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 RESUMO   
 

Esta tese de doutoramento tem por objetivo apresentar a Teoria 

do Garantismo Penal e seu vasto campo de aplicação, tanto no direito nacional 

quanto na legislação estrangeira. A pesquisa parte da harmonia desta teoria 

com os preceitos constitucionais vigentes nos países democráticos de Direito.    

O estudo aborda o Garantismo e a sua compatibilidade com a 

pretensão punitiva estatal; refuta a ideia equivocada de se tratar de uma 

excessiva proteção aos infratores da lei penal ao comprovar que, na realidade, 

deriva do princípio da dignidade humana cujo destinatário final é o ser humano.  

O enfoque dado ao Garantismo é o de vetor humanista ao 

processo penal visto que, compete a este impor os limites à atuação do Estado 

para alcançar a pretensão punitiva, sem prescindir da necessária preservação 

aos direitos, garantias e liberdades constitucionais e da observância ao 

princípio da dignidade humana.  

Para defender o posicionamento adotado acerca do Garantismo, 

foram escolhidos alguns aspectos sobre os quais lançamos um olhar mais 

apurado. Entre eles, o fato do cidadão ter direito à liberdade, um bem cuja 

restrição no exercício da pretensão punitiva estatal somente será permitida em 

situações excepcionalíssimas e quando outras medidas não forem suficientes 

ou adequadas ao caso concreto. Afinal, o Garantismo está fundamentado na 

legalidade e é nela que o processo penal encontra limites para atuar. 

 A pesquisa retoma as primeiras ideias humanistas em relação ao 

Direito para fundamentar o surgimento e a difusão desta teoria que, 

atualmente, é  reconhecida pelas legislações de vários países. No Brasil, foram 

escolhidas algumas etapas do processo penal por meio das quais sua 

aplicabilidade pode ser verificada. Ao final, são apresentados modelos de 

legislação estrangeira respaldadas na Teoria Garantista que, em muitos 

aspectos, se assemelham à legislação brasileira, especialmente quanto ao 

intuito de aprimorar continuamente o tratamento dedicado ao acusado com 

base em uma legislação humanista.    

 

Palavras-chave: Garantismo. Processo Penal. Dignidade Humana. 

Direito Humanista.  



 
ABSTRACT 

 

This doctorate thesis has the objective to show the criminal 

garantism theory and its wide range of application, such as national and 

international law. The search presents the theory harmony with effective 

constitutional principles in Democratic State countries. 

This study approach the garantism and its compatibility with state 

punitive intention; contradict the wrong idea of being one excessive protection 

of the criminal law offender supporting that, in reality, derives from the human 

dignity principle which final receiver is the human being. 

The humanist vector of criminal procedure is the view given to the 

garantism, competing to him impose state limits to reach punitive intention, 

without dispensing necessary preservation constitutional rights, guarantees and 

liberties and the human dignity principle observance.  

The garantism defense was chosen some aspects, which will be 

object of more concentration. Between then, the fact of the citizen have the 

freedom right  

The search recovers the first humanists’ ideas with law relation of 

the legal basis appearance and the theory dissemination that, actuality is 

recognized by many countries legislation. In Brazil, were chosen some criminal 

procedure stages that its applicability can be verified.      

At the end, are presented foreigner legislation models with 

garantism basis that, in many aspects, are similar to Brazilian legislation, 

especially as for the intention of refining continually the treatment given to the 

offender with humanist legislation basis. 

 

Keyword: Garantism. Criminal Procedure. Human Dignity. Humanist Law.   
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INTRODUÇÃO  
 

Nesta tese de doutoramento, procuraremos abordar o 

“Garantismo como vetor humanista ao processo penal” para demonstrar que se 

trata de uma teoria humanista, com grande campo de aplicação no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Ao investigarmos a teoria do Garantismo, procuraremos provar 

que não se trata de uma desproporcional defesa do acusado em face do 

legítimo exercício da pretensão punitiva estatal, mas sim, da defesa e proteção 

legítimas dos direitos fundamentais. 

Ela tem suas bases fundamentadas na dignidade da pessoa 

humana, na medida em que cria condições para que os acusados 

criminalmente tenham meios para garantir sua ampla defesa contra as 

interferências injustificadas em seu direito de ir e vir e evitar o envio 

injustificado do cidadão ao cárcere. 

O que pretendemos é definir um modelo processual penal 

garantista aos cidadãos brasileiros, pelos instrumentos basilares referendados 

pela Constituição Federal de 1988 ratificando o preceito de que o processo 

penal deve ser a materialização da Carta Magna. 

Discutiremos a aplicabilidade da teoria do Garantismo penal, por 

vezes questionada por doutrinadores sob o argumento de eventualmente ferir a 

igualdade processual na relação processual penal; além disso, 

demonstraremos que ela não se confunde com o abolicionismo penal. 

Trata-se, portanto, de um conceito que tem aplicação prática e 

lastro nas legislações mais avançadas no mundo, voltadas aos 

desenvolvimento do processo penal, em observância aos direitos e garantias 

constitucionais. 

Seus fundamentos têm aplicação normativa, não se tratando 

apenas de uma corrente filosófica; eles estão inseridos e preservados em todas 

as fases inquisitórias e processuais. Neste estudo abordaremos algumas delas, 

demonstrando como se dá essa aplicabilidade.   

A proposição desta tese de doutorado é que a teoria do 

Garantismo penal não é uma teoria abolicionista, visto que seus fundamentos 
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estão presentes em princípios basilares da Constituição Federal, para que, 

prioritariamente, seja protegida a dignidade humana do acusado durante todo o 

processo penal. 

Na prática, defendemos que poderá haver modificações 

significativas daqueles que conduzem o processo penal tendo como base uma 

teoria de fundamento humanista. 

A teoria do Garantismo busca assegurar a dignidade humana pela  

restrição mínima possível dos direitos, garantias e liberdades que formam a 

base de sustentação do Estado Democrático de Direito e delimitam a relação 

do Estado com os cidadãos. 

Alicerçada na dignidade humana, esta teoria tem no valor 

‘liberdade’, um dos elementos mais importantes para embasá-la. Partimos da 

premissa de que ela é, inclusive, um dos valores mais essenciais à vida em 

sociedade.  Assim, cabe ao Estado garanti-la e preservá-la sempre com  

fundamento na Constituição Federal. 

Entre os objetivos mais relevantes do nosso trabalho está o fato 

de demonstrar que o Garantismo penal, como um modelo de direito, tutela a 

liberdade de forma regrada; só a restringe se houver alguma peculiaridade que 

justifique essa necessidade, portanto, ela deve ser imprescindível no caso 

concreto; assim, há limites claros ao poder punitivo imoderado do Estado e sua 

eventual violação às normas constitucionais. 

Preservar a dignidade humana, garantir a liberdade do cidadão, 

ambos aliados à preservação dos direitos fundamentais por parte do Estado 

são a base da teoria do Garantismo do Estado Democrático de Direito, por 

meio da qual será atingida a essência do Estado humanitário. 

O Garantismo penal, por estar sustentado na dignidade humana e 

nos direitos fundamentais, encontra respaldo para o reconhecimento de sua 

adequação nos preceitos da Carta Política de 1988. Tendo em vista o contexto 

internacional, a abordagem adotada nesta pesquisa aponta, no direito 

comparado, algumas legislações de cunho garantista para demonstrar que um 

processo penal efetivo está calcado na defesa preliminar da dignidade humana. 

O contexto humanista da teoria estudada será atingido durante o 

exercício do devido processo legal, por meio do contraditório, da ampla defesa, 
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da presunção de inocência, da recorribilidade e do dever de fundamentação 

das decisões judiciais. 

Sua aplicabilidade prática se opera pela efetivação dos preceitos 

constitucionais, com o Estado cumprindo sua missão de preservar a dignidade 

humana, tanto para a vítima quanto para o acusado.  

Investigaremos o Garantismo penal que é legitimado por meio do 

exercício da pretensão punitiva estatal, pela observância irrestrita do devido 

processo legal. Ademais, observamos que esta teoria não se aplica 

exclusivamente ao acusado do processo criminal mas às relações jurídicas em 

diferentes campos do Direito.  

Demonstraremos, portanto, que a teoria do Garantismo penal não 

é uma proteção imoderada do acusado; mas sua aplicabilidade prática é cada 

vez maior no mundo e, por consequência, ganha ampla visibilidade e aceitação 

em diferentes ordenamentos, visto que se trata da defesa da dignidade da 

pessoa humana. 

Com base nestas ideias preliminares, desenvolvemos nosso 

trabalho partindo de uma consideração particular sobre o Garantismo, qual 

seja, tratar-se de uma teoria inserida no campo da Filosofia do Direito. 

Abordaremos os autores que a defenderam e a apresentaram ao 

mundo de forma inédita, sua principal contribuição ao Direito e as diferenças 

mais significativas em relação às outras teorias similares.  

E, como toda teoria, provoca polêmica e recebe críticas, que 

também serão abordadas. Preliminarmente, apresentaremos os princípios 

basilares que a fundamentam visto que acreditamos em sua aplicabilidade no 

Brasil e no mundo.   

Em seguida, optamos por situar nosso estudo diante da realidade 

brasileira. Escolhemos as diversas etapas do processo penal para demonstrar, 

em diferentes momentos, como a teoria do Garantismo penal está presente. 

 Para isso, detalhamos algumas das principais condutas e 

procedimentos para identificar sua aplicabilidade.   

Em seguida, nos valemos de correntes e movimentos penais 

criminológicos que defendem e disseminam tal ideia para demonstrarmos a 
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aplicabilidade do Garantismo penal nos ordenamentos e nas relações jurídicas 

em outros países.  

Os modelos estrangeiros demonstram que a escola de direito 

penal mínimo, amplamente disseminada no exterior, é um exemplo dos mais 

significativos para o nosso estudo.    

Por fim, destacamos que o direito fundamental à liberdade é o 

nosso ponto de partida para o estudo do Garantismo penal no direito 

estrangeiro. E para um estudo pormenorizado, elencamos em nossa pesquisa, 

alguns países europeus, cujas legislações e práticas do Direito Penal 

reafirmam a aplicabilidade do Garantismo penal pelos moldes nos quais 

acreditamos.  
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1  GARANTISMO  
 

Neste capítulo, abordaremos o Garantismo a partir das suas 

características e princípios orientadores para demonstrar que o processo penal 

deve ser pautado por essa teoria humanista, em observância ao fundamento 

constitucional da dignidade humana. 

Tendo o processo penal a missão de preservar a liberdade, o 

Garantismo será apresentado como uma teoria de preservação ao acusado, o 

que não significa eliminar oportunidades em que a liberdade deva ser privada, 

de acordo com a excepcionalidade do caso concreto. 

O Garantismo Penal nasceu como uma teoria essencialmente 

humanista, que leva em consideração uma estrutura constitucional na qual o 

Estado deve preservar direitos, garantias e liberdades no devido processo 

legal; assim, surge como uma proteção dos cidadãos em relação ao eventual 

poder invasivo estatal que decorre da sua obrigação de preservar os bens 

jurídicos constitucionais.  

Como paradigma da ação limitadora do Estado no seu exercício 

de pretensão punitiva, em face do cidadão (no Estado Democrático de Direito), 

o Garantismo Penal ganha notoriedade no cenário jurídico mundial.  

O modelo garantista que abordaremos, preconizado inicialmente 

por Luigi Ferrajoli, está pautado na vida em uma sociedade democrática, cujo 

Estado reconhece direitos, garantias e liberdades como fundamentos da 

interação pacífica entre os cidadãos. Ele teve como primeira influência a 

Revolução Francesa de 1789, a partir da antítese que envolveu a liberdade do 

homem e o poder do Estado. 

Assim, o Garantismo penal pode ser entendido como um sistema 

que tem por fundamento tutelar a liberdade do cidadão submetido aos 

preceitos da investigação ou de uma ação penal, considerando que o direito 

penal é a última proteção legislativa da sociedade no Estado Democrático de 

Direito.  

Luigi Ferrajoli, autor da teoria do Garantismo penal, o define como 

"o sistema penal em que a pena fica excluída da incerteza e da 

imprevisibilidade de sua intervenção, ou seja, que se prende a um ideal de 
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racionalidade, condicionado exclusivamente na direção do máximo grau de 

tutela da liberdade do cidadão contra o arbítrio punitivo"1.  

Em sua trajetória garantista, o autor definiu a amplitude dos 

direitos fundamentais2 como inerentes a todos os seres humanos.   

Fernando Fernandes também conceituou o Garantismo e a sua 

sustentação ao Direito Penal:3  
 

A Teoria do Garantismo penal sustenta a necessidade de que o 
Direito Penal, em sentido amplo, seja um instrumento de defesa não 
só social, não só dos interesses dos acusado e da vítima, mas 
também instrumento de defesa e limite das interferências do Poder 
Estatal na questão penal, através da sua sujeição às regras 
constitucionais asseguradoras dos direitos, garantias e liberdades 
individuais. 

 

Trata-se, portanto, de uma teoria que imprime ao Estado (e o 

condiciona) ao dever de respeito irrestrito dos direitos fundamentais do 

cidadão.  

O Garantismo penal tem influência no juspositivismo jurídico, 

baseado na obra de Luigi Ferrajoli, Direito e Razão: Teoria do Garantismo. Ela 

sofre suas principais críticas ao ser analisada superficialmente e classificada 

como um “manto irrestrito” de proteção ao infrator da lei penal, como se fosse 

um possível incentivo à impunidade, em detrimento da pretensão punitiva 

estatal. 

Conforme veremos, ela está muito distante de ser uma teoria 

abolicionista, visto que suas bases cumprem e obedecem aos fundamentos 

                                                           
1 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 3.ed. São Paulo: RT, 2010. p. 81. 
Luigi Ferrajoli é filósofo, exerceu a magistratura, vinculado ao grupo conhecido como “Magistratura 
Democrática”. Como professor, lecionou Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito na Universidade de 
Camerino.   
2 “Propongo una definición teórica, puramente formal o estructural, de “derechos fundamentales”: son 
“derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” 
los seres humanos encuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidade 
de obrar; entendiendo por“derecho subjetivo” qualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 
(de no sufrir lesiones) adstrita a un sujeto por una norma jurídica; y por su “status” la condición de un 
sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 
titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercício de éstas”.(FERRAJOLI, Luigi. Los 
fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Editorial Trotta. 2001, p.19).  
3 FERNANDES. Fernando. O Processo Penal como Instrumento de Politica Criminal. Coimbra: 
Almedina. 2001, p.11 
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constitucionais do Estado Democrático de Direito, onde não há assento 

normativo para o desenvolvimento desta teoria de abolição.  

O Garantismo penal reveste-se ainda como uma forma de 

proteção do cidadão em face de sua necessária interação com o Estado, 

podendo ser aplicada aos diversos ramos do direito nos quais tal relação possa 

existir.  

Cabe assinalar que o cidadão tem preservadas as suas 

liberdades, direitos e garantias constitucionais pela Carta de 1988, que lhe 

oferece instrumentos para o exercício de sua cidadania no Estado Democrático 

de Direito brasileiro. 

Importante destacar que o Direito Penal é a última esfera 

normativa prevista pelo Estado para proteger e tutelar os bens jurídicos. 

Compete a ele aplicar as sanções previstas e as pelo Código Penal, mas 

sempre  – conforme defendemos nesta pesquisa – com cunho humanitário.   

A Teoria do Garantismo Penal tem continuamente trilhado seus 

fundamentos na preservação da liberdade do acusado submetido aos preceitos 

do processo criminal. Desta forma, procura restringi-la apenas quando 

estritamente necessário. 

Assim, no processo penal – por meio do qual será exercida a 

pretensão punitiva estatal – observamos que uma investigação policial eficiente 

e uma acusação apta a responder às expectativas da sociedade, identificam no 

Garantismo penal os fundamentos legais para amparar a atuação dos órgãos 

de persecução penal. 

Inicialmente restrito ao Direito Penal, consideramos relevante e 

imprescindível a incursão do Garantismo na esfera do Direito Processual Penal 

para sua necessária aplicação diante do sistema amplo dos direitos 

fundamentais. 

Seu conteúdo está diretamente ligado ao conceito de Estado 

Democrático de Direito, no qual os cidadãos não deverão ser submetidos aos 

flagelos da lei penal, para satisfazer a pretensão punitiva estatal exercida de 

forma imoderada e indiscriminada.  
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Além disso, o Garantismo pode se estender aos diversos ramos 

do Direito visto que seu fundamento maior, o que lhe dá sustentação é a 

dignidade da pessoa humana. 

O Processo Penal, instrumento da pretensão punitiva estatal, 

sempre esteve ao dispor dos governantes para aplicar a lei penal 

incriminadora, mas nem sempre observando o cunho humanitário do processo 

judicial ou das penas por ele aplicadas. 

Posteriormente, passaremos então a identificar os 

acontecimentos que conduziram ao reconhecimento da característica 

humanista do processo penal. 

O Direito Penal, por sua vez, gradativamente, reduziu seus níveis 

de controle e repressão sobre os cidadãos, suprimindo as penas de cunho 

corporal, abolindo a pena de morte e o banimento. 

Ora, se compete ao Processo Penal aplicar a pena mais severa 

do ordenamento jurídico pátrio, a privação da liberdade (provisória ou 

definitiva), devemos outorgar especial atenção ao bem jurídico da liberdade 

que é basilar para a preservação da dignidade da pessoa humana. 

Jorge Figueiredo Dias reconhece que a pena privativa de 

liberdade deve ser reconhecida como um instituto de ultima ratio. Segundo ele, 

deve haver uma reformulação da pena de prisão e a busca pela sua 

substituição por penas não institucionais4. 

Essa afirmação conduz o magistrado – ao se vincular aos 

princípios garantista e humanista – a buscar alternativas à privação da 

liberdade, definitiva ou provisória. 

Trata-se, portanto, de uma recomendação garantista que 

apresenta ao magistrado o dever de buscar medidas penais suficientes para 

promover, por exemplo,  a recuperação social do acusado e a prevenção geral 

do crime,  sem qualquer óbice constitucional para tal medida. 

 
 
 
 

                                                           
4 DIAS, Jorge Figueiredo. Direito Penal Português. Parte Geral II. As consequências jurídicas do crime. 
Coimbra: Notícias Editorial, 1993, p.53. 
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1.1 A Dignidade Humana 
 

 

O Garantismo está intrinsicamente ligado ao princípio da 

dignidade humana. Isto porque, o Estado Democrático de Direito alicerça seus 

fundamentos no dever de preservar e garantir o exercício dos preceitos 

constitucionais, dentre eles, e com especial atenção, o da dignidade da pessoa 

humana. 

