiz é obrigado a fundamentar, sob pena de
nulidade do ato, e o ato vai gerar prejuízos, efeitos sobre alguém, é uma decisão. Com base em que
dispositivo o juiz é obrigado a fundamentar? Art. 93, IX
Art. 315 do CPP: a decisão que decretar, substituir, ou denegar a prisão preventiva será sempre
motivada.

Prisão temporária: não precisa de fundamentos.
Prisão preventiva
1) Elementos
1.1 Requisitos positivos
art. 312: na decisão, o juiz deverá apontar indícios de autoria e prova de materialidade. Além de
motivar, além de fundamentar, deve-se apontar os requisitos. Ainda que se tenha fundamento, não
se pode prender sem haver os requisitos (presunção da inocência). Não se pode usar a presunção
como princípio fim em si mesmo
a) indício de autoria
b) prova da materialidade
Momento de decretação:
art. 311 → é possível a decretação de prisão preventiva na fase processual e na fase pré-processual.
Gustavo Badarot: acreditam que não caberia prisão preventiva na fase pré-processual.
Badarot e Alfredo Lopes Júnior: Aparente conflito de normas entre art. 282 parágrafo 2° e art. 311.
O fechamento do parágrafo 2° deveria prevalecer, pois a prisão preventiva é medida cautelar, e o
parágrafo 2° diz respeito às medidas cautelares.
1.2 Requisitos negativos
art. 314: o juiz não poderá decretar prisão preventiva se não houver fundamentos.
2. Hipóteses de cabimento
Art. 313
I – penas máximas de até 4 anos: não se poderia ter medida cautelar mais severa do que a pena em
si. Obs: não se pode usar as súmulas 716 e 717 do STF, por serem institutos diferentes.
3. Fundamentos
Art. 312 e parágrafo único do art. 313
Art. 312:
a) garantia da instrução criminal → exigência de comportamento do indivíduo, que poderá ter a sua
liberdade limitada, avulsa, independente do fato em apuração e que dificulte a instrução criminal. O
que o indivíduo fez para ameaçar a instrução criminal?
b) garantia da aplicação da lei penal → não exige que haja um comportamento, mas a probabilidade
da fuga. Probabilidade não se confunde com possibilidade. O radical de probabilidade é o mesmo
radical de prova. Obs: deve-se haver fundamentação, conforme art. 93, IX da CR/88.
05/11/12 – professora Jéssica
Prisão preventiva → é uma forma de acautelar o processo. O juiz, para decretar uma preventiva,
deve constatar a existência dos requisitos. Verificando os requisitos, ele verificará se naquele caso é
cabível uma prisão cautelar que não a prisão.
Art. 312
Fundamentos
- Garantia da ordem pública → quando um crime causa repercussão social no local, um temor na
sociedade que venha a cometer novos crimes. Fragilizou-se a ordem pública naquela localidade.
Comoção social não é clamor midiático.
- Garantia da ordem econômica → é uma classe de delitos específico. Visa-se crimes contra a
ordem econômica, financeira e tributária de uma maneira geral.
- Conveniência da instrução penal → o indivíduo, de alguma forma, está prejudicando o andamento
do processo.
- Assegurar a aplicação da lei penal → fatos concretam levam a crer que em uma eventual
condenação não será possível a aplicação da lei penal. Na prática, traduz-se em risco de fuga, o que
impediria a aplicação da lei quando sobreviesse a condenação.

Para decretar a prisão preventiva, basta um destes fundamentos.
Lei 12403: inovou ao trazer medidas cautelares diversas da prisão.
Requisitos
- Prova da existência do crime (fumus comissi delict): aparência da existência do direito.
- Indício suficiente de autoria.
- Periculum libertatis.
Art. 313 – hipóteses de cabimento
→ crime doloso/pena máxima → 4 anos → para poder ser decretada a preventiva, o crime deve ser
doloso, com pena máxima superior (no mínimo) de 4 anos.
→ reincidência dolosa → o indivíduo deve ser reincidente doloso, com decisão anterior transitado
em julgado, não devendo ser uma reincidência específica (mesmo crime), podendo ser genérica.
→ violência doméstica/medida protetiva → medida protetiva de urgência são hipóteses de proteção
da lei Maria da Penha (ex: separação de corpos). A prisão preventiva será decretada para assegurar
a medida protetiva.
Obs: a prisão preventiva será decretada atendidos os requisitos e em uma destas hipóteses de
cabimento.
Art. 317 – prisão domiciliar → Art. 117 da LEP (7210/84): hipóteses de cumprimento de pena, com
trânsito em julgado. Prisão domiciliar pode ser também uma medida cautelar.
Medida substitutiva x alternativa (cautelares diversas da prisão) → É uma medida substitutiva (foi
decretada a prisão preventiva), não alternativa. “Decreto a prisão preventiva, sendo convertida em
prisão domiciliar”.
Art. 318 – hipóteses → apesar da “possibilidade” em tese que a redação traz, o juiz deve substituir a
prisão preventiva pela domiciliar nos casos arrolados.
Art. 282 – cautelares diversas da prisão → o Estado aumentou as hipóteses de medida cautelar, de
modo que mais pessoas estão enquadradas em medidas cautelares, mas se diminuiu o número de
prisões.
Obs: §4° do art. 282.
● Requisitos:
a) Fumus comissi delicti
b) Periculum libertatis
● Fundamentos: art. 282, incisos
Art. 319 – modalidades.
12/11/12
Lei 7960/89
Prisão temporária: prisão imprescindível para que haja apuração do fato, para facilitar a
investigação.
CF: 5°, LVII → não serei considerado culpado até o trânsito em julgado.
Para o professor, prisão temporária é inconstitucional.
O único requisito é o requisito dos crimes em que ela é cabível. O imprescindível é algo abstrato. A
presunção que se tem de orientar é a presunção de inocência.
Legitima-se o resultado em virtude do meio pelo qual se utilizou. A prisão temporária não deve ser
utilizada como meio para o fim que é a apuração.
Art. 93, IX
Interceptação telefônica: para o juiz determinar, ele tem que apontar a fundamentação que é
indispensável no caso.
Limite para a prisão temporária: 5 dias, prorrogáveis por mais 5; salvo crimes hediondos que são 30
dias prorrogáveis por mais 30. (art. 2°, lei 7960/89)
Crítica: imprescindibilidade → conceito vago.