Tendo em vista que a dignidade humana está prevista 

expressamente na Constituição, podemos argumentar que a essência do 

Garantismo está assegurada pela interpretação dos princípios constitucionais 

que o orientam.  

Da definição dos bens jurídicos a serem preservados pelo Direito 

Penal, até o trâmite da ação penal que irá aplicar a jurisdição ao caso concreto, 

devem ser observados os padrões garantistas que têm a dignidade humana 

como o seu limite, conforme assegura Luigi Ferrajoli: 
 

O valor da pessoa humana impõe uma limitação fundamental em 
relação à qualidade e à quantidade da pena. É este o valor sobre o 
qual se funda, irredutivelmente, o rechaço da pena de morte, das 
penas corporais, das penas infames e por outro lado, da prisão 
perpétua e das penas privativas de liberdade excessivamente 
extensas. Devo acrescentar que este argumento tem um caráter 
político, além de moral: serve para fundar a legitimidade do Estado 
unicamente nas funções de tutela da vida e dos demais direitos 
fundamentais; de sorte que, a partir daí, um Estado que mata, que 
tortura, que humilha um cidadão não só perde qualquer legitimidade, 
senão que contradiz sua razão de ser, colocando-se no mesmo nível 
dos delinquentes.5   

 
O Garantismo procura resguardar o ser humano, 

independentemente de ser vítima ou acusado, para não ser tratado conforme a 

dinâmica do totalitarismo citado em obra de Celso Lafer, no qual os direitos 

humanos eram considerados “supérfluos” e poderiam ser eliminados diante da 

sua falta de relevância6.     

                                                           
5 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 3.ed. São Paulo: RT, 2010.p.364.  
6 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.117. 



20 

 

Como mais um referencial humanista, citamos Cesare Bonesana, 

o Marquês de Beccaria, que defendeu os ideais iluministas, em especial os 

critérios de proporcionalidade entre o crime e a pena. 

Uma das prováveis orientações humanistas de Beccaria se deu 

ao conhecer o cárcere para onde foi levado por interferência paterna; logo após 

sair de lá, ele se insurgiu definitivamente contra as injustiças dos processos 

penais.7   

A obra de Beccaria que dedicou grande destaque à preservação 

da dignidade da pessoa humana foi Dos Delitos e Das Penas, escrita em 1763. 

Nela, o autor questionava os objetivos da legislação criminal e foi considerada,  

à época, um dos principais reflexos do Iluminismo por ter condenado as penas 

cruéis, com visível ideologia humanitária. 

Baseada em princípios de não violência, sua obra é caracterizada 

pelo humanismo e pelo Garantismo, visto que o autor atribui critérios claros à 

pena de prisão, conforme demonstramos:  

 

Assim, a lei apontará os indícios de um delito que impõem a custódia 
do réu, sujeitando-o a um interrogatório e a uma pena. O clamor 
público, a fuga, a confissão extrajudicial, o depoimento de um cúmplice, 
as ameaças e a constante inimizade com a vítima, o corpo delito e 
indícios semelhantes são provas suficientes para prender um cidadão; 
mas essas provas devem estar estabelecidas pela lei e não pelos 
juízes, cujos decretos são sempre nocivos à liberdade política, quando 
não são proposições de uma máxima geral emanada do código 
público.8   
 

Segundo o autor, na medida em que as penas fossem aplicadas 

moderadamente, as desolações e as aflições da prisão seriam menores e 

menos doloridas aos cidadãos; segundo o propósito do seu pensamento, o 

homem acusado de um crime, preso provisoriamente, e depois absolvido, não 

deveria trazer consigo nenhum resquício daquele período. 

Oswaldo Henrique Duek Marques e Carolina Alves de Souza Lima 

acentuaram que a obra de Beccaria inaugura o período humanitário do Direito 

Penal. Nele, destaca-se a necessidade de haver proporcionalidade entre a 

                                                           
7BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: J. Cretella Junior e Agnes Cretella. 2.ed. São 
Paulo: RT, 1999. 
8 Id. Ibid., p.83. 
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infração e a sanção penal justamente em função da observância dos princípios 

humanitários9. 

A defesa dos julgamentos públicos e da igualdade de penas entre 

as pessoas, por exemplo, demonstram que o Garantismo se amolda aos 

preceitos dos ideais defendidas por Beccaria, que foi um personagem 

significativo na história da atribuição de penas mais humanas e na construção 

de prisões excepcionais, que se perpetuaram bem além da sua época.  

O encontro do Garantismo e da dignidade da pessoa humana 

buscam ressaltar a ideia de que a liberdade é uma garantia essencial ao 

Estado Democrático de Direito, um dos bens mais valiosos do homem a serem 

preservados.   

A dignidade da pessoa humana é, portanto, um paradigma 

normativo para todas as gerações, o que atribui ao Garantismo a expectativa 

de preservá-la em sua aplicação prática, em qualquer ramo do Direito.  

Ao discutirmos sobre o campo de atuação da liberdade do homem 

e o poder estatal, em um Estado Democrático de Direito, entendemos que 

prevalece como regra a liberdade do ser humano, mas não em sua forma 

absoluta e indiscutível. Reconhecemos as hipóteses em que sua restrição é 

necessária até mesmo para garantir a paz social e o bem-estar de todos os 

cidadãos. Todavia, mesmo, e principalmente nestas hipóteses – de necessária 

restrição da liberdade – a garantia de que a dignidade humana precisa ser 

preservada, deverá sobressair.  
 
1.2 Princípios Norteadores do Garantismo no Processo Penal 

 
Princípios são orientações normativas de caráter geral, a ordenar 

a possibilidade jurídica da proteção declarada pelo legislador. Conforme 

orientam os aplicadores do direito, devem refletir a essência da Constituição 

para proteger os direitos fundamentais do homem. 

                                                           
9 MARQUES, Oswaldo Henrique Duek; ALVES, Carolina.  In: Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade 
Humana. (Coord). SILVA, Marco Antonio Marques da; MIRANDA, Jorge. São Paulo: Quartier Latin,  2008, 
p.435. 
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Assim, os princípios que norteiam o Garantismo penal serão de 

importância fundamental para a sua harmonização aos ditames da Constituição 

de 1988. 

A justificação do assento constitucional do Garantismo encontra 

lastro em cada um dos princípios que iremos expor, na medida em que seu 

fundamento situa o processo penal no contexto dos direitos, garantias e 

liberdades constitucionais. 

Avaliaremos, sobretudo, os princípios como paradigmas atuais e 

futuros para a edição de novas normas, que deverão estar sempre 

harmonizadas com os fundamentos constitucionais visando proteger a 

sociedade.  

 

1.2.1 Princípio da legalidade estrita  
 

A legalidade estrita é uma das formas de proteger o suspeito 

contra a imputação de condutas descabidas durante o exercício da pretensão 

punitiva estatal. 

Com a difusão e o fortalecimento das ideias iluministas, o 

princípio da legalidade se tornou um instrumento de garantia dos direitos do 

homem. Ficou reservado a outorga da jurisdição penal ao legislador 

constitucional, em observância aos preceitos democráticos e sempre limitado 

aos parâmetros legais para regrar a interferência da ação estatal na liberdade 

dos cidadãos. 

A legalidade representa então uma oposição às eventuais 

alterações de normas, que venham a causar prejuízo aos direitos fundamentais 

conquistados pelo homem.     

Entendemos que o princípio da legalidade estrita é corroborado 

pelo preceito constitucional do art. 1º do Código Penal: “Não há crime sem lei 

anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”. 

Na Constituição, a legalidade penal também é expressamente 

prevista no art. 5º, inciso XXXIX. Inserido, portanto, em ambos os textos, está o 

limite inicial da atuação estatal na vida dos particulares. 
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Para Heleno Cláudio Fragoso, o princípio da legalidade penal foi 

abordado como uma “regra básica que se denomina princípio da legalidade dos 

delitos e das penas ou princípio da reserva legal, e representa uma importante 

conquista de índole política, inscrita nas Constituições de todos os regimes 

democráticos e liberais”.10  

A oportunidade de abordarmos a legalidade penal vem desde a 

Magna Carta de 1215, editada na Inglaterra, que já trazia em seu texto: 

“nenhum homem pode ser preso ou privado de sua propriedade a não ser pelo 

julgamento de seus pares ou pela lei da terra”. 

Em síntese, a legalidade estrita é um obstáculo para a utilização 

imoderada de criminalização e punição de condutas que não sejam as reais 

expectativas e necessidades da sociedade no Estado Democrático de Direito. 

Ao observarmos o princípio da legalidade estrita, preservamos o 

Garantismo penal e evitamos que o Direito Penal sirva como um instrumento 

para atender a vontade de poucos em detrimento da maioria. 

Para o Estado intervir na liberdade dos cidadãos, apenas e 

obrigatoriamente poderá fazê-lo em absoluta conformidade à determinação da 

lei penal. 

 
1.2.2 Princípio da presunção de inocência 

 

A presunção de inocência é um direito constitucional (inciso LVII, 

do art. 5º11). É uma das fontes do Garantismo penal, por meio da qual se 

preserva a pessoa do acusado, que somente pode ser submetida aos efeitos 

da condenação criminal após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, ou ser privada de sua liberdade provisoriamente, quando outros 

meios não forem suficientes e adequados ao caso concreto. Ainda assim, deve 

haver, sempre que possível, uma revisão periódica dos motivos que o levaram 

à prisão. 

                                                           
10 FRAGOSO, Heleno Claudio. Direito Penal e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p.89.  
11 BRASIL. Constituição Federal. Art. 5º, inciso LVII “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória”. 
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Por ser um instituto que sustenta o Garantismo, o entendemos 

conforme estabelecido pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem12, 

(Título I, “Direitos e Liberdades”, art. 6º, sobre “processo equitativo”, alínea “2”) 

ou seja, qualquer pessoa acusada de uma infração penal presume-se inocente 

enquanto sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada. 

A presunção de inocência é uma evidente influência do princípio 

da dignidade humana. Assim, ninguém merece ser tratado como culpado antes 

do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

Alexandra Vilela reconhece ainda que a presunção de inocência 

não é um direito privativo do processo penal; é acolhido pela Constituição e 

elevado à categoria de direito fundamental13. 

Outro aspecto que merece destaque acerca da presunção de 

inocência tem direta vinculação ao Garantismo é a razoável duração do 

processo como algo determinante para a realização da justiça criminal.  

No relatório da Organização das Nações Unidas, a presunção de 

inocência foi descrita como um direito reconhecido internacionalmente; um 

direito que merece privilégio quando estabelecida a necessária separação dos 

presos definitivos (com cumprimento da pena iniciado), daqueles provisórios, 

que estão sob a custódia do Estado e aguardando um posicionamento acerca 

da ação penal14. 

Assim, devem os presos ou detidos sob a acusação criminal, que 

estejam sob a custódia policial ou prisional, serem tratados como inocentes, 

sem qualquer desumanidade. Deve ser evitada ainda a antecipação da pena, 

por meio da decretação da prisão provisória. Desta forma, a presunção de 

inocência protege o suspeito e seu direito de estar em liberdade durante o 

processo penal.  

                                                           
12 Disponível em: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-AE54-
44B9A163912EF12B8BA4/0/POR_CONV.pdf>. Acesso em: 21 fev.2012. 
13 VILELA, Alexandra. Considerações acerca da Presunção de Inocência. Coimbra: Coimbra, 2000, 
p.11.  
14 Normas e Princípios das Nações Unidas sobre a prevenção ao crime e justiça criminal. Organização: 
Secretaria Nacional de Justiça. Brasília: Secretária Nacional de Justiça, 2009. ‘C’. Prisioneiros sob 
custódia ou aguardando julgamento. 84. (1) Indivíduos presos ou detidos sob acusação criminal que 
estejam sob custódia policial ou prisional, mas que aguardem julgamento e sentença devem ser tratados 
como “prisioneiros não julgados” doravante nestas regras. (2) Prisioneiros não condenados têm 
presunção de inocência e devem ser tratados como inocentes. 85. (1) Prisioneiros não julgados deverão 
ser mantidos separados dos prisioneiros condenados. Disponível em: 
<http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-
_Portuguese1.pdf>. Acesso em: 21 mar.2012. 
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No entanto, evidente que poderá haver eventual restrição de 

liberdade no caso de interesse coletivo na aplicação da justiça. Neste sentido, 

a regra do processo penal é de que o acusado permanece em liberdade; sua 

restrição, portanto, é excepcional. Todavia, a presunção de inocência não é 

considerado um argumento suficiente e exclusivo para impedir uma eventual 

restrição da liberdade do acusado no curso da ação penal. 

Conforme observamos, a presunção de inocência tem importância 

fundamental para a avaliação sobre a condição do acusado no processo penal; 

qualquer medida que implique sua violação, nos termos da legalidade, deve ser 

fundamentada com clareza e objetividade. Será desconsiderado o argumento 

isolado que apontar para a sua necessidade. 

 Registramos ainda que a presunção de inocência tem natureza 

relativa justamente para possibilitar ao Estado privar a liberdade do acusado 

naqueles casos de extrema necessidade e fundamentada justificativa.  

Diante desse cenário, discute-se o maior alcance do princípio da 

presunção de inocência ao passo que, em determinados países, ele é 

reconhecido como um  “princípio de estado de inocência”, uma norma de efeito 

gradativo e crescente, que  influencia todo o ordenamento jurídico.  

Alfredo Vélez Mariconde afirma que “presunção” não é uma 

expressão correta, por não se tratar de uma presunção no sentido correto da 

palavra: 15 
 

(...) se as presunções são conjecturas ou deduções que se baseiam 
em experiências comum e nos fornecem certo convencimento acerca 
de uma situação concreta, a que desse modo chegamos a conhecer 
indiretamente, é uma indubitável que a favor do imputado não existe 
uma presunção de inocência, pois a experiência nos ensina que, na 
maioria dos casos, o processado (sujeito a processo), é mais do que 
um acusado, resultando culpado. Por outra parte, também é evidente 
que se existisse semelhante presunção não poderíamos conceber 
nenhum ato coercitivo contra a pessoa e os bens do imputado, desde 
que a detenção preventiva, o mesmo que o processo, estivesse 
baseada em uma presunção mais ou menos forte de culpabilidade.  

 

O estado de inocência é o estado jurídico do acusado que o 

atribui inocência até ser declarado culpado por meio de sentença penal 

condenatória irrecorrível. Isto não  impede que, no curso do processo penal, 
                                                           

15 MARICONDE, Alfredo Velez. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Lemer, 1969, p.30.  
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possa existir uma presunção de culpabilidade acentuada, o que faculta ao juiz 

fundamentar medidas de coerção da sua liberdade.  

Em observância ao Garantismo penal – ao decidir que será 

necessária a privação da liberdade do acusado e em respeito ao seu estado de 

inocência – o juiz deve buscar a forma menos gravosa para o cumprimento da 

medida, exaurindo expressamente os motivos pelos quais o cidadão não se 

adequa às alternativas cautelares elencadas pela legislação.  

Recomenda-se que, ao decretar a restrição da liberdade, sejam 

determinadas revisões periódicas para verificar os motivos que levaram à sua 

privação, podendo ser reconduzida a liberdade no caso de não existirem mais 

as razões iniciais indicadas para a segregação. 

 Resta-nos, como acréscimo, e conforme explicitamos, o dever do 

magistrado de revisar periodicamente os motivos que levaram à custódia do 

acusado. 

 

1.2.3. Princípio da efetividade do contraditório e ampla defesa 
 

No processo penal misto, no qual existem características 

inquisitivas (fase do inquérito policial), e do processo acusatório (fase judicial), 

devemos ponderar a aplicação do Garantismo penal como um instrumento para 

preservar a liberdade, os direitos e as garantias do acusado. 

Joaquim Canuto Mendes de Almeida adota o conceito de 

contraditório como uma “ciência bilateral dos atos e termos processuais e a 

possibilidade de contrariá-los”16.  

A preservação do contraditório no processo penal garante a 

oportunidade do acusado reagir face a uma acusação. É uma garantia prevista 

expressamente pela Constituição, como cláusula pétrea, e indica que somente 

poderá ser admitido em sede de ação penal, por intermédio dos recursos 

inerentes à respectiva relação processual penal.17  

                                                           
16 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São Paulo: 
RT, 1973, p. 81. 
17 BRASIL. Constituição Federal. (1988). Art. 5º, inciso LV. 
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Na fase de investigação policial, devido à sua natureza, não se 

admite o exercício do contraditório pleno, visto que não existe ainda uma 

acusação formal dirigida ao suspeito. 

Antonio Scarance Fernandes relata sobre a fase da investigação, 

que antecede a instauração do processo, na qual são realizados atos com 

grande repercussão probatória e que devem ser ajustados na história ao 

sistema vigorante: inquisitivo, acusatório ou misto18.  

Ocorre que o perfil do infrator da lei penal se sofisticou com o 

passar dos anos, demandando uma especialização dos órgãos de acusação e 

de julgamento e o aparelhamento mais moderno da jurisdição criminal.   

Os órgãos de persecução penal também precisaram se atualizar  

para enfrentar as novas modalidades criminosas, através de novas formas de 

investigação, se valendo até mesmo dos meios tecnológicos, para buscar a 

verdade capaz de reconstruir os fatos. 

Existe um questionamento comum sobre o exercício da defesa 

durante o inquérito policial, ou seja, sobre ampliar a defesa do suspeito, face à 

imputação que lhe é atribuída.   

Embora o legislador pátrio não faculte o exercício da ampla 

defesa, este deve ser preservado e revestido pelo exercício do direito de 

petição19, como uma decorrência do direito de acesso à justiça no Estado 

Democrático de Direito20. 

Novamente, defendemos que a proporcionalidade deva ser 

alcançada pelo Garantismo penal também no inquérito policial, respeitando os 

limites da investigação policial, sem violar as garantias constitucionais dos 

suspeitos da prática delitiva. Para Pedro Taques, a Carta Magna deve ser 

respeitada em toda a atividade investigatória21. 

Os limites para uma investigação garantista, que não ofenda a 

dignidade humana é um paradigma a ser atingido pelos órgãos de persecução 
                                                           

18 FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo 
penal. São Paulo: RT, 2005. p.74. 
19 BRASIL. Constituição Federal. (1988) Art. 5º, inciso XXXIV – “são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” 
20 BRASIL. Constituição Federal. (1988). Art. 5º, inciso XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito” 
21 GOMES Luiz Flavio; SANCHES, Rogerio; TAQUES, Pedro. (coord). Limites Constitucionais da 
Investigação. São Paulo: RT, 2009, p.6. 
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penal brasileiros. Isto, porque, os indícios nos quais se baseia a investigação 

podem não se sustentar, o que devolve ao suposto autor do fato o seu status 

anterior. 

A investigação deve ser limitada pelos direitos fundamentais 

inerentes ao Garantismo penal que irá preservar a defesa do interessado. Há, 

portanto, a possibilidade do seu defensor requerer diligências, pedidos de 

liberdade provisória, relaxamento de flagrante e impetrar habeas corpus.  

Diante da impossibilidade do exercício do contraditório no 

inquérito policial, se surgirem questionamentos sobre a prova, o art. 155 do 

Código de Processo Penal fixa que, apenas a prova produzida sob o crivo do 

contraditório judicial poderá servir para a convicção do juiz. A legislação 

reafirma, assim, que não se constitui prova em sede de inquérito policial. 

 
1.2.4 Princípio acusatório 

 
Para estruturar o Garantismo, é conveniente abordarmos também 

o princípio acusatório, que procura determinar a separação das funções de 

julgamento e acusação, distanciando-se assim dos preceitos do processo 

inquisitivo. 

Para instruir a acusação, é necessário um juízo preestabelecido, 

imparcial e capaz para avaliar as provas contra o acusado e preservar a 

oportunidade de defesa para, somente posteriormente, prolatar a decisão 

judicial. 

Conforme Luigi Ferrajoli, o processo como um meio de reconstruir 

a verdade dos fatos, deve ser avaliado como uma garantia e uma liberdade22:   

 

Se a história das penas é uma história dos horrores, a história dos 
julgamentos é uma história de erros; e não só de erros, mas também 
de sofrimentos e abusos, todas as vezes em que no processo se fez 
uso de medidas instrutórias diretamente aflitivas, da tortura até o 
moderno abuso da prisão preventiva. 

 
 

                                                           
22 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 3.ed. São Paulo: RT, 2010, p.114. 
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O pocesso penal acusatório não abandona a sua missão primária 

de punir os culpados, mas apenas se insere num contexto de garantias 

processuais, para que o acusado somente tenha o seu nome lançado no rol 

dos culpados após o trânsito em julgado dos recursos de defesa. 

A imparcialidade do órgão julgador também preserva aos 

acusados a certeza de um julgamento sem conceitos preestabelecidos e sem 

ignorar os limites constitucionais para o exercício da pretensão punitiva. 

Há limites para o exercício da acusação que garantem ao 

acusado não ser tratado como um objeto das imputações contra ele dirigidas, 

mas como um titular de direitos, garantias e liberdades. Isto não impede, por 

medida judicial fundamentada, que haja a restrição da sua liberdade, quando 

estritamente necessário. 

O princípio acusatório impõe ao cidadão que o outro seja punido, 

mas por meio de uma ação amparada pelos preceitos do devido processo 

legal. Garante-se, assim, a submissão dos envolvidos à jurisdição aplicada ao 

caso concreto. 

A paridade de instrumentos processuais entre a acusação e a 

defesa é uma característica do princípio acusatório e inerente ao processo 

penal. A ela somam-se a publicidade, a oralidade dos julgamentos e o dever de 

fundamentar as decisões judiciais que impliquem uma eventual restrição aos 

direitos fundamentais do acusado. 

Outra característica do princípio acusatório – e sua justificada 

inserção na teoria do Garantismo penal – é que o magistrado se apresenta 

como um sujeito passivo, separado da acusação e da defesa; cabe a ele 

preservar o debate paritário. 

O desafio do princípio acusatório ao processo penal garantista é o 

magistrado preservar o direito de defesa, do contraditório e resguardar o ônus 

da prova à acusação. 

O Supremo Tribunal Federal, ao indicar a observância do princípio 

acusatório, ressalta o direito à liberdade como uma regra, tem a prisão como 

exceção e julgou inconstitucionais os parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 da 
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Lei nº 10.826/2003, que disciplinava o Estatuto do Desarmamento e vedava, de 

maneira genérica, a concessão da liberdade provisória23. 

 

1.2.5 Princípio do ônus da prova 
 

O ônus da prova é a regra que condiciona ao titular da acusação, 

Ministério Público ou quelerante sustentar os termos, provas e fatos que 

aparelham o início da ação penal ou a investigação policial. 

Em observância ao princípio da dignidade humana e ao  

Garantismo penal, no aspecto objetivo podemos avaliá-lo como a regra de 

julgamento que o juízo deve observar sobre o fato relevante ao processo 

criminal. Em caso de dúvida, será resolvida a questão pela aplicação da regra 

in dubio pro reo.24  

O ônus da prova no processo penal outorga ao órgão de 

acusação a imposição de comprovar todas as provas nos autos, excetuadas 

aquelas que porventura sejam produzidas pela defesa, para justificar sua tese 

defensiva. A prova em si é o resultado de um processo de cognição intelectual 

do acusador e do defensor para obter um resultado ao aplicar a norma ao caso 

concreto. 

O princípio do ônus da prova no processo penal tem forte 

influência garantista na medida em que reconhece o acusado como inocente 

até que transite em julgado a acusação imputada contra ele.  

A incumbência do ônus da prova, ainda que preliminar, pode 

parecer um princípio inerente à acusação. No entanto, quando a defesa 

argumentar questões que dependam de justificação probatória acerca da 

consistência dos fatos, esse ônus pode ser revertido à defesa. 

Independentemente de nos referirmos à acusação ou à defesa, 

partimos do princípio que ambos estão inclinados na busca pela verdade. 

Desta forma, vincula-se ao magistrado o dever de exigir do interessado, para 

justificar ou apresentar prova condicionada a lastrear sua argumentação, sob 

                                                           
23 Ação Direta de Inconstitucionalidade. N.3112- DF. Pleno do Tribunal. Relator: Ricardo Lewandowsky, 
j.02.05.2007, votação por maioria. 
24 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: RT, 2003, 
p.433. 
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pena de não considerada digna para interferir na cognição probatória do 

julgador. 

Ao deflagrar a ação penal, a acusação traz para si a 

responsabilidade de apresentar ao juiz a harmonia e a sustentação de tudo 

quanto alegado para submeter um cidadão aos preceitos do processo criminal. 

E somente ao final de uma relação processual penal garantista – na qual a 

liberdade do acusado é uma regra condicionada aos preceitos dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa – é que é o nome do cidadão poderá ser 

lançado no rol dos culpados por meio de sentença judicial condenatória. 

O dever de provar que o cidadão praticou um crime é um dever 

processual da acusação, que deverá comprovar que os fatos articulados no 

processo criminal militam em desfavor do acusado. Os indícios da prática 

delitiva apresentados durante a investigação policial são aqueles que podem 

oferecer elementos ao acusador que o levem a buscar, na jurisdição penal, o 

processo em face do infrator. Assim, implica muito maior a responsabilidade da 

acusação quando opta por dispensar o inquérito policial e iniciar a ação penal 

ao avaliar que já tem provas suficientes sobre a autoria e a materialidade 

delitiva. 

 

1.2.6 Princípio da jurisdicionariedade 
 

Conforme já abordamos, o Garantismo penal é uma teoria 

limitadora ao exercício imoderado e desproporcional do exercício da pretensão 

punitiva estatal. 

Desta forma, a jurisdição exerce um papel importante na 

aplicação da lei, em face do caso concreto, principalmente ao observar os 

preceitos do Garantismo penal. 

Neste sentido, a jurisdicionariedade condicionará que a atividade 

necessária para obter as provas da prática delitiva deva ser realizada mediante 

um juízo preconcebido e imparcial para julgar a causa. Não poderá haver culpa 

imputada ao acusado sem sua apresentação em juízo, o que condiciona 

sujeitar a acusação aos postulados da defesa. 
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Neste contexto, o Garantismo penal busca preservar os direitos 

fundamentais, disciplinar a  jurisdição de natureza instrumental e tem na 

jurisdicionariedade a submissão da declaração da culpa ao âmbito do devido 

processo legal, ratificada pelo axioma nulla culpa sine iudicio. 

Por fim, temos que o Garantismo penal condiciona ao exercício da 

pretensão punitiva à submissão do acusado aos preceitos do processo penal 

acusatório e, por consequência, ao princípio da jurisdicionariedade.  

Assim relatou José Frederico Marques sobre o tema: “a 

descoberta da verdade, que é a causa finalis da instrução processual, está 

sujeita a limites e restrições no desenvolvimento da atividade processual”.25 E o 

Garantismo, ao ser avaliado como um instrumento de legitimação dos atos dos 

órgãos de persecução penal no exercício do seu mandamento constitucional, 

não abre caminhos ou possibilidades para eventuais questionamentos sobre a 

legalidade dos atos que serviram como base ao Estado para interferir na 

liberdade do acusado. 

 

1.3 Direito à Liberdade 
 
Após apresentarmos os princípios que entendemos conter em si a 

teoria do Garantismo penal, passemos à análise do valor “liberdade”. Isto 

porque, ao optarmos por desenvolver o tema do Garantismo neste doutorado, 

em especial voltado ao processo penal, temos como foco a preservação da 

dignidade humana por meio da ação estatal. E nos parece claro que preservar 

a dignidade humana é não limitar esforços para garantir e assegurar um dos 

mais valiosos bens do ser humano: a liberdade.  

No processo penal, preservar a liberdade significa preservar a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana. No Brasil, observamos que as 

liberdades são restringidas, provisoriamente, em decorrência de processos 

penais que, por vezes, não observam os critérios legais expressos que 

justifiquem a sua decretação. 

Temos que a outorga da jurisdição ao cidadão brasileiro para 

preservar a sua liberdade somente pode ser concedida sob o prisma garantista, 
                                                           

25 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Vol. I. São Paulo: Millenium, 
2007, p.283. 
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conforme estabelecem os direitos fundamentais da Constituição. E a pretensão 

de proteger os direitos dos acusados sem observar os direitos e garantias 

constitucionais é indevida, na medida em que não cumpre o fundamento 

constitucional da cidadania. 

Sobre a liberdade no processo penal, Antonio Scarance 

Fernandes ressalta:  

 
Do fato de o país ser um Estado Democrático de Direito assentando 
no valor da dignidade humana, extrai-se pelo menos algumas regras 
básicas sobre como o processo penal deve ser construído e autuado: 
a) no processo deve proporcionar efetiva e contraditória participação 
das partes, a fim de que possam, de forma democrática, contribuir 
para o seu julgamento; b) na investigação, no processo condenatório, 
no processo de execução deve-se levar em conta a dignidade da 
pessoa submetida à persecução ou ao cumprimento da pena, sendo 
vedados atos atentatórios aos seus valores essenciais; c) em 
qualquer tipo de processo deve assegurar ao investigado, ao acusado 
ou ao condenado mecanismos para se defender contra atos 
violadores de sua dignidade humana, assegurando-lhe, por exemplo, 
meios para proteger a sua liberdade26. 
  

Em cumprimento aos fundamentos constitucionais da cidadania e 

da dignidade da pessoa humana, a restrição da liberdade do acusado no 

processo penal deverá seguir os preceitos humanistas e garantistas, buscando 

sempre a efetividade e observância aos direitos fundamentais.   

O Estado Democrático de Direito preserva o direito do cidadão de 

manter sua paz social, limitando suas interferências estatais ou particulares. Ao 

preservar as liberdades constitucionais, o Estado faculta ao cidadão o direito de 

viver de acordo com o seu livre arbítrio e, desta forma, restringe sua interação 

à legalidade, conforme dispõe o art. 5º, inciso LIV da Constituição: “ninguém 

poderá ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal”. Assim, a liberdade do indivíduo só pode ser privada por meio de 

processo judicial para atingir assim o objetivo público, ético e político da 

jurisdição criminal.  

Nelson Pessoa também registra que a regra constitucional 

(implícita ou explícita), preserva o direito do acusado de gozar de sua liberdade 

                                                           
26 FERNANDES, Antonio Scarance. Vinte anos de Constituição e o processo penal. In: PRADO, Geraldo; 
MALAN, Diogo (coord). Processo Penal e democracia. Estudos em homenagem aos 20 anos da 
Constituição da República de 1988. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2009. p.86. 
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durante o processo penal, apenas registrando que não se trata de direito 

absoluto, estando sujeito às restrições27. 

Esse cenário, somado à preservação da dignidade da pessoa 

humana e da presunção de inocência conduz o magistrado ao dever 

constitucional de buscar alternativas à privação da liberdade do acusado.  

Cabe, portanto, ao Estado o aparelhamento adequado para atuar de forma 

positiva, criar procedimentos e institutos jurídicos que garantam tanto a 

segurança como a liberdade, durante o processo penal. É necessário criar uma 

estrutura processual destinada a exercer a pretensão punitiva estatal que não 

pode perder de vista o fato do acusado não ser o objeto das investigações, 

mas sim titular de direitos, garantias e liberdades constitucionais.  

Do ponto de vista histórico, com a difusão e o fortalecimento das 

ideias iluministas, houve uma forte reação contra o excessivo fortalecimento da 

atuação do Estado na justiça criminal cujo objetivo era preservar e proteger os 

direitos, garantias e liberdades constitucionais. Eduardo Juan Couture 

enfatizou, já na modernidade, ser inadmissível a privação da liberdade sem a 

garantia de um “processo desenvolvido na forma que a lei estabelece, lei essa 

dotada de todas as garantias do processo legislativo”28. 

A observância do princípio constitucional do estado de inocência 

deve ser uma regra, assim como a permanência do acusado em aguardar em 

liberdade (no curso do processo penal). São, portanto, resguardados aos casos 

de extrema necessidade a privação da liberdade, uma decisão sempre 

fundamentada em critérios objetivos e recorrível, que deve ainda indicar a 

periodicidade de revisão dos motivos que a fundamentam e aqueles pelos 

quais não foram garantidos ao cidadão uma alternativa cautelar adequada ao 

caso concreto. Salientamos que preservar a liberdade do acusado tem lastro 

no princípio in dubio pro reo, que é considerado seu principal fundamento 

humanista e respaldado no próprio estado de inocência. 

Em síntese, não é precipitado admitirmos que, pelo conteúdo 

normativo do estado de inocência, e sua natureza de cláusula pétrea, a 

                                                           
27 PESSOA, Nelson R. Fundamentos constitucionales de la exención de prisón y de la 
excarcelación. Buenos Aires: Hammurabi, 1992, p.28.     
28 COUTURE, Eduardo Juan. Las garantias constitucionales del processo civil. Estudios de derecho 
processual civil. 2.ed. Buenos Aires, Depalma, 1978, t.1,p.51. 
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liberdade do acusado deva ser regra no processo penal, uma norma de caráter 

não absoluto. 

É certo que para obter uma convivência pacífica em sociedade, 

devem ser outorgados aos cidadãos, no Estado Democrático de Direito, 

liberdades para que cada um possa dispor da sua vida. E somente em 

sociedades democráticas, amparadas em uma ordem jurídica constituída, o 

cidadão conhece os limites de atuação em face do outro.  

Na Constituição, mais especificamente no princípio constitucional 

da cidadania reside, portanto, o fundamento para que os cidadãos postulem 

perante o Estado-Juiz a proteção da ameaça ou lesão aos seus direitos, 

garantias e principalmente das liberdades ali asseguradas.    
 

 1.3.1 A liberdade e o direito de punir 
 
 

Ao abordarmos a liberdade29 como um direito fundamental 

previsto e assegurado pela Constituição e ao reconhecermos o Estado, em seu 

exercício do direito de punir os infratores da lei penal incriminadora, devemos 

considerar que, para tal atividade é preciso critérios bastante precisos.  

Por meio de critérios de proporcionalidade, necessidade e 

instrumentalidade acusatória, definimos situações nas quais a liberdade do 

acusado pode ser restringida, mas assim mesmo, ainda ser preservado o 

exercício cujo foco é o Garantismo penal, decorrente da inalienável dignidade 

da pessoa humana. 

Cabe ao legislador pátrio outorgar à sociedade as leis suficientes 

para reconhecermos como excepcional a privação de liberdade, resguardadas 

as situações de extrema necessidade. 

                                                           
29 Tivemos como referencias os seguintes autores: CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de.  
Reserva de jurisdição e direito de liberdade. Revista da EMERJ. v. 8, n. 29, 2005, p. 76-86; CANELLAS, 
Maria Isabel Jesus Costa. A concepção filosófico-jurídica de liberdade. Revista do Instituto de 
Pesquisas e Estudos. n. 43, 2005. Bauru: ITE, 1996; TORON, Alberto Zacharias. A Constituição de 1988 
e o conceito de bons antecedentes para apelar em liberdade. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
n. 4, v. 1, 1993, p.70-80; LIMA, Marcellus Polastri. A Constituição Federal, prisão cautelar e liberdade 
provisória. Questões particulares. In: PRADO, Geraldo (Coord.). Processo penal e democracia: estudos 
em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988; RODRIGUES, Anabela Miranda. 
A determinação da medida da pena privativa de liberdade: os critérios da culpa e da prevenção. 
São Paulo: RT.   
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Jorge Figueiredo Dias registrou que o Direito Penal somente 

poderá intervir quando forem verificadas lesões insuportáveis das condições 

comunitárias essenciais ao livre desenvolvimento e à realização da 

personalidade de cada homem30. 

O processo penal deve, portanto, preservar a liberdade sob dois 

prismas: 1) a liberdade da vítima de conviver pacificamente na sociedade 

democrática sem que os seus bens jurídicos sejam violados; 2) a liberdade do 

suspeito ou acusado, no processo judicial, restringida de forma excepcional e 

apenas quando outras medidas menos danosas forem ineficientes no caso 

concreto.  

Quando houver a prática de um delito e as suas circunstâncias se 

adequarem aos requisitos da prisão preventiva, a liberdade poderá ser 

restringida no âmbito do processo judicial, emanada por decisão judicial, 

fundamentada e recorrível.  Acrescenta Germano Marques da Silva que,  

 
a prisão preventiva tem natureza excepcional, não sendo decretada 
nem mantida sem que possa ser aplicada caução ou outra medida 
mais favorável prevista na Lei. É uma cartilha legal de qualquer 
Estado Democrático de Direito.31 

 

Assim, o direito estatal de punir os infratores da lei penal poderá 

ser livremente exercido, resguardados os padrões normativos da legalidade, 

que têm a preservação da liberdade como objetivo principal do processo penal.  