Só pode haver uma prisão temporária no mesmo processo.
Inciso primeiro da prisão temporária: dentre os crimes previstos está a formação de quadrilha. Não
raro, o concurso de pessoas se transmuta em formação de quadrilha para permitir-se a prisão
temporária
Art. 283 do CPP, após a reforma de 2011, suscitou uma polêmica.
Prisão temporária: doutrinariamente, é considerada como uma prisão que acautela a investigação.
O flagrante delito é considerado como pré-cautelar.
Para o professor, cautelar é só prisão preventiva
Provisória é um gênero, tendo como espécies a flagrante, a temporária e a preventiva.
Essa prisão temporária gera uma legitimação da prisão preventiva do Estado
É, de certa feita, perigoso considerar-se a prisão temporária como cautelar.
Decretar prisão: quando se decide e manda decretar.
Deprecar prisão: quando se decide e manda que um outro juiz cumpra. Se se depreca. É ato de
realização fora da comarca. Todo ato realizado fora da comarca é deprecatória. Há todo juiz
deprecante e juiz deprecado
Prisão provisória = Prisão preventiva “lato sensu” = Prisão cautelar
Flagrante

Temporária

Preventiva

Pré-cautelar a partir de
2011 → não se pode
manter em prisão,
podendo se converter em
preventiva (art. 310)

Prisão que acautela a
investigação

É uma prisão cautelar, presente no
art. 312 e com fundamentos no 313.
Tem-se um motivo de cautela que
não a presunção

Mecanismos de questionamento das prisões provisórias:
Habeas corpus
1. História
1.1. Império Romano
“ Interdictum de homine libero exhibendo” → foi aplicado no Brasil colonial esse interdictum de
homine libero exhibendo.
“Interdictum de liberis exhibendis”
1.2 John Lackland – 1215 → o habeas corpus adquirá de fato os contornos que conhecemos hoje na
Inglaterra. O rei John Lackland, em 1215, criou a carta de direitos, de onde que o mandado surgiu,
pois ele foi extremamente pressionado pela nobreza, não suportava os abusos. Teve-se o Bill of
rights
1.3 “Petitio of rights” - 1628 → Começou-se a instrumentalizar os direitos previstos em 1215.
“ Habeas copus act” - 1679; 1816 → habeas corpus é “tome o corpo”. A expressão é “tome o
corpo desse investigado e leve ao tribunal o investigado e o homem”. Ele foi tomado para
processos também não penais, de modo a proteger o indivíduo de processos que privassem sua
liberdade. A origem do habeas corpus é toda anglo-saxã.
1.4 Brasil
1.4.1 Período Colonial → é aplicado o interdictum de homine libero exhibendo.
1.4.2 Constituição do Império
1.4.3 1832 → primeira vez que é previsto o habeas corpus, no CPP imperial.
1.4.4 1891 – Rui Barbosa → primeira constituição a tratar do tema do habeas corpus. A primeira
vez que a constituição previu o habeas corpus, ela previu de uma maneira ampla demais (art. 72,
§2). O habeas corpus aplicar-se-ia a todos os atos que violassem o direito. Hoje, o habeas corpus é
previsto somente para direitos de ir e vir.
1.4.5 1926; 1933 → a constituição de 1926 vinculou o habeas corpus à liberdade ambulatorial. A
proteção será excessiva para alguns bens, que não exigem uma urgência que a violação arbitrária
exige. Em 1933, previu-se o mandado de segurança, decorrente da limitação. O habeas corpus deve