Neste sentido, o Garantismo penal não impede que a liberdade do 

acusado seja privada, apenas roga ao Estado-Juiz que, no seu poder geral de 

cautela, procure alternativas menos aflitivas para que a prisão seja a ultima 

ratio da ação estatal ao exercer a jurisdição.  

No entanto, garantir os direitos fundamentais no direito de punir é 

também permitir que seja privada a liberdade de indivíduos com prova 

suficiente de autoria e materialidade delitiva ou com fundada suspeita de fuga 

para se eximir da aplicação da lei penal ao caso concreto. 

                                                           
30 DIAS, Jorge Figueiredo. Direito Penal Português – As consequências jurídicas do crime. Coimbra: 
Editorial, 1993, p.65.    
31SILVA, Germano Marques da. Pulseiras eletrônicas: uma oportunidade à Liberdade. In: Vigilância 
Eletrônica. 2002-2004. Instituto de Reinserção Social. Ministério da Justiça. Jan. 2005, Lisboa, p.65. 
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Por outro enfoque, temos o Garantismo penal também como um  

instrumento de defesa estatal em face daqueles que questionam a legalidade 

das suas medidas. Uma vez preservados irrestritamente os direitos 

fundamentais, restará pouco campo para questionamentos sobre a legalidade 

da resposta penal oferecida pela jurisdição ao caso concreto.   

 
1.3.2  A Liberdade e a jurisdição 

 

A Liberdade é um dos pressupostos da existência do Estado 

Democrático de Direito; é do Estado a responsabilidade por oferecer os meios 

e os instrumentos para proteger eventuais violações às normas que regem a 

sociedade. A Constituição reconhece ao cidadão brasileiro identificar no ente 

estatal o dever constitucional de aplicar a jurisdição ao caso concreto, 

postulada por meio dos processos judiciais. E como o monopólio da 

administração da justiça é do Estado, é facultado ao cidadão o direito de 

postular uma prestação jurisdicional, em atendimento ao conflito de um 

interesse. 

Assim, ao ter sua liberdade violada ou questionada de alguma 

forma, o cidadão deve se socorrer do Estado em busca da sua pretensão 

jurisdicional, e nunca pleitear a solução de suas expectativas pela “justiça das 

próprias mãos”. É o que assegura a Carta Política de 1988; o cidadão brasileiro 

se submete aos preceitos e fundamentos democráticos e humanistas, 

reconhecendo que compete ao ente estatal o dever de solucionar 

imparcialmente os conflitos e aplicar o direito ao caso concreto.  

Joaquim Canuto Mendes de Almeida reconhece no Estado o 

supremo idealizador de justiça que, em busca da defesa contra os 

procedimentos ilegais e imorais, deve criar garantias para promover os direitos 

individuais no processo penal sobre o ideal estatal de punir ou não punir, 

conforme a justiça32. Assim, a intervenção na liberdade do indivíduo deve estar 

amparada pela garantia constitucional da jurisdição, objetiva e eficaz. Qualquer 

interferência nas liberdades dos cidadãos deve, portanto, estar de acordo com 

a estrita necessidade do caso concreto, condicionada sempre às garantias de 
                                                           

32 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São Paulo: 
RT, 1973, p.101. 
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juízo preestabelecido (norma penal vigente e conhecida, preservação das 

garantias processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, recorribilidade de decisões, imparcialidade do órgão julgador e 

acusador, fundamentação das decisões que restrinjam direitos, garantias e 

liberdades e duplo grau de jurisdição). 

Ao condicionar a restrição de liberdades constitucionais aos 

processos administrativos e judiciais, desde que preservadas as garantias 

acima, vislumbramos o Garantismo penal sem indicar nenhuma razão para 

considerarmos essa teoria protecionista ao acusado (em prejuízo do Estado).  

A jurisdição exerce um papel importante como fonte de 

preservação da liberdade, na medida em que o cidadão outorga ao Estado a 

possibilidade de aplicar o direito ao caso concreto. Ao acioná-lo em busca de 

uma solução para os seus conflitos, o indivíduo deseja, nos termos do 

fundamento da cidadania, que suas necessidades sejam atendidas para 

garantir a manutenção da sua liberdade, da forma mais ampla possível. 

Havendo inércia ou omissão da jurisdição para preservar a liberdade 

constitucional, o cidadão passa a ter a sensação de que seus direitos 

constitucionais não são prioridade para o Estado. 

Rogério Lauria Tucci menciona que o processo penal tem dupla 

finalidade: 1) a tutela de liberdade do indivíduo e 2) a garantia da sociedade 

contra a prática de crimes33.  

A Jurisdição é entendida como uma forma de proteção para a  

interferência nas liberdades dos cidadãos no Estado Democrático de Direito. É 

uma condição imprescindível para a eventual restrição da liberdade do acusado 

no processo penal. Isto, porque, quando o Estado Democrático de Direito é 

reconhecido pelos cidadãos, estes também o fazem como ente estatal 

soberano, e responsável pela outorga e pela preservação da cidadania entre as 

pessoas. 

O acesso aos instrumentos na busca da jurisdição – com base no 

fundamento da dignidade da pessoa humana – também se solidifica na 

cidadania constitucional. Por meio dela é que se reconhece a atribuição estatal 

para mediar os conflitos e aplicar a jurisdição ao caso concreto. A cidadania 
                                                           

33 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro. São Paulo: 
RT, 2011, p.38. 
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reserva ao cidadão os meios para defender os seus interesses. E reside, nas 

garantias processuais, o melhor deles em defesa do estado de inocência do 

acusado. Por fim, por ser a cidadania um princípio constitucional, sua garantia 

será sempre um paradigma, fonte para novas medidas judiciais e 

administrativas que a preservem tal qual os princípios do Estado Democrático 

de Direito.  

A aplicação da Jurisdição ao caso concreto é ainda um importante 

instrumento de paz social. Isto porque media os conflitos de interesses entre os 

cidadãos conforme a outorga constitucional, e aplica o direito ao caso concreto. 

Quando essa jurisdição se revela tardia e, por vezes, morosa, desperta nos 

cidadãos o sentimento de desconfiança na solução dos conflitos e coloca em 

risco a credibilidade do Estado no exercício de preservar esta garantia 

constitucional.  

Por este enfoque, a razoável duração do processo é uma garantia 

constitucional do cidadão, que espera uma ação ativa do Poder Judiciário 

visando pacificar a demanda das partes. A aplicação da jurisdição ao caso 

concreto deve observar o prazo para responder às expectativas pessoais dos 

cidadãos. Como exerce um papel muito importante na pacificação social, nela  

residem as esperanças dos cidadãos na solução dos seus conflitos. Assim, 

temos que a jurisdição aplicada no âmbito processual penal de cunho 

garantista dificilmente será objeto de críticas e de questionamentos pelas 

partes interessadas em relação à sua eficácia. Isto porque, preservados os 

direitos fundamentais de ambas no curso do processo penal, certamente a 

verdade judicial será atingida. 

Entendemos que a jurisdição criminal é a única capaz de restringir 

a liberdade de suspeitos e acusados da prática das infrações penais, restritos 

ao âmbito do devido processo legal. Até mesmo para preservar ao máximo a 

paz social, a Jurisdição faculta aos órgãos de persecução penal, condicionar a 

liberdade dos suspeitos e dos acusados, ao cumprimento de obrigações menos 

gravosas que a privação, definitiva ou provisória, da sua liberdade. 

Poderíamos ainda mencionar que, se o magistrado é obrigado 

(inciso IX, art. 93 da Constituição) a fundamentar seus atos sob pena de 

nulidade, nada impede que sejam cobrados dos membros do Ministério Público 
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e da autoridade policial que também fundamentem seus atos decisórios, 

facultando de igual forma, o exercício das garantias constitucionais da parte, 

entre eles a do contraditório, da ampla defesa e da recorribilidade das 

decisões.    

Assim, todos os cidadãos submetidos aos preceitos da 

persecução penal devem ser amparados pela observância irrestrita aos seus 

direitos fundamentais, quando da aplicação da jurisdição ao caso concreto, 

para atingir de fato os contornos da pretendida segurança jurídica. 

Diante dessas considerações, temos que o Direito Penal deve ser 

um instrumento de liberdade. E como reflexo da sua evolução, superar as 

penas corporais, abolir a pena de morte, reduzir o tempo de aplicação das 

penas privativas da liberdade e, principalmente, reconhecer a necessária 

humanização na aplicação das penas de prisões, procurando substituí-las por 

outras formas, como a custódia provisória ou definitiva.  

Por fim, Carla Sosa34 assinala sobre a imposição da liberdade no 

processo penal como uma norma posta aos cidadãos; segundo a autora, ela 

somente poderá ser restringida quando desconstituído o seu status de 

inocente, por meio de uma sentença declaratória de culpabilidade que garanta 

a pena aplicada não como um juízo prévio, mas imposta com base na 

legislação vigente. 

A privação de liberdade é, portanto, uma medida excepcional, 

visto a real possibilidade de o acusado sofrer violências e coações de natureza 

irreversíveis enquanto estiver no cárcere.  

O processo penal deve, então, ser interpretado como um 

instrumento de preservação da liberdade cuja restrição apenas poderá ocorrer 

quando outras medidas se revelarem inadequadas ao caso concreto; e deve 

necessariamente ser decretada por decisão judicial fundamentada e recorrível.  

 

 

 
                                                           

34 SOSA, Carla. El máximo poder del Estado. La prisión preventiva. Las presunciones procesales. In:  
Garantias, Medidas Cautelares e Impugnações.  Buenos Aires: Editorial Jurídica Nova Tesis, 2005, 
p.65: “Se impone entonces la libertad, pues la situación normal de los ciudadanos es ‘libertad’, la que sólo 
puede ser restringida cuando sea destruído su status de inocente, a través de uma sentencia que declare 
sua culpabilidade. ‘Es decir, se quiere que la pena no sea anterior al juicio prévio, ni sea impuesta fuera 
de él”. (Tradução livre).   
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2 GARANTISMO NO BRASIL  
 

Neste capítulo demonstraremos as ocasiões em que podemos 

encontrar e identificar normas de conteúdo garantista no processo penal 

brasileiro. Em algumas delas, faremos uma releitura dos postulados à luz da 

teoria do Garantismo penal que pode ser constatado em diversas 

oportunidades no ordenamento jurídico brasileiro.  

Para o foco do nosso estudo, citamos em especial, o Código de 

Processo Penal, por observarmos a prioridade atribuída aos direitos 

fundamentais na relação jurídico-penal. Gradativamente constatamos que 

desde a sua edição, em 1941 e a partir das reformas pontuais as quais foi 

submetido, procurou-se adequar seus preceitos à observância de princípios 

como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a presunção 

inocência, o dever de fundamentar decisões e o ônus da prova, pela acusação.  

Os princípios constitucionais que observaram as reformas 

pontuais, desde a instituição do Código de Processo Penal, se relacionam 

diretamente aos preceitos da teoria do Garantismo, não por inovarem quanto à 

sua fundamentação, mas por reproduzirem, por exemplo, o fundamento 

constitucional da dignidade humana. 

O Garantismo vem sendo introduzido aos poucos, especialmente 

quando são identificadas as necessárias adequações no processo penal a fim 

de evitar que ele seja objeto de questionamentos sobre sua ineficiência prática. 

Noberto Bobbio apresentou uma das principais bases do 

Garantismo que entendemos se adequar ao nosso Estado de Direito:  

 
A elaboração um sistema geral de Garantismo, ou se preferir, a 
construção da vigas-mestras do Estado de Direito que tem por 
fundamento e por escopo a tutela da liberdade do indivíduo contra as 
várias formas de exercício arbitrário do poder, particularmente, odioso 
no direito penal35.  
 
 

A Constituição, por sua vez, oferece aos cidadãos brasileiros 

diversas formas de garantir os preceitos do processo penal humanista nos 

                                                           
35 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 3.ed. São Paulo: RT, 2010,  p.7. 
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quais tanto a vítima quanto o acusado gozam de tratamento digno e 

respeitador em relação às suas necessidades e expectativas. Assim, o 

processo penal busca refletir os direitos fundamentais e não oferecer uma 

proteção irrestrita ao acusado como se ele fosse uma figura privilegiada na 

relação processual penal; ele é, sim, digno de ser respeitado como titular de 

direitos, garantias e liberdades constitucionais, conforme elencadas pela 

Constituição.  

Da mesma forma, a vítima deve ter preservada nas formas 

processuais a defesa dos seus interesses e a eventual reparação do dano, 

mediante a apuração da responsabilidade do acusado pela prática da infração 

penal. 

Qualquer procedimento iniciado com violação aos preceitos 

constitucionais é nulo de pleno direito, incompatível também com os preceitos 

humanistas em sintonia com o Garantismo penal preconizado por Luigi Ferrajoli 

e no qual nos baseamos para desenvolver este estudo. E cabe ressaltar que  

não falamos em nulidade pelo fundamento exclusivo da teoria garantista, mas 

em razão do descumprimento do preceito fundamental da dignidade da pessoa 

humana.  

Ao desenvolvermos o raciocínio garantista no processo penal 

brasileiro e harmonizá-lo com o humanismo, entendemos que o magistrado 

deve ser o reflexo dos preceitos constitucionais, conforme citado por Luiz 

Antonio Rizzato Nunes, para que a busca pela justiça seja baseada no ser 

humano e voltada ao atendimento das suas expectativas e da preservação da 

sua dignidade36. 

Assim, um dos maiores desafios do Garantismo é dimensionar até 

onde o Estado poderá interferir na liberdade do acusado da prática do delito 

sem lhe causar uma aflição indevida e inadequada, em decorrência de medidas 

processuais penais desnecessárias.  

 

 
 
 

                                                           
36 NUNES, Luis Antonio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade humana – doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p.421. 
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2.1. Requisitos constitucionais do processo penal humanista 
 

Luigi Ferrajoli discorreu sobre o fortalecimento de uma teoria geral 

e as condições normativas e sociais para nascimento do Garantismo. Ao tratar 

das acepções desta teoria, apontou que, no Estado de Direito, devem ser 

apresentados níveis de normas e de deslegitimação; e que o modelo garantista 

foi recebido pela Constituição Italiana, com traços de racionalidade, justiça, e 

legitimidade de intervenção punitiva.37 

O Garantismo penal inicialmente foi avaliado como se 

representasse uma roupagem de proteção indiscriminada ao acusado, como se 

fosse contrário a toda e qualquer medida sofrida no curso do processo criminal. 

Na relação entre o Estado e os acusados da prática de delitos, 

são recorrentes as incursões do Estado que contrariam os direitos 

fundamentais dos cidadãos – por vezes, desnecessárias e injustificadas – 

decretadas na fundamentação genérica das decisões judiciais. 

Casos assim ferem os fundamentos constitucionais como a 

dignidade da pessoa humana e a cidadania, além de não preservarem os três 

preceitos fundamentais para a solidificação do preceito humanista: a 

racionalidade, a justiça e a legitimação da intervenção estatal. 

Assim, o conceito do Garantismo penal, segundo Luigi Ferrajoli 

está concentrado nos seguintes aspectos:  

 

1) é um modelo normativo de Direito, no que diz respeito ao 

Direito penal;  

2) é o modelo da estrita legalidade, próprio do Estado de Direito;  

3) sob o plano epistemológico, é um sistema cognitivo ou de 

poder mínimo;  

                                                           
37Tres acepciones de «garantismo» 1. El estado de derecho: niveles de normas y niveles de 
deslegitimación. Hemos visto cómo el modelo penal garantista, aun cuando recibido en la Constitución 
italiana y en otras Constituciones como parámetro de racionalidad, de justicia y de legitimidad de la 
intervención punitiva, se encuentra ampliamente desatendido en la práctica, tanto se si considera la 
legislación penal ordinaria como si se mira a la jurisdicción o, peor aún, a las prácticas administrativas y 
policiales. In: FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoria del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés 
Ibánez. 4. ed. Madrid: Trotta, 2000, p.851.Tradução Livre. 
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4)  sob o plano político, se caracteriza como uma técnica de 

tutela idônea que minimiza a violência e maximiza a liberdade 

e;  

5) sob o plano jurídico, representa um sistema de vínculos 

impostos à função punitiva do Estado em garantia à 

preservação dos direitos dos cidadãos38.  

 

Estamos nos referindo a um paradigma normativo que não se 

exaure no Direito Penal; o Garantismo o ultrapassa para garantir a proteção 

aos bens jurídicos essenciais à sociedade ao permear o Direito em seus 

diferentes ramos.  

Joaquim Canuto Mendes de Almeida definia os preceitos iniciais 

do Garantismo penal ao registrar que, em instruções preliminares, deve ser 

preservada a presunção de inocência contra as acusações infundadas, 

competindo ao Poder Judiciário ser contrário ao custo e à inutilidade que 

geraram estas ações39. 

O Garantismo penal se apresenta, portanto, diante de uma 

antítese: o direito do Estado de punir os infratores conforme a lei penal e o  

legítimo exercício da pretensão punitiva versus o direito de liberdade dos 

cidadãos submetidos aos preceitos de um Estado Democrático de Direito. É um 

cenário que exige um equilíbrio entre as normas e a adequada postura dos 

aplicadores do Direito para que o Estado não abandone a punição dos 

infratores da lei penal, mas sempre o faça em conformidade aos requisitos 

constitucionais.   

No Brasil, o processo acusatório separa os órgãos de acusação 

dos julgadores. O sistema está em perfeita harmonia com o Garantismo ao 

passo que ambos só admitem interferências nas liberdades constitucionais 

desde que amparadas por decisões judiciais recorríveis, preservada a defesa 

técnica e a oportunidade de exercício de direito de petição, dentre outros.  

O Garantismo é uma evolução do sistema acusatório, na medida 

em que situa os integrantes da relação processual penal no âmbito da 

                                                           
38 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 3.ed. São Paulo: RT, 2010.  
39 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São Paulo: 
RT, 1973, p.17. 
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fidelidade aos direitos, garantias e liberdades constitucionais assim como os 

prevê nossa Carta Constitucional.   

 

2.2 O Acesso à Justiça Penal Garantista 
 

O acesso à justiça penal, no Estado Democrático de Direito, está 

assegurado pelo art. 5º da Constituição, como um direito do cidadão de se 

manifestar e de defender seus interesses na sociedade humanista. 

O Estado Democrático de Direito deve oferecer oportunidades 

para o acusado ou o suspeito da prática de uma infração penal para que 

tenham condições reais de exercitar a ampla defesa dos seus interesses, 

contraditando a imputação ou a acusação a seu respeito. Desta forma, sempre 

que atribuída uma conduta em face de um cidadão, nos termos da justiça 

garantista, o Estado deve garantir-lhe amplos meios de defesa e todas as  

oportunidades para contestar as provas e os fatos apresentados, por meio de 

recursos inerentes no processo e previstos em nossa legislação. 

Conforme já salientamos neste estudo, a cidadania é fundamento 

instrumental para a outorga da jurisdição no Estado Democrático de Direito. 

Nele, os cidadãos podem se socorrer da tutela estatal, em especial pelo Direito 

Penal, para resolver seus conflitos quando houver violações aos bens 

juridicamente tutelados.  

Em regra, toda vez que o cidadão se socorrer do Poder Judiciário 

para tutelar suas expectativas, deveria fazê-lo sob o prisma do Garantismo 

penal, seja ele a vítima ou o acusado. Marco Antonio Marques da Silva registra 

sobre o tema: 
 
Há uma crise no direito penal e no processo penal reconhecida em 
quase toda a doutrina moderna. Ela decorre da ineficácia dos 
institutos tradicionais para resolver os conflitos existentes na 
sociedade moderna, decorrente do crime organizado, que impõe uma 
nova forma de atingir os bens jurídicos, sem uma vítima 
individualizada, massificando a criminalidade40.   
 
 

Quando existe a outorga da jurisdição ao cidadão, em 

cumprimento ao preceito constitucional da sua inafastabilidade, ela deve ser 
                                                           

40 SILVA, Marco Antonio Marques da. Cidadania. Acesso à justiça penal e Estado Democrático de 
Direito. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p.3. 
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amparada no paradigma do Garantismo penal para, desta forma, atingir a 

verdade judicial. 

O acesso à justiça penal garantista se dá, portanto, pela 

observância dos direitos, garantias e liberdades constitucionais do acusado no 

processo penal, o que não inviabiliza o exercício da pretensão punitiva estatal, 

visto que ela se efetivará em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais.  

Reiteramos, com base no exposto, que as ideias propagadas 

sobre o Garantismo penal ser destinado à proteção exclusiva dos interesses 

dos acusados não são verdadeiras, na medida em que esta teoria não defende, 

por exemplo, o abuso no direito de punir tampouco se assemelha ao 

abolicionismo penal, no exercício da justiça criminal.  

 

2.3  O Projeto de Reforma do Código de Processo Penal Brasileiro 
 

O processo penal brasileiro, desde a sua edição, em meados de 

1940, vem sofrendo reformas pontuais, sem atingir às expectativas dos 

brasileiros, na outorga da jurisdição penal.  

 Em 2000, foi instituída uma Comissão para a reforma do 

processo penal brasileiro cujos trabalhos se transformaram no Projeto de Lei nº 

4.208, de 2001, que trouxe como pontos principais da reforma, a ampliação das 

medidas cautelares, não adstritas às prisões preventivas e as liberdades 

provisórias. 

Como um inegável reconhecimento do preceito garantista, indicou 

que a prisão preventiva deveria ter seu caráter estritamente excepcional e ser 

aplicada após o exaurimento e a impossibilidade de outras medidas cautelares 

menos danosas ao acusado e reconhece como cautelares somente as prisões 

preventiva e temporária. 

O projeto também disciplinou como obrigatória a separação dos 

presos provisórios dos definitivos, estes últimos decorrentes de sentença penal 

condenatória; desconsiderar esse preceito caracteriza um evidente 

constrangimento ilegal. 

Ainda em observância à teoria do Garantismo, o projeto registrou 

a garantia do preso de se comunicar com a família e com o advogado de sua 
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confiança, e na impossibilidade destes, a comunicação imediata à Defensoria 

Pública. 

A prisão preventiva ficou restrita, inicialmente, aos casos de 

crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, superior a 4 anos de 

reclusão, de reincidência em crime doloso, ou naqueles crimes que envolvem 

violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso 

enfermo ou pessoa com deficiência. Assim, foi alterado o rol de cabimento da 

prisão preventiva, inclusive facultando ao magistrado decretá-la no caso de 

descumprimento das medidas cautelares que não fossem cumpridas.  

O legislador disciplinou ainda as hipóteses de prisão domiciliar; 

por meio dela, o acusado fica obrigado a permanecer em sua residência, de 

onde só pode sair com a autorização judicial41. São hipóteses em que o infrator 

tenha mais de 80 anos, esteja acometido por doença grave, cuide de pessoa 

menor de 6 anos ou portadora de necessidades especiais (reconhecida pela lei 

como vulnerável). 

Em busca de critérios judicias bem definidos, será exigido pelo 

magistrado, uma prova inequívoca e idônea dos requisitos estabelecidos para 

as hipóteses mencionadas.  

Quanto à liberdade provisória, foi ratificada a possibilidade de 

concessão quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; o 

juiz deverá impor uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código 

de Processo Penal, alternativas às prisões cautelares42. 

O novo projeto ainda estabelece a faculdade ao juiz de direito 

garantista de conceder a liberdade provisória de ofício, vinculada sua decisão 

                                                           
41 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 317. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
42 Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo 
e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou 
frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 
acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de 
manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 
indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a 
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar 
no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho 
fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira 
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória 
do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 
concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - 
fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração 
eletrônica. Todas medidas cautelares citada nesta nota foram incluídas pela Lei nº 12.403, de 2011. 
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aos preceitos da dignidade da pessoa humana, seja no acesso à justiça 

criminal ou quanto à excepcionalidade das privações da liberdade do acusado. 

A Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de 

Processo Penal, seguida do parecer n.1.636, de 2010 fez uma proposta para 

alterar integralmente o código. Tendo em vista as discussões a respeito, 

observamos o esforço para, em busca de um processo penal garantidor, 

conciliar as garantias do cidadão às necessidades para o adequado  exercício 

da pretensão punitiva estatal. 
 

2.4 O Juízo de Garantias 
 

Abordaremos agora o juízo de garantias, aquele por meio do qual 

o magistrado, investido de jurisdição responsável pela legalidade da 

investigação criminal, deve observância aos direitos fundamentais daquele 

sujeito submetido à imputação dos fatos de natureza penal. 

O juízo de garantias tem competência para atuar até o momento 

da propositura da ação penal e atinge todas as infrações penais, excetuadas as 

de menor potencial ofensivo, reservadas à Lei nº 9.099/95. 

A Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de 

Processo Penal apresentou o parecer nº 1636, de 2010, que na redação final 

do Projeto de Lei nº 156, abordou o tema no seu capítulo II, “Do Juiz das 

Garantias” (artigos 14 a 17). 

Segundo o Projeto, o juiz de garantias seria o responsável por 

controlar a legalidade dos meios de investigação criminal, com a missão de 

preservar os direitos fundamentais a partir de atribuições que lhe são 

expressamente previstas43.  

Vejamos a situação seguinte. Ocorrida a prisão do suspeito pela 

prática de algum ilícito penal, ele será imediatamente apresentado à autoridade 

judicial competente (inciso LXII), comunicada a sua família ou outra pessoa por 

ele indicada. 

                                                           
43 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, sobre a reforma o Código de 
Processo Penal. Art.14.  
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Ao suspeito é assegurado o sigilo necessário para elucidar o fato, 

inclusive quanto à intimidade e a vida privada da vítima, das testemunhas, do 

investigado e de outras pessoa envolvidas na questão44.  

A norma sobre a qual discorremos rogou à autoridade policial 

receber o auto de prisão em flagrante, decidir em 24 horas sobre a 

possibilidade de relaxar a prisão ilegal e convertê-la em prisão preventiva 

(quando houver pressupostos legais), arbitrar fiança ou aplicar medidas 

cautelares menos danosas e adequadas ao caso concreto, além de conceder 

liberdade provisória, mediante um termo de comparecimento a todos os atos do 

processo, sob pena de sua revogação45.    

Como juízo de garantias, conforme disposto no projeto, o 

magistrado fica responsável por observar os direitos do preso e, havendo 

dúvida, deve ser conduzido à sua presença para decidir sobre pedidos de 

produção antecipada de provas urgentes, não passíveis de repetição, em 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Na hipótese de não serem encontrados os indícios de autoria e de 

materialidade delitiva do pretenso autor do fato, esse magistrado, independente 

de provocação das partes e sem prejuízo pode determinar à autoridade policial 

a apresentação de documentos, laudos e informações sobre o andamento das 

investigações.  

Sobre a produção de prova destinada a apurar os fatos 

apresentados como crimes, o juiz de garantias pode decidir sobre os pedidos 

das partes, interceptação telefônica de qualquer fluxo de comunicação, 

quebras de sigilo fiscal, bancário e telefônico, determinar a busca e a 

apreensão domiciliar, além de ter acesso a quaisquer informações sigilosas. 

Sobre a prova, a reforma pretende introduzir a figura do “juiz de 

garantias” com especial atribuição à determinação de prova e outorgar-lhe a 

faculdade de decidir sobre a necessidade ou não de realizar outros meios para 

obtê-la, mas sem qualquer afronta aos direitos fundamentais do investigado. 

Quanto aos meios de defesa do investigado, o juiz de garantias 

será competente para julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento 
                                                           

44 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, sobre a reforma o Código de 
Processo Penal. Art.10. 
45 No texto da reforma, esteve inserido no art. 555 e incisos. Foi convertido na reforma do art. 310 do 
Código de Processo Penal, e alterado pela Redação da Lei nº 12.403, de 2011. 
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da denúncia. E se questionada a inimputabilidade do agente, caberá ao juízo 

de garantias decidir sobre a realização de exame médico para apurar a 

sanidade mental. 

O arquivamento do inquérito policial também poderá ser decidido 

pelo juízo de garantias, preservado o direito do investigado e do seu defensor 

de ter acesso a todo o material produzido durante a investigação criminal, salvo 

naqueles casos em andamento e que, eventualmente, seja inviabilizada pelo 

acesso da defesa. Inovou ainda o projeto ao admitir expressamente a 

assistência técnica para acompanhar a produção da perícia. 

Como as garantias fundamentais são mandamentos não 

exaurientes e intrínsecos à preservação da dignidade humana, cabe ao juízo 

de garantias decidir e preservar a legalidade da investigação, o cumprimento 

dos direitos individuais, independentemente de provocação. Entre eles, citamos 

a possibilidade de relaxar a prisão, na hipótese de haver sido restringida a 

liberdade, no caso de prorrogação de prazo superior a 15 dias. Por fim, 

destacamos que todas as decisões judiciais mencionadas devem ser 

recorríveis para a legitimação dos atos, em estrita observância ao preceito 

constitucional. 

O juízo de garantias preserva o Garantismo ao condicionar 

requerimentos, ao crivo de um magistrado, quando houver o entendimento de 

que estão sendo restringidos preceitos humanitários dos acusados. 

Na hipótese de discordância sobre as medidas decretadas, está 

prevista a possibilidade do julgamento de habeas corpus impetrado antes do 

oferecimento da denúncia. Além disso, a prerrogativa de determinar a 

realização de exame médico – quando questionada a imputabilidade do 

agente, e o arquivamento do inquérito policial, ficarão a cargo do juízo de 

garantias. 

No caso de um suspeito preso, o juiz de garantias poderá, 

mediante representação do delegado de polícia e, ouvido o Ministério Público, 

prorrogar, uma única vez, o inquérito por até 15 dias. Após esse prazo, se 

ainda assim a investigação não tiver sido concluída, a prisão será 

imediatamente relaxada.  
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A competência do juiz de garantias abrange todas as infrações 

penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com a propositura da 

ação penal. Uma vez proposta, o juiz de garantias decidirá as questões 

pendentes, não vinculando o juiz do processo. Este último, após o oferecimento 

da denúncia, poderá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em 

curso.  

Atuar como juiz de garantias o impede de conduzir o processo ao 

qual tenha participado na fase de investigação. Esta conduta poderia levar a 

questionamentos sobre sua licitude e a  inobservância quanto ao contraditório e 

à ampla defesa. 

 
2.5 O Direito Penal Como Instrumento de Ultima Ratio da Intervenção 
Estatal 
 

O Direito Penal é um instrumento normativo de ultima ratio da 

intervenção penal, que valoriza os bens mais essenciais para a vida em 

comum. 

No Estado Democrático de Direito, ao ser noticiada a prática de 

uma infração penal nasce, respectivamente, à autoridade policial em sua 

circunscrição, o dever de tomar as medidas necessárias para apurar a notitia 

criminis, e ao Ministério Público, promover, privativamente, a ação penal nos 

seus ulteriores termos46. 

Nem pelo dever estatal de buscar a paz social poderíamos  

admitir ao legislador uma permissão irrestrita para criminalizar condutas e 

ampliar penas. Esta postura deve estar de acordo com as necessidades atuais 

da sociedade na qual os preceitos penais são inseridos. 

Nesse contexto, o Garantismo penal é um condicionante 

humanista para que somente sejam adotadas medidas pelo Direito Penal, que 

cumpram os preceitos emanados pelos direitos fundamentais. José Frederico 

                                                           
46 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal 
pública, na forma da lei.  
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Marques é categórico ao reconhecer que a pretensão punitiva estatal é limitada 

aos casos previstos em lei. 47 

O Direito Penal, portanto, deve ser reconhecido como o Direito 

Constitucional aplicado e sua atuação deve estar adstrita somente aos bens 

realmente significativos à sociedade.  Assim, o argumento de ser o Direito 

Penal um instrumento de última intervenção estatal nas liberdades das 

pessoas, não pode ser reconhecido como uma outorga irrestrita para a sua 

utilização. O Garantismo deve acompanhá-lo por se tratar de uma ciência de 

intervenção extrema do Estado nas liberdades dos cidadãos, para que, nos 

casos de violação autorizada, esta seja legitimada pela observância às 

diretrizes do Garantismo penal e humanista. 

 
2.6 A Vítima no Processo Penal 
 

O Garantismo penal como uma forma de preservar os direitos 

fundamentais, também pode estar diretamente relacionado à preservação dos 

interesses da vítima no processo penal. 

Há tempos, existe um questionamento sobre qual seria o papel da 

vítima no processo (interessado na reparação do dano ou verdadeiro sujeito da 

relação processual penal), aquele que busca reconstruir a verdade dos fatos 

que originou o delito e atua como assistente de acusação. 

Entendemos que o Garantismo penal se aplica também à vítima. 

Isto porque, na medida em que o cidadão teve seus direitos, garantias e 

liberdades constitucionais violados pela prática do delito, ele deve ocupar uma 

postura ativa na demanda, ainda que a persecução penal esteja em fase de 

investigação. Desta forma, a vítima não deve ser esquecida pelo Estado, a 

quem compete exercer a jurisdição ao caso concreto. 

Fernando Fernandes – ao tratar do processo penal como um 

instrumento de política criminal – entende que, após uma  concepção publicista 

                                                           
47 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Vol. I. São Paulo: Millenium, 
2007  
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do processo, a intervenção pública, deve se limitar a assegurar uma justa 

composição do dano causado pelo crime, entre a vítima e o acusado.48 

No entanto, a vítima agora passa a exercer uma postura ativa no 

processo criminal, tendo assegurados seus direitos, garantias e liberdades. Na 

hipótese de ter seus bens jurídicos penais violados, merecerá especial atenção 

jurisdicional para protegê-los.  

Embora a vítima não integre a relação processual penal, ela tem 

um envolvimento direto com o cometimento do delito. Não se pode, portanto, 

ignorar que também tenha uma expectativa de direito em face do caso 

concreto.    

Afinal, todos os prejudicados pela prática de um delito podem 

intervir no processo penal, ao longo de suas fases, como assistentes do 

Ministério Público, um verdadeiro sujeito processual com poder para atuar no 

processo. 

Durante o inquérito policial, o acusador particular, em defesa dos 

interesses da vítima, poderá requerer ao Ministério Público para realizar as 

diligências que entender necessárias para o melhor resultado da investigação, 

assim como recorrer da decisão de arquivamento do processo penal requerido 

pelo Ministério Público. 

Na fase judicial, a vítima poderá agir subsidiariamente, junto ao 

Ministério Público, naqueles crimes de ação penal pública, para contribuir com 

a produção da verdade dos fatos. Mas, caso  opte por uma participação menos 

efetiva, deverá de igual forma ter preservada a sua integridade física e 

psicológica durante o processo criminal, a fim de evitar qualquer tipo de coação  

A vítima deve merecer tratamento digno e relevante, segundo  a 

teoria do Garantismo penal. Isto porque, esta teoria sobre os direitos 

fundamentais não indica priorização entre os cidadãos, apenas reconhece sua 

vulnerabilidade em face da atuação estatal, seja quanto à preservação dos 

seus bens ou no exercício da pretensão punitiva. 

Entendemos que existe sim um campo vasto para a participação 

da vítima no processo penal, seja como interessada na reparação do dano ou 

como assistente de acusação.  
                                                           

48 FERNANDES. Fernando. O Processo Penal como Instrumento de Politica Criminal. Coimbra: 
Almedina. 2001, p. 283. 
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  2.7 A Busca por Alternativas no Processo Penal  
 

A busca por alternativas processuais penais tem como lastro a 

preservação do Garantismo penal na medida em que considera a liberdade do 

agente um bem de extrema relevância na relação jurídica penal. Basta 

considerarmos exemplos internacionais que obtiveram êxito ao reconhecer a 

excepcionalidade da custódia do agente.     

Na busca por alternativas processuais penais é necessário 

implantar medidas que reconheçam a prisão – como privação da liberdade do 

acusado – uma medida extrema. E, desta forma, reconhecer do ponto de vista 

da preservação da dignidade da pessoa humana, os efeitos irreparáveis ao 

acusado em razão de uma prisão indevida. 

Definir alternativas processuais penais como medidas menos 

gravosas ao acusado é um paradigma garantista para o processo penal 

moderno. Neste sentido, Anabela Miranda Rodrigues discorreu acerca da  

ultima ratio da privação da liberdade49: 

 
Mas a libertação da pena do plano metafísico significa 
também que, agora, o sistema sancionatório repousa na 
concepção básica de que a privação da liberdade 
constitui a ultima ratio da política criminal. 