ser um meio célere e fundamental, garantindo a liberdade do indivíduo. O mandado de segurança
nasce do habeas corpus. Não existe previsão expressa para liminar em habeas corpus. Mas ela é
concedida em analogia ao instituto previsto na lei do mandado do segurança. É incongruente de se
pensar que o habeas corpus deva ser mais limitado do que o instituto de mandado de segurança
Habeas corpus e mandado de segurança são institutos muito próximos. De todos os atos da ditadura
militar brasileira, aquele que gerou maior restrição foi quanto ao habeas corpus: não cabia habeas
corpus quanto a crimes políticos. É o elemento subjetivo que caracteriza o crime político. Poderiase prender qualquer pessoa sob alegação de ser crime político.
A origem mais remota dos instrumentos de proteção da liberdade encontrará-se no Império
Romano.
19/11/12
Próxima prova: 03/12
Art. 5°
LXVIII → conceder-se-á sempre habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
O habeas corpus é previsto no título dos recursos no CPP:
Art. 647 e segs.
Não há um regramento para o pedido de habeas corpus. Há um regramento para a concessão. O
habeas corpus vai ser concedido sempre: (instância objetiva) → se aquela situação de violência,
coação, da liberdade ambulatorial ocorrer.
É claro que o habeas corpus pode fazer às vezes o recurso. O agravo tem um papel extremamente
secundário. Todos os vícios, irregularidades que venham a ocorrer durante a tramitação, podem ser
alegadas por preliminares, nas alegações finais. Caso se trate de nulidade manifesta, pode-se
impetrar o habeas corpus para questionar. Abuso de poder que gere coação ou restrição da liberdade
ambulatorial pode se fazer antes da fase de inquérito, durante o processo e inclusive após o
processo.
Limite do habeas corpus: proteção da liberdade de locomoção.
Ação: ele pode ser concedido em situações outras independentes do processo. Em regra, a
tramitação se dá em situações em que o tribunal não for comum. Tem-se câmaras ou turmas
criminais. Muitas vezes o órgão é a câmara e a turma o órgão. Em regra tem-se a tramitação na
câmara ou na turma.
Prisão por falso testemunho: se consuma no momento em que se afeiçoa o falso depoimento mas
ele se aperfeiçoa com a divulgação da sentença. Existe interferência na autonomia do depoente.
Paciente → quem sofre a coação
Impetrado → autoridade coadora
Impetrante → representante do paciente que impetrará o habeas corpus. É ele quem vai peticionar.
Obs: paciente e impetrante podem ser a mesma pessoa.
O habeas corpus é uma ação constitucional. O fato de ser ação não impede que ele faça às vezes de
recurso.
Denegação de ordem de habeas corpus → pode-se questionar a decisão, via habeas corpus,
O habeas corpus são garantias que tendem a proteger o indivíduo. A forma é o meio de proteção, a
regra é um meio de proteção. Partindo dessa concepção, para se atender a abertura que o inciso
LXVIII previu, tem de se excepcionar algumas formas.
Ação constitucional popular → monopólio do “jus postulandi”
O Habeas Corpus pode ser redigido por qualquer pessoa que não seja advogado. O monopólio do
jus postulandi é uma garantia. Mas nesse caso, se se tivesse o monopólio do jus postulandi, teria-se
um esvaziamento da garantia constitucional. Logo, qualquer pessoa inabilitada pode redigir habeas
corpus.
Condições da ação penal, para que o mérito seja julgado:
1) Interesse de agir. Em uma ação de iniciativa privada, se o MP oferecer denúncia, ele não tem o

interesse de agir. Em matéria de habeas corpus, o interesse de agir é presumido de qualquer pessoa.
A feitura de Habeas Corpus é algo bem grotesco.
2) Exceção ao monopólio do “jus postulandi”
3) Exceção “ne procedat judex ex officio” → não pode agir o juiz de ofício. Essa é uma base do
sistema acusatório, em que o órgão julgador nunca pode agir de ofício, senão provocado. No caso
do habeas corpus, o juiz, caso perceba, deve conceder a ordem de ofício. Esse habeas corpus de
ofício está relacionado com a atuação do juiz.
4) Sumarização do rito: o habeas corpus vai possuir todas as regras flexibilizadas. O peticionamento
não tem nenhuma forma pré-estabelecida. A tramitação tem preferência em detrimento de todas as
outras ações, inclusive em pauta de julgamentos dos tribunais. A celeridade, aqui, é um valor.
Fundamentos para indeferir habeas corpus: repercussão social e gravidade do crime.
Ação constitucional popular mandamental → ser mandamental é que não precisa de um processo de
execução. Muitos institutos podem ser reconhecidos em sede de execução O processo de execução é
um plus de segurança. Ser mandamental significa independer de um processo de execução.
Mandamus; remédio; writ
Em alguns casos, paciente e impetrante podem ser a mesma pessoa. O redator da pessoa é o
paciente.
26/11/12
Art. 648
Prevê 6 hipóteses: apesar da previsão ser muito abrangente, hoje nós nos norteamos pelo inciso
LXVIII do artigo 5°.
O direito, como é sempre afetado pelas circunstâncias do momento, é muito difícil ter respostas
fechadas para as perguntas que o direito nos lança.
Vincula-se o risco à liberdade ambulatorial → locução gramatical “sempre”.
No art. 648 a previsão é tão ampla que muito difícil uma situação que não se encaixe nos seus
incisos.
I → ausência de justa causa
1 – Hipóteses legais de cabimento do HC
Art. 648, I → justa causa → causa é motivo. É o motivo jurídico que a lei prevê para o ato. Para
propor uma ação penal é preciso indícios de autoria e prova da materialidade, além de haver prova
da materialidade existente no fato. No momento do recebimento da denúncia, não existe no
processo penal, em regra, recursos para questionar decisões interlocutórias, mas o habeas corpus faz
às vezes de recurso. O Habeas corpus pode ser utilizado para trancar uma ação penal. O inquérito
que é instaurado sem um amparo mínimo dos elementos exigidos para sua instauração, cabe habeas
corpus. Fala-se da causa jurídica que o ato precisa ter para ser válido.
Prática do ato ilegal abusivo → para ser preventivo tem de se trabalhar com a potencialidade do
risco do ato.
II Prazo → vai além do cabimento da prisão processual. Quando ocorre o excesso de prisão? Para a
prisão em flagrante e temporária isso é definido em lei. E a prisão preventiva?
III Competência
IV Motivo → decretação de prisão preventiva só como garantia da instrução criminal. Ausência de
motivo para prisão.
V Fiança → a fiança é uma espécie de liberdade provisória. Liberdade provisória com a fianiça e
sem fiança. A fiança era a principal face da liberdade provisória. Era um dos principais
instrumentos de defesa da liberdade.
VI nulidade manifesta → manifesta é necessária, existente, clara, comprovada. Hoje, dificilmente os
tribunais reconhecem nulidades.
Um dos fatores que mais tem gerado o não reconhecimento de nulidade é a omissão por parte do
arguente, da defesa, pela falta de alegação e contestação de nulidade.
Se se quer que a nulidade seja reconhecida, a todo momento ela deve ser manifestada, não se

podendo alegar a omissão, a conivência. Exemplo de nulidades: não houve citação.
VII → extinção da punibilidade
2 Hipóteses de não cabimento de HC.
1) Súmula 695 → extinta a punibilidade → Não cabe habeas corpus quando extinta a punibilidade.
A extinção da punibilidade executória exclui o efeito primário de privação da liberdade,
continuando-se os efeitos secundários (dever de indenizar a vítima). Extinta a punibilidade da pena,
não há mais habeas corpus.
2) Súmula 694 → exclusão de militar, perda de patente ou função pública
3) Súmula 643 → pena de multa → a multa pode ser alternativa ou substitutiva. A multa com pena
alternativa já é uma pena definitiva, ao contrário da multa substitutiva. No caso de pena
substitutiva, cabe habeas corpus. Por menor que seja a privação da liberdade, tem-se o risco de ela
ser dada. Não cabe HC em pena alternativa. Pena alternativa: prevista já no tipo. Substitutiva:
4) Súmula 395 → ônus das custas
5) Súmula 691 → não cabe HC quando a decisão indefere liminar. No momento em que o juiz,
independente da instância, indefere uma liminar, tem-se uma decisão que limita a liberdade do
indivíduo. Dentro da previsão ampla do inciso LXVIII da CF, tem-se uma hipótese de cabimento de
habeas corpus.
Anotações
Princípio do jurista → princípio de se propor o que se quiser, distorcendo os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A contaminação independe da boa-fé, não é voluntária.
03/12/12
Haverá aula sábado, dia 15
Relaxamento e revogação do habeas corpus
Liberdade provisória:
Foi um instrumento muito importante para restituição da liberdade desde 1941, inclusive no período
em que vigorou o AI5, mas hoje ela teve uma perda de espaço muito grande. Ela é colocada como
alternativa nas hipóteses em que não se vai decretar prisão.
Art. 310: se o juiz se depara com uma prisão ilegal, ele relaxa
Se se exige acautelação, decreta-se a prisão preventiva.
1) Liberdade provisória → ônus menos gravoso do que a prisão cautelar
a) Com fiança → com caução, com garantia pecuniária.
b) Sem fiança
A liberdade provisória é uma alternativa para o juiz soltar uma pessoa que não deve ficar presa.
1941: prisão em flagrante delito é um indício de culpa. A pessoa ficaria presa durante todo o curso
do processo a menos que se se preenchesse os requisitos legais para se ter a liberdade provisória.
Hoje, o flagrante não é motivo para manter ninguém encarcerado.
Os ônus da liberdade provisória sem fiança são muito pequenos. Todavia, são ônus impostos ao
indivíduo sem razões cautelares. O fato do ônus ser pequeno não descaracteriza o peso de impor
sobre uma pessoa presumidamente inocente esse ônus.
Fins da prisão em flagrante: preservar os elementos de apuração e por fim a uma atividade
potencialmente criminosa.
Não se pode julgar nada em cima do flagrante.
O pagamento da fiança é depositado em uma conta judicial. Caso seja absolvido, tem-se o direito de
ressarcimento. Caso seja sentenciado, indeniza-se a vítima, paga-se os custos processuais e resta-se
uma parte para o DEBEN (fundo penitenciário nacional).
CR/88 – art. 5° XLIII: Crimes hediondos: os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, induto e
fiança.