 

No processo penal garantista, o magistrado deve, portanto, ser  

uma figura incansável na manutenção da liberdade do acusado, reservando a 

privação desta aos casos excepcionais e atribuída apenas por decisão judicial 

fundamentada. 

Sua busca por alternativas processuais penais apenas encontra 

como limite a dignidade da pessoa humana; deve ser uma incessante missão 

da política criminal moderna em razão de ser menos danosa aos direitos 

fundamentais da vítima e do acusado no processo penal. 

A liberdade nunca pode ser perdida de vista; é uma prioridade do 

Estado Democrático de Direito, orientada pelo princípio da proporcionalidade.         

                                                           
49 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto jurídico do 
recluso e socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: RT, 2001, p.31. 
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Em razão de realidade diversa, a lotação dos presídios brasileiros, 

por sua vez, chama a atenção por violar a dignidade humana tanto nos casos 

de prisões provisórias como decorrentes de sentença penal condenatória 

transitada em julgado.  

Diante dessa desumana condição, Germano Marques da Silva 

apontou a estigmatização das prisões:  

 
Fale-se muito agora sobre presos e prisões; está na moda. A 
superlotação dos estabelecimentos, a proporção dos presos em 
função da população, o elevado número de preventivos, as condições 
de vida prisional, nomeadamente a assistência médica, o trabalho, a 
formação e a criação de condições favoráveis à reinserção social dos 
condenados, o estigma social da passagem pelas prisões e muitas 
outras questões pertinentes. É animador este interesse, motivo de 
esperança pelo que significa de reconhecimento da dignidade dos 
presos, de aprofundamento dos direitos humanos, nestes pós 11 de 
setembro e 11 de março, em que a preocupação pela segurança 
parece dominar as preocupações dos que têm voz50  

 

 

Talvez uma das medidas a serem estudadas para minimizar essa 

situação fosse a vigilância ou o monitoramento eletrônico que, implantado na 

Inglaterra e no País de Gales, em 1999, ultrapassou 100 mil pessoas 

submetidas a esta medida. No mesmo período, cerca de 80 mil, diariamente, 

estavam sendo tuteladas por meio da vigilância eletrônica.51 

Trata-se de uma via menos onerosa ao Estado para acompanhar 

a real reinserção do condenado ou da vida cotidiana do preso provisório 

enquanto ele aguarda a sentença penal. 

Além disso, é menos gravosa ao acusado, que mantém o convívio 

social, trabalha para a sua efetiva readequação e não ocupa uma vaga do 

sistema penitenciário, destinada aos casos de extrema gravidade. 

Conforme mencionamos, exemplos bem-sucedidos implantados 

em outros países oferecem diversos argumentos para utilizá-lo no Brasil. Um 

deles é o de Portugal, que adotou o “Instituto de Reinserção Social52” ligado ao 

Ministério da Justiça, para usar a “Vigilância Eletrônica”, o que implica controlar 

                                                           
50 SILVA, Germano Marques da. Pulseiras eletrônicas: uma oportunidade à Liberdade In Vigilância 
Eletrônica. 2002-2004. Instituto de Reinserção Social. Ministério da Justiça. Jan. 2005, Lisboa, p.61. 
51 WHITEFIELD, Dick. As experiências internacionais da vigilância electronica. In: Vigilância Eletrônica. 
2002-2004. Instituto de Reinserção Social. Ministério da Justiça. Lisboa. Jan.2005, p.71. 
52 Revisão do Código de Processo Penal. Adotado pela Lei n.59/98, de 25 de agosto de 1998. 
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à distância e fiscalizar o cumprimento da obrigação do condenado de 

permanecer em residência, por exemplo.53 

O sistema54 surgiu em 1998 a partir da alteração do Código de 

Processo Penal português, conforme o artigo 20155. 

O legislador português pretendeu evitar a prisão preventiva e 

manter, quando possível, um nível satisfatório de controle sobre o acusado, lá 

reconhecido como arguido (sujeito passivo da pretensão punitiva estatal). 

Atualmente, a medida tem sido usada também para verificar a adaptação à 

liberdade condicional e para fiscalizar, nos casos de violência, especialmente 

doméstica e proibir o contato entre a vítima e o agressor. Ela ainda prioriza os 

estabelecimentos penais aos presos cuja periculosidade é recomendada e 

pode ser considerada uma medida garantista que visa proteger a liberdade dos 

acusados sem prescindir da função última do processo penal.  

Outro exemplo estrangeiro que merece nossa consideração é o 

da Suécia. Lá os serviços de reinserção social e prisionais decidiram pela 

vigilância eletrônica, desde um programa piloto, implantado em 1994, que 

reduziu 25% a população carcerária56. 

No Brasil, a Lei nº 12.403, de 2011, instituiu medidas cautelares 

na legislação criminal brasileira, como alternativas diversas às prisões. Dentre 

elas, destacamos: 

                                                           
53SILVA, Germano Marques da. Pulseiras eletrônicas: uma oportunidade à Liberdade. In: Vigilância 
Eletrônica. 2002-2004. Instituto de Reinserção Social. Ministério da Justiça. Jan. 2005, Lisboa, p.7. 
54 Vigilância electrónica - Lei nº. 122/99, de 20 de Agosto. Lei que regula a utilização de meios técnicos de 
controlo à distância para fiscalização do cumprimento da obrigação de permanência na habitação. A área 
geográfica a que se refere o artº. 10º da Lei 122/99, encontra se regulada pela Portaria 189/2004, de 26 
de Fevereiro. A utilização de meios de vigilância electrónica é decida por despacho do juiz) no inquérito – 
art. 3º. A execução da vigilância electrónica é efectuada através de meios técnicos que permitam, com 
respeito pela dignidade do arguido detectar à distância a sua presença em determinado local – art. 4º. 
Compete ao Instituo de reinserção social proceder à execução da vigilância electrónica – art. 5º 
Oficiosamente de três em meses, o juiz procede ao reexame das condições em que foi decidida a 
utilização da vigilância electrónica e à avaliação da sua execução, mantendo, alterando ou revogando a 
sua decisão – art. 7º. A decisão que fixa a vigilância a vigilância electrónica é revogada quando: a)Se 
tornar inadequada ou desnecessária a sua manutenção b)O arguido revogar o consentimento; c)O 
arguido danificar o equipamento de monitorização com intenção de dificultar a vigilância; d)O arguido 
violar gravemente os deveres a que fica sujeito. Disponível em: 
<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Codigo_de_Processo_Penal_-_Anotado.pdf>. Acesso em: 19 jun. 
2012. 
55 Art. 201.º - Obrigação de permanência na habitação. 1 - Se houver fortes indícios de prática de crime 
doloso punível com pena de prisão de máximo superior a três anos, o juiz pode impor ao arguido a 
obrigação de se não ausentar, ou de se não ausentar sem autorização, da habitação própria ou de outra 
em que de momento resida. 2 - Para fiscalização do cumprimento da obrigação referida no número 
anterior podem ser utilizados meios técnicos de controlo à distância, nos termos previstos na lei. 
56 SILVA, Germano Marques da. Pulseiras eletrônicas: uma oportunidade à Liberdade. In: Vigilância 
Eletrônica. 2002-2004. Instituto de Reinserção Social. Ministério da Justiça. Jan. 2005, Lisboa, p.73 
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a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas 

condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;  

b) Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado 

ou o acusado permanecer distante desses locais para evitar o 

risco de novas infrações; 

c)  Proibição de manter contato com pessoa determinada 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado 

ou acusado dela permanecer distante;  

d) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a 

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação 

ou instrução; 

e)  Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga quando o investigado ou o acusado tiver residência e 

trabalho fixos; 

f)  Suspensão do exercício de função pública ou de atividade 

de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio 

de sua utilização para a prática de infrações penais;  

g) Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 

praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 

concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código 

Penal) e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a 

admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, 

evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de resistência 

injustificada, à ordem judicial; e em especial, a monitoração 

eletrônica de presos. 

 

Assim, o inciso IX do art. 319 do Código de Processo Penal, prevê 

a possibilidade da alternativa cautelar de monitoração eletrônica de presos. 

Todavia, a disposição legal depende de outra lei para disciplinar sua 

implantação e o uso do procedimento no país. 

Ainda assim não podemos ignorar que se trata de um passo 

extremamente positivo para preservar a liberdade do acusado, de forma menos 
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gravosa e garantista que tem como foco a dignidade da pessoa humana, que 

nos oferece o paradigma constitucional para a ampliação do rol de alternativas 

penais aos crimes cometidos sem violência e grave ameaça. 

As alternativas processuais penais provisórias ou definitivas, 

como a obrigação de permanecer em casa ou a prisão domiciliar, são medidas 

bem menos gravosa ao acusado e ao Estado, e não prejudica outras medidas 

supervenientes em caso de descumprimento. 

Para Winfried Hassamer, o Direito Penal moderno reagiu 

prontamente ao princípio da oportunidade, visto que é impensável não utilizá-lo 

diante da avalanche de processos da atualidade, e com a finalidade de priorizar 

os esforços do Estado57. 

Em síntese, a ampliação do rol de medidas destinadas aos crimes 

sem violência e grave ameaça deve considerar os princípios constitucionais da 

dignidade humana e de cidadania, em especial, o princípio da legalidade penal, 

limitadora das penas cruéis e de caráter perpétuo. 

O magistrado processante da ação penal tem a responsabilidade, 

ao outorgar a jurisdição aplicada ao caso concreto, de não perder de vista a 

observância irrestrita aos direitos fundamentais. Compete a ele a busca pela 

preservação dos direitos, garantias e liberdades constitucionais do acusado no 

processo penal, e por consequência, preservar o garantismo penal. Assim, 

temos que essa postura ativa do Poder Judiciário deve estar constantemente 

presente na busca de alternativas penais e processuais penais, em especial,  

às infrações de média e pequena potencialidade delitiva. 

Luiz Alberto David Araújo registra, por fim, que o princípio da 

dignidade da pessoa humana é ancoradouro fácil de qualquer decisão judicial, 

não obstando o magistrado de buscar formas menos ofensivas para a resposta 

penal em face do acusado58.  

José Frederico Marques salientou quanto à conduta do 

magistrado vinculado, que ele deve se manter sereno, imparcial, comedido, 

equilibrado e superposto ao litígio, para decidir com exatidão na função de 

dizer o direito e dar a cada um o que é seu.  
                                                           

57 HASSEMER, Winfried.  Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2008, p.259. 
58 ARAUJO, Luiz Alberto David. In: Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. SILVA, Marco 
Antonio Marques da; MIRANDA, Jorge (Coord). São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.210.   
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A vinculação garantista do magistrado no processo penal ficou 

também registrada mediante a alteração legislativa do art. 310 do Código de 

Processo Penal. Trata-se da previsão expressa para, nos termos do art. 93, 

inciso IX, da Constituição Federal, relaxar a prisão em flagrante e convertê-la 

em preventiva quando as medidas cautelares diversas da prisão não forem 

adequadas ao caso concreto; e a possibilidade de conceder a liberdade 

provisória ao acusado. Essa alteração foi especialmente positiva visto que o 

preso ficava encarcerado, sem ter uma definição sobre a sua posição; agora, 

está protegido pela ação da Defensoria Pública e pelo decreto judicial sobre a 

sua condição no processo criminal.   

Reiteramos que, pela teoria garantista, a privação da liberdade do 

acusado deve ser restrita aos casos realmente necessários, nos quais a 

excepcionalidade seja uma regra. A prisão não pode, sob nenhuma hipótese, 

ser um padrão de resposta estatal. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça 59, em 2011 o Brasil 

tinha uma população carcerária de 512 mil presos e um déficit de 200 mil  

vagas no sistema prisional, o que demonstra a necessidade de refletirmos 

sobre tudo o que se refere à prisão, seja provisória ou definitiva.  

Tratamento digno também é imprescindível e deve ser dirigido 

aos menores infratores. A eles deve ser garantida a proteção aos seus direitos 

por meio das Regras Mínimas Padrão sobre o Tratamento de Prisioneiros, 

assim como em razão do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 

em especial, os dos artigos 9º, alínea “b” e art.10º, parágrafo 3º. 

Temos, por fim, que o garantismo penal pede a vinculação judicial 

para adequar as medidas de persecução penal ao atendimento das 

necessidades da sociedade, em busca de alternativas para os crimes de média 

e pequena potencialidade. Assim, não podemos perder de vista que o processo 

penal, submetido aos preceitos garantistas, busca realizar a justiça ao caso 

concreto, por meios processuais e investigativos admitidos em lei e 

previamente constituídos, com o foco sempre voltado à preservação da 

dignidade humana em todas as suas etapas. 
                                                           

59 Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJ8F939E3DITEMID6FBC4C3B0F6A42DCB6C4281B4EB6F29
3PTBRIE.htm>. Acesso em: 12 jan.2012. 
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3 A IDENTIFICAÇÃO DO GARANTISMO NO PROCESSO PENAL 
BRASILEIRO. ALGUMAS ETAPAS DO PROCESSO  

 

É de extrema relevância para o nosso estudo identificar algumas 

ocasiões em que o Garantismo penal já é preservado no ordenamento jurídico 

pátrio. 

Existem situações nas quais são evidentes a preservação aos 

direitos fundamentais e à dignidade humana que podem, certamente, 

representar um significativo apoio à teoria do Garantismo no direito brasileiro. E 

conforme já mencionamos, ela deve ser interpretada como um modelo 

normativo que mantém uma estreita e indissociável ligação com os preceitos 

constitucionais. Assim, nos deparamos com um vasto campo para apresentar 

uma releitura daqueles dispositivos legais e infraconstitucionais que julgamos 

ser, muitas vezes, na prática, exercidos de forma incompatível com a 

pretendida humanidade do processo penal.   

Depois de apresentarmos o Garantismo penal por meio de uma 

abordagem bastante ampla, assinalamos neste estudo algumas situações que 

nos permitem deparar, no processo penal, com um direcionamento garantista e 

o respaldo constitucional da dignidade humana. 

O processo penal, por ser um instrumento de aplicação da lei 

penal como ciência de ultima ratio aponta caminhos que visam fortalecer a 

relação processual ao priorizar o respeito aos direitos fundamentais em todas 

as suas etapas. Assim, conforme reiteramos exaustivamente, o exercício da 

pretensão punitiva estatal deve ser regrado pela liberdade do acusado, 

resguardada a sua restrição quando houver excepcionalidade amplamente 

justificada no decorrer do devido processo legal. 

Também já apontamos que, pela teoria do Garantismo penal, o 

acusado não se coloca em posição de privilégio na relação processual penal. O  

que ele tem são seus direitos e garantias constitucionais de fato resguardadas, 

com vista a preservação da dignidade humana, em especial, à sua liberdade.   

Consideramos então necessário identificar o Garantismo penal no 

processo penal brasileiro e indicar as incursões que já existem no ordenamento 

jurídico pátrio para fortalecer esta teoria que tem como principal foco e 

sustentação a preservação dos direitos fundamentais.    
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3.1 Investigação Policial  
 

No Estado Democrático de Direito, quando ocorre uma infração 

penal, nasce respectivamente, para a autoridade policial em sua circunscrição, 

o dever de tomar as medidas necessárias para apurar a notitia criminis e, ao 

Ministério Público, a de promover, privativamente, a ação penal60. 

Com a evolução das relações entre os homens, as infrações 

penais também se tornaram mais complexas e passaram a exigir da autoridade 

policial uma postura diferenciada e atenta às minúcias e detalhes do crime. 

Citemos, como exemplo, aqueles cometidos pelo meio virtual, ou envolvendo 

as relações de consumo ou o meio ambiente.  

Portanto, fortalecer a autoridade policial, com instrumentos e 

logística adequada é necessário para viabilizar o combate às mais diversas 

formas de violação de bens juridicamente protegidos pela lei penal. Todavia, de 

nada adiantaria aparelhá-la com ferramentas e equipe profissional para o 

exercício da atividade policial se estas medidas não estiverem amparadas pela 

Constituição.   

Cotidianamente observamos que os requerimentos de decretação 

de prisões temporárias e preventivas, por vezes, se baseiam exclusivamente 

em indícios passíveis de reforma pelo segundo grau de jurisdição ou até de 

reconsideração pelo próprio magistrado que, inicialmente, decretou as medidas 

constritivas. 

 Diante desta realidade, o Garantismo surge para legitimar a ação 

da autoridade policial e preservar os direitos do suspeito à assistência familiar e 

a um advogado, de permanecer calado e de conhecer a prática penal a ele 

imputada; saber quem são os responsáveis por sua prisão e o estabelecimento 

penal para onde será conduzido. Desta forma, não poderá haver 

questionamentos sobre a legalidade da sua prisão. 

                                                           

60 Art. 129. “São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal 
pública, na forma da lei. (...)”  
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Antonio Scarance Fernandes 61 justifica que, um dos principais 

problemas da fase investigativa, em sistemas inquisitivos ou mistos como é o 

brasileiro é o fato de ser nula ou quase nenhuma a chance de o suspeito 

interferir em sua defesa durante a apuração dos fatos.  O autor faz consignar 

que nos próprios processos acusatórios não são preservadas as oportunidades 

de defesa do suspeito62. 

Não se trata de dedicar ao suspeito um tratamento privilegiado, 

mas da aplicação e da observância a respeito do fundamento constitucional da 

dignidade da pessoa humana, conforme prevê o art. 1º, inciso III da 

Constituição.  

Sobre a observância dos direitos fundamentais, discorre Marco 

Antonio Marques da Silva, em seu texto Igualdade na Persecução Criminal: 

Investigação e Produção de Provas nos Limites Constitucionais:   

 
O respeito incondicional aos direitos fundamentais, no âmbito do 
direito penal, e às garantias individuais, no processo penal indicam a 
verdadeira vocação de uma democracia. Assim, a eficiência do 
Estado, com relação à criminalidade moderna, embora possa se 
diferenciar, quanto aos meios, não pode ignorar estas garantias. 
O cumprimento dos princípios constitucionais que norteiam a 
persecução criminal e o processo penal será o verdadeiro primado 
das garantias individuais, efetivando os direitos fundamentais 
inscritos na nossa Carta Magna63.  

 

Observamos, portanto, o dever constitucional de jamais submeter 

o suspeito de praticar um delito a tratamento desumano ou degradante, em 

qualquer ato relativo à atividade policial.  