Lei 12403: criou uma vinculação da fiança com o salário mínimo. O valor da fiança é dado
dependendo das circunstâncias da pessoa, do fato, etc.
Óbice constitucional: os crimes hediondos são inafiançáveis, mas pode-se então libertá-lo sem
fiança.
Recomendação aos juizes: se o crime é inafiançável e solta-se o indivíduo, aplica-se outra cautelar.
A fiança tem uma dupla natureza, uma dupla função: ela é uma garantia real (art. 330 do CPP) e é
prevista como uma das medidas cautelares. Logo, ela é vista como cautelar e como contra-cautela.
Art. 310: se for ilegal a prisão, relaxa-se. Se tiver fundamentos legais, converte-se em preventiva.
Se não se tem razões legais, mas se tem razões para a em prisão em flagrante, solta-se com fiança.
Fiança sem fundamento cautelar:
No momento em que é preso em flagrante delito, não tendo cautelar, é solto-se em liberdade
provisória. Ao invés de se permanecer preso, solta-se por um ônus menos gravoso, que não é uma
cautelar. Por isso o nome contra-cautela.
Quais são os critérios para se fixar o valor da fiança? Art. 325
Art. 310: conceder → conotação em benefício, baseado na discricionariedade.
A liberdade provisória pode ser cumulada com medida cautelar. Mas, para impor medida cautelar, é
necessário impor-se medidas de cautela. Em solturas de crimes inafiançáveis, tem sido se imposto
uma medida cautelar como substitutiva da fiança, sem fundamentação.
Compromisso assumido em vista da liberdade provisória: contribuir-se para realização dos atos
processuais.
Art. 93, IX da CF → Art. 315 do CPP
As medidas cautelares não esvaziaram o cárcere e, hoje, é muito comum que os indivíduos que
estão sendo soltos em liberdade provisória em crimes inafiançáveis são soltos com medida cautelar.
Crimes de menor potencial ofensivo: para penas de até dois anos, lei dos juizados especiais.
III, 310: quando não há fundamento da cautela.
Lei 8072/90 – inicialmente vedava a liberdade provisória; 2007: fiança (CR art. 5°, XLIII).
O juiz arbitra o valor da fiança.
No art. 322, não teria previsão o delegado conceder liberdade provisória sem fiança.
Art. 325: se assim recomendar a situação econômica do preso,
§1° : a fiança poderá ser dispensada na forma do art. 350.
Art. 313, I: o delegado pode arbitrar fiança em crimes em que não se pode decretar prisão
preventiva (penas menor de 4 anos). O indivíduo que não pode pagar em fiança então ficará-se
preso em flagrante.
Em matéria de restituição de liberdade, como a liberdade provisória com fiança é também medida
cautelar, é possível o pedido de liberdade provisória em relação à prisão preventiva.
Contra cautela se dá em relação ao flagrante.
Medida cautelar está em relação à preventiva.

Sistemas de investigação preliminar:
1) Juizado de instrução
2) Investigação pelo Ministério Público
3) Investigação pela polícia judiciária (delegado)
Ou é o juiz, ou o promotor, ou o delegado. O juizado de instrução, por muito tempo, foi uma
referência. Ele tem ainda sua principal aplicação em França e nos países que foram colônias
francesas. O Código de 1941, na exposição de motivos, quando se refere ao inquérito policial,
menciona que seria inviável implantar o juizado de instrução. Em 41, o juizado de instrução era
referência na qualidade de apuração. O Brasil não o adotou em função de uma inviabilidade
logística: países de enormes dimensões, grotões de difícil acesso, etc.
O juizado de instrução entrou em ocaso já a alguns anos. Além dele não ser mundialmente a
referência hoje, no Brasil só se tem juizado de instrução excepcionalmente: em casos de crimes
cometidos por juizes.
“Princípio quem instrui não julga”: o juiz que participou da apuração jamais pode ser contaminado,

ouvido. É o princípio relacionado com a imparcialidade objetiva.
Hoje a imparcialidade tem de subdividir: ele deve ser imparcialmente tanto subjetivamente quanto
objetivamente (em relação às diligências tomadas durante o curso do processo). Imparcialidade é
muito confundido com neutralidade: constatou-se que o juiz é subjetivamente imparcial, então
pode-se tudo. A imparcialidade subjetiva inverte até o ônus da prova. A imparcialidade subjetiva é
anterior ao processo. Há já jurisprudência no STF consolidada acerca da imparcialidade subjetiva,
mas não há sobre a imparcialidade objetiva.
Investigação pelo MP: modelo italiano → supera boa parte dos vícios, pelo menos a maior parte dos
vícios. Adentrará-se nele posteriormente.
Inquérito policial (modelo brasileiro): surge no CPP do Império. O inquérito constituiria nas
diligências necessárias para apuração dos fatos, seus autores e cúmplices. O inquérito policial tem
por princípios:
- não contraditório ou inquisitivo
- sigiloso (Súmula 14 do STF)
- escrito
A súmula vinculante, em tese, coloca o sigilo em cheque. O advogado tem de ter acesso ao
inquérito em que seu cliente foi investigado. A súmula não tem força de lei. Excepcionalmente, a
autoridade policial pode descumprí-la. É princípio do inquérito policial o sigilo, mas ele foi
mitigado pela súmula (questionável)
Princípio escrito: contrário da fidedignidade do sistema acusatório (inquisitório) da oralidade.
Qual a função do inquérito policial?
Fornecer elementos para a formação do convencimento do titular da ação
O MP, com a autonomia que hoje ele tem, pode pedir o arquivamento. Por isso se diz formação do
convencimento do titular da ação.
O inquérito é dispensável, não é obrigatório. Crimes tributários é muito difícil ter-se inquérito
policial. O simples crime de sonegação, a própria receita federal encaminha a acusação. Também,
no caso dos crimes ambientais, já se faz a apuração da infração administrativa e remete-se para o
MP. O titular da ação vai analisar a apuração e, caso tenha elementos suficientes, já se fará a
denúncia.
O inquérito policial, inclusive no próprio código, tem valor de suporte para os elementos
probatórios. Provas de inquérito: tem valor, principalmente, no rito do júri. Ele é a base principal
para a formação do convencimento. O inquérito gera sim prejuízos. Existem provas principalmente
periciais em que o objeto perece, desaparece, que não se tem como reproduzir em juízo. De um
lado, se se priorizar o contraditório, tem-se uma impunidade absoluta em muitos crimes. O inquérito
com essa estrutura é bem falível. Isso é contraditório diferido, que, na realidade, não é contraditório.
Ou vai se trabalhar com essa vulneração no contraditório, ou gerará-se essa impunidade diante da
ausência de tais provas.
10/12/12
Jacinto Nelson Miranda Coutinho
Correção da prova:
1) Fundamentar é apontar no caso concreto os requisitos que preenchem a lei. Prova material e
prova de autoria.
O contraditório acaba com a lógica de que o juiz decide de forma isolada.
Art. 156
3) N se deveria abordar publicidade interna e externa
13/12/12
O juiz que faz uma apuração pré-processual, ele não poderia julgar a causa. Para conduzir uma
investigação, tem de se ter premissas parciais. Não se tem mais equidistância se se faz a instrução.