Entre os procedimentos que envolvem suas ações, descrevemos 

algumas situações nas quais a autoridade pode legitimar os atos investigatórios 

por meio da teoria garantista, evitando, assim, questionamentos sobre a 

legalidade de qualquer um deles.  

 
 
 
 

                                                           
61 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 6.ed. São Paulo: RT, 2010, p.63.  
62 SILVA, Marco Antonio Marques da. Acesso à justiça penal e Estado Democrático de Direito. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p.76. 
63 Id.,Processo penal e garantias constitucionais. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 491. 
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3.2 Defesa Técnica e Pessoal na Fase Inquisitorial 
 

A efetividade da defesa na fase inquisitorial é uma forma de 

preservar o Garantismo, sem que esta postura implique ou signifique qualquer 

privilégio em excesso à figura do suspeito ou do acusado. 

As posturas administrativas da autoridade policial não podem 

tecer juízos de valor sobre os fatos investigados, ainda que ela se depare com 

uma confissão do preso ou do investigado. 

Assim, o empenho das investigações policiais, quando houver 

confissão, é o de buscar a coerência dos fatos alegados pelo sujeito com as 

demais circunstâncias relacionada à infração penal. 

Todavia, devido à sua natureza investigativa, nesta fase 

inquisitorial não há o exercício da ampla defesa do infrator, embora não possa 

ser tolhida a sua oportunidade de se contrapor à imputação que lhe é feita, em 

decorrência do exercício da defesa pura e simples, como instinto natural do ser 

humano acusado da prática de ato que lhe cause prejuízo em relação aos seus 

direitos, garantias e liberdades todos assegurados pela Constituição.  

Devemos refletir que, a efetividade de defesa, na fase do inquérito 

policial, é a oportunidade dele se defender no primeiro momento, 

pessoalmente, como um sentimento natural do ser humano, ao ser acusado de 

algo injusto. 

E, neste momento, ao ser apresentado perante a autoridade 

policial – que fará as primeiras avaliações sobre os fatos apresentados – 

poderá ter início uma investigação de natureza administrativa, na qual a defesa 

técnica, exercida por profissional habilitado, será indispensável. 

Neste sentido, caminhou positivamente a reforma do Código de 

Processo Penal, ao determinar que a prisão do agente seja comunicada 

imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, e à família do preso, ou à pessoa 

por ele indicada.  
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Também há a obrigatoriedade de informar ao advogado do preso, 

ou encaminhar comunicação, com cópia integral do flagrante, para a 

Defensoria Pública64. 

Sobre o seu papel, Antonio Scarance Fernandes asseverou que a 

Defensoria Pública tem como objetivo garantir a igualdade na assistência 

jurídica aos acusados no processo penal65. Não se trata, portanto, de limitar os 

poderes constitucionalmente previstos aos órgãos de persecução penal ou de 

investigar infrações penais, mas de oferecer parâmetros constitucionais, com 

fundamento na dignidade humana, conforme derivado direto do Garantismo, 

com o objetivo de apurar licitamente os fatos. Neste aspecto, as garantias 

constitucionais dos presos foram preservadas pela nova proposta de reforma 

do Código de Processo Penal.    

Alertamos para o fato de que a preservação das defesas técnica e 

pessoal nos autos do inquérito policial não é algo incompatível com a natureza 

inquisitiva do procedimento investigativo, na medida em que, com base no 

Garantismo penal, as provas sempre serão obtidas a partir do respaldo 

irrestrito da legalidade.  

O Garantismo penal, ao representar um paradigma legal e 

operacional, busca legitimar os atos investigatórios e acusatórios no âmbito da 

justiça criminal, mas não como uma teoria de defesa irrestrita e incondicionada 

da liberdade e da fragilidade do acusado.  

Entendemos ser imprescindível o seu fortalecimento como um 

requisito para amparar as investigações policiais e evitar eventuais insucessos 

na busca da verdade judicial. Isto, porque, seu conteúdo está diretamente 

ligado ao conceito de Estado Democrático de Direito, no qual os cidadãos não 

serão submetidos aos flagelos da lei penal, unicamente, para satisfazer a 

pretensão punitiva estatal, sob qualquer hipótese.  

 
  
 

                                                           
64 A Defensoria Pública é uma instituição de natureza constitucional prevista no art.134 como função 
essencial à jurisdição concedida pelo Estado. “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV” 
65 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: RT, 2000, p.47. 
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 3.3 Indiciamento  
 

O inquérito policial66 é uma fase do processo penal, na qual, 

apesar da sua natureza inquisitiva, devem ser preservadas a dignidade 

humana dos investigados e das vítimas. 

Em regra, os cidadãos civilmente identificados por registro geral, 

não serão submetidos aos tratamentos degradantes e humilhantes da 

identificação datiloscópica. Sendo assim, não poderíamos admitir nenhuma 

outra forma de identificação sobre a sua condição de autor da prática delitiva. 

Além disso, é dever preservar ao interessado a possibilidade de recorrer da 

decisão administrativa policial em prejuízo de sua pessoa. 

Apresentamos como uma característica de inobservância do 

Garantismo na fase inquisitorial o ato da autoridade policial reconhecer que em 

desfavor do investigado pesem indícios de autoria e de materialidade delitiva. 

Isto, porque, segundo o Garantismo, qualquer violação aos direitos, garantias e 

liberdades do cidadão, merece ações, recursos e meios para sua defesa em 

face do seu indiciamento. 

Temos então que, na atividade policial, a autoridade policial pode 

legitimar seus atos investigatórios pelo Garantismo penal, evitando assim 

quaisquer questionamentos sobre a legalidade de suas ações, a restrição ao 

direito de defesa ou a licitude das medidas relativas àquele procedimento 

administrativo. 

Essa preservação do Garantismo durante o inquérito policial deve, 

no entanto, observar as características do procedimento, para não inviabilizar a 

produção de provas, sob o pretexto de ser preservado o direito de defesa. 

Como defendemos que todas as formas de liberdade no cidadão 

sejam preservadas sob o âmbito garantista, também deverão estar ao dispor 

do suspeito da prática delitiva, os instrumentos hábeis para protegê-los da 

submissão a tratamento degradante quanto à identificação criminal e ao 

indiciamento, sem fundamentação da autoridade policial que a efetuou.  

                                                           
66 Sobre o tema, foram consultados os seguintes autores: STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo.O 
indiciamento em inquérito policial como ato de constrangimento - legal ou ilegal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. v. 6, n. 24, out./dez., 1998, p. 305-308; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. A 
nova regulamentação da identificação criminal. Boletim Ibccrim. São Paulo, v.8, n.100, p. 9-10, mar. 
2001. SOBRINHO, Mario de Oliveira. A Identificação Criminal. São Paulo: RT 2003, p.175.   
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Neste sentido, caminhou positivamente o legislador. A garantia 

constitucional dos cidadãos em obter a jurisdição somente por decisões 

judiciais fundamentadas (em observância ao inciso IX do art. 93 da 

Constituição) subsidia a obrigatoriedade de fundamentação também dos atos 

da autoridade policial. 

Ainda em observância ao Garantismo, ressaltamos que todos atos 

da autoridade policial, em especial o de indiciamento, devem ser 

fundamentados, sob pena de nulidade. 

No Código de Processo Penal brasileiro constam poucas 

referências ao indiciamento no inquérito policial (Título II). A legislação 

determina que, ao tomar conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá, como obrigação profissional, passível de repreensão 

administrativa, ordenar a identificação do cidadão, suspeito da prática delitiva, 

pelo processo datiloscópico e juntar aos autos sua folha de antecedentes 

criminais. 

Atualmente como não existe procedimento expresso no Código de 

Processo Penal sobre como proceder ao indiciamento dos suspeitos, existe o 

entendimento de que não é necessário fundamentar a decisão da autoridade 

policial.  

Todavia, o resultado desta postura é que o Garantismo não é 

preservado no indiciamento de suspeitos durante o inquérito policial; no 

entanto, sua observância, bem como a preservação das garantias 

constitucionais não traz qualquer prejuízo ao ato administrativo da autoridade 

policial e deve ser considerado como ação preliminar a qualquer ato de 

autoridade neste processo. 

Pelas suas características, o indiciamento pode ferir a liberdade 

do indiciado; no entanto, como não há previsão de um recurso específico para 

tal, consideramos possível a recorribilidade das decisões administrativas do 

indiciamento, em preservação do Garantismo penal, sem qualquer prejuízo aos 

procedimentos que levem à identificação do suspeito.  
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3.4  Uso de Algemas 
 

Um dos fatos mais importantes relativos ao Garantismo no 

cenário forense brasileiro foi a discussão sobre o uso de algemas nos 

acusados, no momento da prisão, antes de qualquer indicativo sobre quais 

seriam as situações permitidas à autoridade policial e seus agentes para 

empregá-las.  Essa postura (uso de algemas sem explícita necessidade) é 

sujeita a questionamentos, inclusive acerca da legalidade da prisão. 

O STF, ao editar a 11ª súmula vinculante, limitou o uso de 

algemas somente aos casos excepcionais, além de preservar a necessidade 

de fundamentação judicial às duas hipóteses legais de resistência ou tentativa 

de fuga. Além disso, prevê a aplicação de penas pelo abuso da medida que, 

eventualmente, possa causar constrangimento físico ou moral ao preso67.  

A busca de uma disciplina acerca do uso de algemas levou a 

Corte a tomar um posicionamento depois do julgamento do habeas corpus nº 

91.952 no qual o STF anulou a condenação do pedreiro Antonio Sérgio da 

Silva, pelo Tribunal do Júri de Laranjal Paulista (SP), por ele ter sido mantido 

algemado durante todo o julgamento, sem que a juíza-presidente do tribunal do 

júri apresentasse, no momento dos fatos, uma justificativa convincente e a 

respectiva fundamentação para o uso das algemas. 

Os Ministros do STF consideraram o uso indiscriminado de 

algemas uma exposição indevida que resulta em ampla e negativa visibilidade 

diante da mídia, por exemplo.  As pessoas ficam expostas perante a opinião 

pública, o que implica, de certa forma, a antecipação de pena imposta aos 

acusados. 

Foram considerados ainda como fundamento para a decisão do 

STF a preservação da dignidade da pessoa humana e os artigos 284 e 292 do 

Código de Processo Penal. 

Com o objetivo de consolidar os preceitos humanistas da 

Constituição e o Garantismo, citamos ainda a reforma trazida pela Lei nº 

11.689/08, que altera o art. 474 do Código de Processo Penal, ao dispor no 
                                                           

67 SILVA, Marco Antonio Marques da; FREITAS, Jayme Walmer de. Código de Processo Penal 
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p.441. 
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parágrafo 3º: “Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o 

período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente 

necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia 

da integridade física dos presentes”. 

Em síntese, consideramos a edição da súmula 11ª do Supremo 

Tribunal Federal um passo significativo para consolidar o Garantismo, priorizar 

a  presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana. 

 

3.5 Produção Antecipada de Provas  
 

A produção antecipada de provas, prevista pelo art. 366 do 

Código de Processo Penal (e que aborda a tutela das provas urgentes), deve 

obedecer às garantias constitucionais das partes, sob pena de violar o 

garantismo penal.  

Independentemente do processo penal estar suspenso, fica a 

cargo do magistrado, instado ou não, produzir provas de natureza urgente e 

que podem perecer com o transcorrer do tempo.  

Assim, como as provas são obtidas por diversos meios e com 

bastante agilidade, no processo penal moderno, seu perecimento se dá com a 

mesma velocidade. Há aquelas que, devido à real possibilidade de 

esvaziamento, devem ser produzidas imediatamente para garantir a 

reconstrução da verdade no curso do processo.  

O Código de Processo Penal aborda a produção antecipada68  

das provas consideradas urgentes no art. 15569 e seguintes. Nele, ficou 

expressamente determinado que o magistrado tem livre a convicção sobre as 

provas produzidas sob o crivo do contraditório.  

Para Marco Antonio Marques da Silva, a produção de provas deve 

estar atrelada à imparcialidade, sob pena de ser violado o processo acusatório. 
                                                           

68 Sobre o tema, foram consultados os seguintes autores: GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Medidas 
cautelares da lei 9271/96 : produção antecipada de provas e prisão preventiva. Boletim IBCCRIM. 42 
Esp, jun., 1996, p.05; SILVA, Marco Antonio Marques da. Igualdade na persecução criminal : 
investigação e produção de provas nos limites constitucionais. Processo penal e garantias 
constitucionais, p. 469-493  
69 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 
11.690, de 2008). Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as 
restrições estabelecidas na lei civil. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).    
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Nesse sentido, o Ministério Público, como parte da ação penal, não poderia 

participar da sua busca em procedimentos inquisitivos70. Em preservação do 

Garantismo, as provas produzidas antecipadamente – por correrem o risco de 

perecer – não poderão ser o fundamento exclusivo da decisão jurisdicional. 

Sua validade se submeterá ao crivo do contraditório para, só então, ser 

reconhecida como prova judicial. 

Ao legislador coube determinar os tipos de provas que poderiam 

ser antecipadas, facultando ao magistrado, de ofício, determinar ainda que não 

iniciada a ação penal, sua produção a partir de critérios de urgência e 

relevância, observada a sua necessidade, adequação e proporcionalidade.  

Neste aspecto, o legislador preservou o exercício do contraditório 

e da ampla defesa, para só assim aceitar a incursão de provas no processo 

penal em âmbito judicial.  

 
3.6  Afastamento do Lar em Casos de Violência Doméstica  
 

O Garantismo penal esta ligado ao preceito cautelar da violência 

doméstica na medida em que busca preservar a liberdade de locomoção da 

vítima e as garantias processuais do acusado.  

A violência doméstica está prevista no ordenamento jurídico 

brasileiro por meio da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que criou um 

mecanismo específico para coibi-la, em especial quando praticada contra a 

mulher, conforme o art. 226, § 8º da Constituição.  

A vulnerabilidade das mulheres foi atendida por esta lei que 

buscou outorgar melhor jurisdição para atender às suas expectativas, diante de 

inúmeros casos de violências que geralmente levam à morte.  

Quando a vítima recebe uma resposta eficaz do Estado e 

preserva ao infrator o direito de ampla defesa, a lei se fundamenta no princípio 

do Garantismo penal. 

Exemplos de países estrangeiros demostram a adequação de 

medidas suplementares e a necessidade de proteger a vítima nestes casos. Na 

                                                           
70 SILVA, Marco Antonio Marques da. Processo penal e garantias constitucionais. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p.470.    
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Espanha, assim como no Brasil, a legislação estabeleceu medidas protetivas 

cuja finalidade é prevenir, sancionar e erradicar esta modalidade de violência, 

além de prestar ampla assistência às vítimas quanto aos seus aspectos físicos 

e psicológicos, principalmente quanto às agressões contra a liberdade sexual, 

ameaças e coações.  

Dentre as suas inovações, citamos a obrigação do agressor de se 

afastar do lar em razão deste tipo de crime (art. 22, inciso II). 

 E como reflexo do afastamento cautelar do agressor da sua 

residência, há a proibição legal dele se aproximar da ofendida, dos seus 

familiares e das testemunhas do ato de violência doméstica, além da indicação 

sobre o mínimo de distância que deve ser mantida entre a vítima e o agressor. 

 
3.7 Prisões Provisórias  
 

O Código de Processo Penal brasileiro estabelece as condições 

para as prisões provisórias, como a prisão em flagrante, a temporária e a 

preventiva, sobre as quais dedicaremos especial atenção para adequá-las aos 

Garantismo. 

Primeiramente, temos que a o direito à liberdade assume uma 

importância fundamental neste contexto. Daí, a prisão apresentar-se como 

ultima ratio. podendo ser decretada na fase administrativa do inquérito policial – 

antes da instauração da ação penal – como em flagrante delito ou de caráter 

preventivo. Há ainda a prisão temporária, cuja decretação restringe-se à fase 

inquisitorial. 

Se a prisão definitiva, decorrente de sentença penal condenatória, 

exige da autoridade judicial uma fundamentação sobre os argumentos que a 

sustenta, igualmente as prisões provisórias devem ser fundamentadas.  

Como critérios para a sua decretação, segundo Renato Brasileiro, 

devem ser observadas a existência dos pressupostos para a custódia do 

acusado como o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis71. 

As prisões cautelares decretadas pelo juiz competente, em 

atendimento aos preceitos constitucionais, devem ser revisadas 

                                                           
71 BRASILEIRO, Renato. Nova prisão cautelar. Niterói: Impetus, 2011, p.38. 
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periodicamente para a avaliação dos requisitos que a autorizaram. Serão 

observadas a necessidade de sua prorrogação ou revogação para que o 

acusado não permaneça preso nenhum dia além do necessário para a 

apuração da verdade no processo penal.  

A revisão periódica e programada das prisões provisórias deveria 

ser um exemplo a ser seguido a partir do Código de Processo Penal. Nele, há 

previsão expressa sobre a sua manutenção, a fim de comprovar se a ordem de 

detenção deve ser revista ou a execução suspensa. Sobre seus antecedentes 

históricos, retomamos Beccaria que, ao discorrer sobre “a rapidez da pena”, em 

sua obra Dos delitos e das penas, relatou sobre a prisão e a sua duração: 

 
O cárcere é, assim, a simples guarda de um cidadão até que ele seja 
considerado culpado, e sendo essa guarda essencialmente penosa, 
deverá durar o menor tempo possível e ser a menos dura que se 
possa72.  
 
 

O magistrado que prioriza a teoria garantista penal, poderá 

determinar investigações particulares importantes para a futura decisão sobre a 

manutenção da prisão preventiva. Ultrapassados 3 meses sem que o culpado 

tenha solicitado o exame sobre a manutenção da detenção ou apresentado um 

recurso contra a prisão, o exame da prisão deverá ser feito de ofício, a menos 

que o acusado tenha um advogado. No caso das prisões provisórias, a decisão 

sobre manter a prisão ou conceder a liberdade é extremamente delicada diante 

a natureza temporária e interina da medida, cuja duração será sempre limitada. 

Há tempos, a concessão da liberdade provisória era dificilmente 

deferida na medida em que os pressupostos de sua decretação não eram 

objetivos, como por exemplo, a avaliação sobre a gravidade do delito, o que 

vinculava o magistrado a abordar exclusivamente os requisitos legais para 

decretar a custódia ou a manutenção da liberdade. Para nós, parece claro que 

as prisões editadas pelo Código de Processo Penal atendem às necessidades 

de instrumentalidade do processo criminal como um meio de aplicação da 

ciência de ultima ratio, uma missão reservada ao Direito Penal.  