O STF, por exemplo, recebeu a apuração grand canyon (?). O ministro Cezar Peluso foi o juiz de
instrução e juiz relator. Tem-se um retrocesso para aquele momento prévio da revolução francesa,
quando acusador e julgador estavam fundidos em uma mesma pessoa (processo inquisitivo). A
mesma pessoa formulava a imputação e após julgava. Não se tem imparcialidade subjetiva nem
objetiva. Todavia, esse não é o principal sistema de investigação. Em um critério de competência,
um juiz não pode ser julgado por outro de mesma hierarquia. Juiz é julgado por desembargador;
desembargador por ministro do STJ; ministro do STJ por ministro do STF.
O juizado de instrução: apuração pré-processual de crimes com pena máxima de 2 anos.
Inquérito: princípio sigiloso, não contraditório e inquisitivo. O inquérito policial se espora em não
gerar prejuízos. Apesar de panfletariamente se dizer que não existe prejuízos, os prejuízos existem,
podendo trazer consequências graves para o investigado.
Exposição de motivos de 1941: o inquérito deveria ser mantido, pela inviabilidade de se instalarem
juizados de instrução. Era na época a maneira mais avançada de apurar-se o fato. O inquérito
policial não é obrigatório, ele é dispensável, e ele serve para dar suporte ao titular da ação penal em
sua convicção. In dubio pro societatis x in dubio pro reo. Em 41 o inquérito serve para o titular da
ação acusar, pois o MP era o órgão acusador. A ideia hoje é somente submeter, somente avançar
nessas etapas de invasão de liberdade, de limitação de direito do indivíduo, uma vez demonstrada
aquele mínimo necessário para que isso aconteça. O inquérito é suporte para a formação do
convencimento. A ação privada é excepcional, dando suporte para os interesses para o particular.
Provas não repetitivas: se se descartar todas as provas não produzidas em contraditório, inviabilizase a ação penal. Hoje, ou há uma violação do contraditório, um contraditório diferido, que não é
contraditório, com uma construção de resultados sem participação das partes, pois os quesitos são
formulados pela autoridade judicial, ou se terá uma grande ineficácia em se punir delitos.
Desde 1941 existem duas previsões de oportunidade de defesa contra o inquérito policial. Isso
oferece uma excessiva autonomia à autoridade policial. A parte pode formular quesitos e a parte
pode requerer-se diligir. Primeiro: não haveria contraditório entre as partes, pois o delegado não é
parte no processo, mas minimizaria as consequências que poderiam advir caso não ocorresse. O
inquérito policial exige que se tenha algumas diligências que sejam de fato sigilosas. Somente a
partir da finalização do inquérito pode-se revelá-la. Ex: interceptação telefônica. Diante dessa
necessidade concreta, no inquérito não se pode ter uma participação plena e efetiva. Se se
considerar que oportunidade de defesa é contraditório, esvazia-se o contraditório. Contraditório é a
participação plena e efetiva nos atos processuais.
Súmula vinculante 14 do STF: permite o acesso do advogado no inquérito. Ayres Britto: dizer que a
súmula é vinculante, não quer dizer que ela tem força de lei [altamente questionável]. Como é para
garantir, ela tem de ser editada. O delegado não precisa conceder o acesso em todos os casos. Em
alguns casos, ele pode descumprir a súmula. Pólo passivo do inquérito: alta discricionariedade do
delegado.
A parte ou o MP podem indicar quesitos ou assistente técnico.
Alguns crimes contra a ordem tributária, contra o meio ambiente, a apuração administrativa já
preenche a necessidade da opinio delicti, sem ser necessário a instauração de inquérito.
A súmula 14, seria ela se não fosse a previsão do inteiro teor, uma adaptação à impossibilidade de
sigilo interno.
Zaffaroni: propõe a existência entre a polícia acusatória e a polícia de defesa → igualdade
endoprocessual.
Antes, o inquérito policial deve se encerrar em 30 dias quando o acusado estiver solto. Todavia, não
raro a expedição de despachos alegando falta de infraestrutura. O Estado oficial joga para o
indivíduo todo o peso da morosidade. Hoje, não existe mais prazo para o inquérito policial.
15/12/12
O Brasil tem como sistema de investigação o inquérito policial conduzido por autoridade
administrativa. Tem-se alguns casos que o MP conduz essa investigação. Questiona-se que isso
estaria ferindo o art. 144 da CF. Pode-se reformar a constituição, mudar a constituição. Mas não se

pode ferir a constituição.
Para o prof. a investigação do MP é o melhor sistema investigatório. No TJMG tem uma câmara
que não admite a investigação pelo MP. Todo inquérito conduzido pelo MP é indeferido por esta
câmara e o MP toda vez tem de fazer recurso.
Existe um HC que aguarda julgamento no STF, podendo se tornar um “caso mestre, caso vetor”, em
que a partir da análise desse caso tem-se uma extensão para todos os semelhantes. Todos os
semelhantes receberão os efeitos daquele julgamento. Esse HC está aguardando o julgamento. Daí
se daria a constitucionalidade ou não do inquérito conduzido pelo MP
João Alberto, prof. do Paraná: trabalha vários aspectos positivos e negativos da investigação do MP.
Mitiga-se o prejuízo da produção da prova no inquérito; traz o contraditório para a investigação,
como norte de produção das provas que serão levadas para o processo.
Na Itália: Públic Ministelle (PM): o MP vai formular diretamente questionamentos para as
testemunhas (não se pode falar contraditório entre delegado e indiciado, pois quem vai ser parte no
processo penal é o MP, não o delegado). Suponha-se que aqui surja uma prova que se instaurada a
ação penal, eu quero levar essa prova. Instaura-se o incidente probatório: com o juiz presidindo,
chama-se o pólo passivo. No inquérito tem-se diversas situações em que a inviabilidade do
contraditório deve ser sigilosa. Todavia, não se pode privar uma parte de uma prova em que ele será
afetado por uma investigação. Dupla faceta do incidente probatório: ou viola-se o contraditório, ou
tem-se uma impunidade imensa. A exceção das provas colhidas, pelo incidente probatório, será
desapensado dos autos do processo. Na Itália, só vai incorporar ao processo o que tiver contado
com a participação do pólo passivo. Todo o demais vai ser descartado. É uma colheita com
contraditório judicial. Obs: problema da escuta telefônica. Nesse caso, a construção da prova se
dará após a colheita de discussão da prova. Questionará-se o conteúdo da devagração, tanto pelo
pólo ativo (PM) quanto pelo passivo (acusado).
Provas de descargo: a defesa pode pedir, da mesma forma, para o juiz, provas que sejam realizadas
para o descargo da responsabilidade.
As provas estabelecidas em contraditório serão levadas. As demais serão descartadas.
No incidente probatório tem-se contraditório pleno e efetivo. Não no inquérito, na investigação
preliminar. O fruto do incidente probatório pode ser levado ao processo igual a uma prova que todas
que serão produzidas no processo. Não será levado o que constar no inquérito, somente o que
constar no incidente probatório. Incidente probatório é um processo (visão de Fazzalari).
O inquérito será apenas um suporte para o titular da ação.
Critérios objetivos: nos casos que o PM atua, a polícia atuará de forma auxiliar. Quando o PM irá
atuar, é com a polícia judiciária.
Quando um promotor de justiça julga se deve ou não propor a ação, vê-se um julgamento em um
sentido leigo, não técnico-jurídico. Quando ele conduz a investigação, passa-se a ter um julgamento
mais tendencioso, na linha daquele juiz acusador. Há uma tendência da conclusão final dele
coincidir com aquela pré-compreensão inicial. Conduz-se toda a apuração coerente com a précompreensão inicial. A tendência dele é de denunciar. O interessante seria de ser ter um profissional
que iria analisar depois de feita a instrução. O MP não pode ser o fiscal externo nesse modelo.
Então quem irá filtrar? Surge a figura do juiz do inquérito policial. Se ele conclui que tem suporte
para a acusação, o MP propõe a investigação. Se não, arquiva-se o processo. Tem-se, nesse caso,
um enfraquecimento da investigação. A força de uma instituição está relacionada com a capacidade
de incomodar. No MP, cada promotor, que acabou de passar no concurso, não tem nenhuma
ingerência por parte de seus superiores.
Aqui no Brasil, o MP tem investigado casos sem critérios objetivos. Como o critério vem depois do
caso, não se tem uma atuação prévia (ex: caso dos Nardoni). A atuação dessa forma vai diferir a
equidade, pois não se tem paridade de armas, desigualando-se vítimas e investigados. O investigado
sempre será considerado um investigado pior. Se se analisar dentro de uma ótica apenas
institucional, a mídia projeta a instituição e o promotor do caso se projeta.
PEC aprovada na câmara, em tramitação no Senado: o MP não tem poder instrutório.

Natureza jurídica do processo
1868 → marco do surgimento da autonomia do processo e da relação jurídica processual. O
processo é uma relação jurídica. Isso é um grande avanço, pois ele passa a ser alguma coisa além de
ser instrumento de realização do direito material. Até então, qual era a concepção? O processo
realizou o direito material, então ele cumpriu sua função. Todavia, o processo começou a incorporar
elementos do Estado. A teoria de Von Bulow coincide com as ideias iluministas, com a inauguração
das discussões dos direitos individuais, dos direitos de primeira geração. O acusado até então,
considerado como objeto de investigação, torna-se sujeito de direito. Antes, o acusado era
investigado como uma arma do crime, como uma vítima. Ele não era visto como pessoa sujeito de
direito. Isso é uma grande virada que acontece nesse período. No momento em que começa-se a
incorporar esses valores no processo, começa-se a ter uma hierarquia em que realizar o fato
ocorrido, reproduzir o fato ocorrido, deixa de ser o principal objetivo. Ao reconhecer o acusado
como sujeito de direitos, independente do caso, tem-se um processo que não é simples realizador do
direito material.
Bulow se inspirou nas relações de direito privado (contrato e obrigações, obrigações mútuas entre
os indivíduos). Tem-se vínculos de exigibilidade do juiz com as partes e até com as partes entre si.
Tem-se também uma outra base de sustentação da relação jurídica que é a concepção de direitos
subjetivos, em que o indivíduo tem direitos sobre a conduta de outrem. O indivíduo tem o direito de
exigir do outro de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Nesse momento a ideia de vinculação é
que conferia a natureza do processo. O contraditório é secundário, semelhante às demais garantias,
que é o direito de audiatur e altera partes. O grande ponto frágil da teoria de Bulow é a origem
privatística dela, a origem do direito privado.
James Goldschmidt: começou a criticar a relação jurídica, começou a publicizar o processo. Não há
relações no processo enquanto vínculos de exigibilidade. Há situações em face à norma. Há
situações que estariam encadeadas, de modo que uma seria a consequência da outra. As situações
estariam construídas em face à norma. Não se tem mais vínculo de obrigação entre as pessoas. Não
se é obrigado a fazer nada se não por obrigação legal. Se o MP denuncia: situação, em virtude do
que a norma prevê. Outra situação: o juiz analisar a denúncia. Nenhuma delas ocorre em função do
direito obrigacional entre os sujeitos, mas sim situações que decorrem da norma. Tem-se uma
obrigação em relação ao juiz. O vínculo obrigacional como é próprio do direito das obrigações é
entre sujeitos. Goldschmidt trabalha a publicização desses direitos: eu faço, porque a norma
determina. Windscheid: existem posições jurídicas, em virtude da norma que determina direitos e
deveres para um ou para outrem. O indivíduo, para Goldschmidt, diante da situação jurídica, da
qual ele teria que participar, ele terá que participar como ônus. Ônus processual tem um papel muito
importante para Goldschmidt. Na medida em que eu vou adimplir quando o ônus processual é
adquirido, tenho chances maiores na perspectiva do resultado. O conjunto instrutório que as partes
adquiririam, esse conjunto seria entre as ações e as omissões das partes. A participação é um ônus,
não uma obrigação. Eu participo para que ao final eu tenha mais chance de vitória. Vou arrolar
testemunhas, requerer perícia, pois são todos ônus processuais que me darão maior expectativa de
resultados. Goldschmidt entende que o processo é uma situação jurídica. O processo é decorrências
de normas que impõem deveres e direitos para os sujeitos. Esse encadeamento de situações chegará
a sentença.
Fazzalari: as relações jurídicas não definem o processo, nem as situações. Elas estão no processo,
mas não o definem.
Em relação a processo e procedimento, antes de buscarmos uma diferenciação, tem-se de entender
que existe uma interação entre processo e procedimento. Toda sequência de atos previstos e
valorados pela norma é procedimento. Foi-se denunciado em processo penal: procedimento.
Renovação da CNH: procedimento. Caiu na malha fina: procedimento. A importância do processo é
como forma de vida.
Processo: o que definirá processo é participação, democracia. No processo, tem-se participação. É
um procedimento especial. Qual o instrumento assegura participação no processo? Contraditório.

Todos os atos valorados pela norma, tudo isso é procedimento. Quando se tem direito a processo?
Se o ato de poder for me afetar, quem tem direito de participar dele sou eu. O processo é uma
espécie de procedimento em que há contraditório. Cortar uma árvore: procedimento. Me negam no
direito de cortar essa árvore. Recorro. A partir de recorrer, torna-se processo.
Fazzalari: conceitua a teoria do processo como espécie do gênero procedimento realizado em
contraditório entre as partes.
O contraditório não vincula o Estado. O mínimo para se ter processo é o contraditório.
Obs: há situações excepcionais em que não se pode ter o contraditório. Tem-se, então, um
procedimento (sentido estrito). Ex: prisão em flagrante.
Procedimento (gênero) → abarca: procedimento (em sentido estrito) e processo (procedimento com
contraditório).
A teoria de Fazzalari se adequa melhor a um Estado Democrático de Direito, uma vez que se dará
ensancha para que o procedimento seja um processo.
Anotações
Doistoiévski: “O jogador”.
Aroldo Plínio Gonçalves: Técnica processual e teoria do processo
Fazzalari