                                                           
72 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: J. Cretella Junior e Agnes Cretella. 2.ed. São 
Paulo: RT, 1999, p.59. 
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A prisão provisória é a restrição da liberdade do acusado em sede 

inquérito policial ou ação penal, com o objetivo de satisfazer a pretensão 

punitiva estatal, antes da prolação da sentença penal, ainda que ele seja  

presumidamente inocente. Entendemos que, é um desafio ao juiz decretar a 

prisão provisória sem violar a condição de presumida inocência do acusado. 

Trata-se de uma cláusula pétrea, de natureza relativa, e que leva em 

consideração o fato da regra ser a preservação da liberdade do acusado, em 

observância aos ditames da teoria do Garantismo penal. Assim, o preso, 

mesmo antes da prolação da sentença penal, já cumpre provisoriamente uma 

pena que sequer saberá se será condenado. 

Qualquer prisão realizada sem a observância dos pressupostos 

legais (provisória ou definitiva),viola prioritariamente a dignidade humana, as 

garantias constitucionais, dentre elas, a presunção de inocência, o contraditório 

e a ampla defesa. 

A tutela garantista da liberdade no processo penal pode ser 

preservada ainda pelo incremento das alternativas prisionais, por meio da 

criação de outras formas menos danosas para o cumprimento da pena. 

Com as Leis nº 11.689/2008 e 11.719/2008, passamos a contar 

com as seguintes formas de prisão cautelar: temporária, preventiva e em 

flagrante. Coube à Lei n° 12.403/2011 trazer alterações com cunho garantista, 

ao prever a privação da liberdade do acusado somente para os casos 

extremamente necessários, de forma excepcional e sob ampla fundamentação 

da autoridade judicial competente. A instituição das medidas cautelares dessa 

Lei, como como alternativas à prisão, reconhecem sua excepcionalidade, e são 

menos danosas ao status libertatis do acusado. 

Também julgamos relevante registrar o seu objetivo visando 

reduzir a população carcerária que aumenta diariamente no Brasil, e a forte 

influência no Direito Penal Mínimo, segundo observa Marco Antonio Marques 

da Silva73.  

Verificamos ainda uma coerência na adequação dos princípios 

constitucionais inerentes às prisões, que ratifica o preceito de que a 

preservação da liberdade deverá ser a regra, restando como exceção a sua 
                                                           

73 SILVA, Marco Antonio Marques da; FREITAS, Jayme Walmer de. Código de Processo Penal 
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p.427. 
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privação, a instituição e o fortalecimento das medidas cautelares alternativas à 

prisão. O diploma ainda priorizou o instituto da fiança como uma medida 

cautelar.  

Entendemos que, neste contexto, o Garantismo penal como teoria 

dos direitos fundamentais está preservado, na medida em que as medidas 

cautelares apresentadas devem estar adequadas à gravidade, às 

circunstâncias do fato criminoso e às condições pessoais do indiciado ou 

acusado, como alternativas ao envio do acusado ao cárcere. 

Sob o aspecto da linguagem, outra medida foi implantada. Uma 

adequação da terminologia de cunho preservador da dignidade humana e do 

Garantismo substituiu o termo “réu” por “acusado” evitando assim conferir o 

tratamento antecipado de culpado ao cidadão, antes mesmo da prolação da 

sentença penal condenatória. 

Assim, nos parece evidente que o legislador tenha priorizado e 

justificado a existência das medidas cautelares no processo penal brasileiro 

como alternativas bem fundamentadas à privação da liberdade. 

José Frederico Marques definiu que as medidas cautelares 

possuem um caráter de instrumento, como um meio e um modo de garantir o 

resultado da tutela jurisdicional penal como um preceito inicial diante do 

eventual resultado demorado do processo, tornando inócua a prolação da 

sentença penal74. 

Ressalvamos que as medidas cautelares somente poderão ser 

decretadas por autoridade judicial competente, nos termos do devido processo 

legal, ainda que, de ofício, a requerimento das partes ou do Ministério Público, 

ou pela autoridade policial durante a fase de investigação policial.  

Para preservar o Garantismo e o exercício das garantias 

constitucionais de cunho processual, mesmo em casos de urgência ou de 

perigo de ineficácia da medida, o magistrado deve receber o pedido e 

determinar a intimação da parte contrária, com a cópia do requerimento, para 

que o acusado possa, assim, exercer o seu direito de defesa. 

                                                           
74 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Vol. I. São Paulo: Millenium, 
2007, p.13. 
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A partir de nova redação de artigos específicos do Código de 

Processo Penal, foram substituídas as aplicações desregradas de privações da 

liberdade do acusado por medida alternativas, o que favorece o processo penal 

cautelar. 

Entretanto, observamos que a prisão do acusado, ainda que 

excepcional, é medida necessária aos delitos graves sobre os quais a 

sociedade demonstre desconforto em relação à convivência com aquele 

delinquente.  

Ainda assim, devem ser preservados, por exemplo, os direitos e 

garantias individuais do acusado, em estrita observância ao art. 5º da 

Constituição Federal, inciso LXI: “Ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 

militar, definidos em lei”. 

Em favor do Garantismo penal, citamos ainda o art. 315 do 

Código de Processo Penal, que foi ao encontro do inciso IX do art. 93 da 

Constituição Federal brasileira – que exige a fundamentação de todos os atos 

judiciais, sob pena de nulidade – ao determinar que a decisão que decretar, 

substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Assim, os 

requerimentos e decisões inerentes a uma eventual restrição da liberdade do 

acusado devem ser fundamentados em requisitos bastante claros e evidentes, 

não podendo ser identificados como uma pretensa antecipação de pena. 

Entendemos que assim é cumprida a missão do Direito Penal, de 

lidar com a liberdade das pessoas, na medida de sua necessidade, em 

especial sob o manto da legalidade, para que o Estado não se desvirtue sob 

qualquer hipótese no cumprimento de sua missão constitucionalmente 

declarada. 

E naquelas circunstâncias do processo penal nas quais será 

necessária privar a liberdade do sujeito, suspeito da prática de infração penal 

devemos refletir acerca das prisões e a incapacidade estatal em privar, 

dignamente, a liberdade do acusado, seja de forma provisória ou decorrente de 

sentença penal, o que dá mais embasamento às correntes acadêmicas que 

defendem o fortalecimento das medidas alternativas às prisões (de caráter 
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penal ou processual penal) sem ignorar que, em casos excepcionais a  

restrição é necessária. 

Entendemos que submeter essas necessidades de privação da 

liberdade de acusados aos preceitos do garantismo é recomendar que a prisão, 

antes de ser cumprida, esgote meios anteriores não tão lesivos quanto o 

cárcere. Marco Antonio Marques da Silva, ao tratar da excepcionalidade das 

prisões no Código de Processo Penal registrou que75: 

 

O direito de liberdade é a essência do novo diploma que alterou o 
tema prisão no Código de Processo Penal. A prisão é excepcional. A 
liberdade é a regra a servir como fundamento nas decisões judiciais 
que abordem sobre a segregação pessoal da pessoa humana. De 
qualquer maneira, a custódia relevando-se imprescindível ao caso 
concreto, malgrado seja a ultima ratio e desde que os pressupostos 
legais estejam evidenciados, o juiz adotará esse excepcionalidade. 

 

Para nós é evidente que na relação liberdade versus prisão é que 

encontraremos o maior campo para demonstrar a necessidade da aplicação do 

garantismo no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em especial, destacamos as situações que antecedem as prisões 

provisórias, decretadas no curso do processo criminal. Nestes casos, se espera 

que pela observância do Garantismo penal, sejam buscadas alternativas para 

essa modalidade de custódia cautelar. 

Ocorrida a prisão em flagrante do suspeito (art. 289-A do Código 

de Processo Penal brasileiro), o fato será imediatamente comunicado ao juiz do 

local do cumprimento da medida e o preso informado sobre os seus direitos 

constitucionais, nos termos do inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal. 

Como preservação ao seu direito de defesa, caso o autuado não informe 

advogado constituído, deverá ser obrigatoriamente comunicada a Defensoria 

Pública e encaminhado o auto de prisão ao juiz competente, em 24 horas; ao 

preso, deve ser apresentada a nota de culpa assinada pela autoridade, com a 

exposição sobre o motivo da prisão, os nomes do condutor do flagrante e das 

testemunhas. 

                                                           
75 SILVA, Marco Antonio Marques da; FREITAS, Jayme Walmer de. Código de Processo Penal 
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p.436. 
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Ao juiz competente, em observância ao preceito constitucional do 

inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, cabe fundamentar a análise acerca 

do relaxamento da prisão, se for ilegal, ou converter em prisão preventiva, se 

existirem os requisitos, além de apresentar fundamentada justificação se as 

medidas cautelares diversas da prisão forem inadequadas ou insuficientes. Ao 

magistrado cabe ainda avaliar sobre a concessão da liberdade provisória, com 

ou sem fiança, segundo as peculiaridades do caso concreto.  

Aos julgadores cabe o desafio de delimitar, de forma razoável, a 

decisão acerca da prisão, o potencial resultado do processo criminal, e em 

especial, se os motivos que levaram à decretação da prisão provisória 

subsistem no decorrer dos anos. 

A tutela humanista no Processo Penal coroa o Garantismo penal 

no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que todos os envolvidos 

estejam cientificados da observância da humanidade, mantenham o foco, o 

direito estatal de processar e punir os infratores da lei penal, sem inserir o 

acusado como um objeto da acusação, mas sim, um titular de direitos, 

garantias e liberdades fundamentais. 

Por fim, destacamos um último instituto de cunho garantista que 

reconhece a priorização da liberdade do acusado no processo penal. Estamos 

nos referindo à prisão domiciliar, o recolhimento do indiciado ou do acusado, 

em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial; ela 

substitui a prisão preventiva quando o agente for maior de 80 anos; estiver 

debilitado por doença grave; for imprescindível aos cuidados especiais de 

pessoa menor de 6 anos ou com deficiência; e gestante a partir do 7º mês de 

gravidez podendo ser solicitada a prova idônea dos requisitos mencionados. 
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4 GARANTISMO NO DIREITO ESTRANGEIRO  
 

 Os exemplos do direito estrangeiro e sua harmonização com 

a teoria do Garantismo penal são relevantes para o estudo do humanismo no 

ordenamento jurídico nacional. 

Com esse objetivo, apresentaremos exemplos do direito 

estrangeiro enfatizando países cujos exemplos normativos sempre são objeto 

de estudos acadêmicos e legislativos na busca de legislações mais 

humanistas. 

A internacionalização do respeito à dignidade humana surge nos 

Tratados e Declarações e influencia também as legislações 

infraconstitucionais, processuais e penais de diversos países. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 já 

estabelecia, segundo Luigi Ferrajoli, um nexo indissociável entre as garantias 

dos direitos fundamentais de todos os seres humanos e a paz no mundo, a 

depender destas garantias, para a convivência entre as pessoas76. 

Como fonte de humanidade indicamos a Convenção Europeia de 

Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais de 195077,  que constitui um 

modelo básico para o processo penal europeu. 

Observamos que a harmonização dos direitos, garantias e 

liberdades descritos no Estado Democrático de Direito têm um caráter 

                                                           
76 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Edición de Miguel Carbonell. Madrid: Editorial Trotta, 
2008, p. 76-77. 
77 Art. 6°- Direito a um processo equitativo 1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja 
examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, 
estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de 
carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. O 
julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido à imprensa ou ao 
público durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da 
segurança nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a protecção da 
vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária pelo 
tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da 
justiça. 2. Qualquer pessoa acusada de uma infracção presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade 
não tiver sido legalmente provada. 3. O acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: a) Ser 
informado no mais curto prazo, em língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa da 
acusação contra ele formulada; b) Dispor do tempo e dos meios necessários para a preparação da sua 
defesa; c) Defender-se a si próprio ou ter a assistência de um defensor da sua escolha e, se não tiver 
meios para remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente por um defensor oficioso, quando 
os interesses da justiça o exigirem; d) Interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter 
a convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas 
de acusação; e) Fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua 
usada no processo. Disponível em: <Khttp://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-AE54-44B9-A163-
912EF12B8BA4/0/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 01 mar.2013. 
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supranacional, estão presentes nas relações processuais penais de diversos 

países em busca da prevalência dos direitos humanos.  

Desde a Revolução Francesa, em 1789, quando elaborada a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que outorgou aos 

direitos individuais uma concepção universalista, busca-se continuamente 

romper de forma ampla com toda a espécie de autoritarismo.   

Como os preceitos humanistas se tornaram uma realidade 

mundial, após a Segunda Guerra, os direitos fundamentais passaram 

gradativamente merecer prioridade nos ordenamentos jurídicos internacionais. 

Isto ocorreu pela disposição das normas de Direito Internacional, assim como 

os Tratados de Direitos Humanos, sempre em busca de uma conscientização 

mundial para afirmar os direitos fundamentais. 

Já destacamos nesta pesquisa a liberdade como um dos bens 

mais relevantes à vida do homem e cuja preservação tem ligação intrínseca 

com a teoeria do Garantismo penal. 

 Neste capítulo, nossa abordagem tem por objetivo expor os 

modelos vigentes em outros países, e principalmente aquelas cujas legislações 

apresentam características que visam preservar os direitos fundamentais, com 

estrita observância aos preceitos do Garantismo penal. 

Apesar das diferenças e das particularidades entre as legislações 

aqui abordadas, admitimos que o humanismo é uma vertente presente em 

todas as normas. 

Dedicaremos especial atenção ao sistema europeu em função 

dos países serem, em sua maioria, as fontes de direito comparado para o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 
4.1 Portugal 
  

A Constituição da República Portuguesa apresenta uma 

característica de Estado de Direito Democrático baseado no respeito e na 

garantia de efetivação dos direitos e liberdades constitucionais78.  

                                                           
78 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Art. 2.  
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O Garantismo penal na legislação portuguesa pode ser 

constatado por exemplo, nas funções exercidas pela polícia judiciária para 

proteger a  legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos 

dos cidadãos79. 

A preservação da ordem democrática dos poderes de polícia 

devem se pautar por medidas exclusivamente necessárias à prevenção de 

crimes e pelo respeito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 

O Garantismo penal, segundo a disposição normativa portuguesa, 

está pautado pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, 

reguladas pelo exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais dos 

cidadãos e o respeito a legalidade democrática80. 

Carlos Alberto Simões de Almeida apresenta a ação penal no 

processo penal português orientada para a garantia dos direitos fundamentais 

e delimitada pelo dever de respeito pelos mesmos direitos, liberdades, e 

garantias das pessoas envolvidas no processo81.  

Como caracterização garantista no processo penal, indicamos 

expressamente a presunção de inocência dos acusados (até a condenação 

criminal transitada em julgado), assegurando todas as garantias de defesa, 

com o julgamento no mais curto prazo82. 

A instrução tem o objetivo de comprovar o âmbito judicial, a 

decisão de acusar ou arquivar o inquérito, para submeter ou não a causa ao 

julgamento imparcial do juízo. Durante o julgamento, em observância ao 

princípio acusatório, e após recebida a acusação pelo tribunal, começa a 

produção de provas, nos termos dos princípios da oralidade e do 

contraditório83. 

Quanto às medidas de coação, em preservação ao Garantismo 

penal, observamos que a liberdade dos acusados só poderá ser limitada total 

ou parcialmente, em funções das exigências processuais de natureza cautelar. 

                                                           
79 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Art. 272  
80 PORTUGAL. Lei de Segurança Interna Portuguesa (LSI), aprovada pela Lei n.20/87, de 12 de Junho. 
Alterada pela Lei n.8/91, de 1 de abril. 
81 ALMEIDA, Carlos Alberto Simões de.  Medidas Cautelares e de Polícia do Processo Penal em 
Direito Comparado. Almedina: Coimbra, 2006. p.17. 
82 PORTUGAL. Código de Processo Penal Português. Art. 32. 
83 PORTUGAL. Código de Processo Penal Português. Art. 311, n.1; Art. 321, n.1; Art. 327, e Art. 340 e 
seguintes.  
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Como fortalecimento das medidas alternativas à privação da 

liberdade, citamos a obrigação de apresentação periódica – quando o crime for 

punível com pena de prisão superior a seis meses – ficando facultado ao 

magistrado impor ao acusado a obrigação de se apresentar à entidade 

judiciária. 

Em casos de crimes de maior potencialidade, cuja pena de prisão 

seja superior a dois anos, também fica facultado ao magistrado impor 

cumulativamente, com outra medida cautelar, a suspensão de exercício de 

função pública, profissão, poder parental ou tutela84. 

Com crimes que pesam indícios muito desfavoráveis ao acusado  

e são punidos com prisão de até três anos, fica facultado impor, 

cumulativamente ou separadamente, obrigações de não permanecer sem 

autorização em determinado local onde o crime tenha sido cometido ou que 

habitem as vítimas do crime ou seus familiares; ausentar-se para estrangeiro 

sem autorização, deixar o local de domicílio somente para o trabalho, a 

proibição de contato com determinadas pessoas ou de frequentar certos 

lugares85. 

A prisão do acusado está consagrada como uma medida de 

natureza cautelar sobre o denunciado ou daquele que viole o dever de 

colaborar para viabilizar o comparecimento aos atos processuais quando 

necessário.   

Já no art. 193, o legislador português define os critérios dos 

princípios de adequação para definir o tempo de permanência nas prisões 

proporcionais à gravidade do crime e às sanções eventualmente aplicadas. 

A prisão preventiva somente poderá ser aplicada quando forem 

inadequadas ou insuficientes outras medidas de coação em face do acusado, 

sempre compatíveis com os direitos fundamentais e às exigências cautelares 

do caso concreto. Ela deverá observar os requisitos que apontam fortes 

indícios da prática de crime doloso, punível com pena de prisão superior a 3 

anos, ou ainda se tratar de pessoa que tiver penetrado ou permaneça 

                                                           
84 PORTUGAL. Código de Processo Penal Português. Art. 199.  
85 PORTUGAL. Código de Processo Penal Português. Art. 200.  
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irregularmente em território nacional, ou contra a qual estiver em curso 

processo de extradição ou de expulsão86. 

O magistrado deve revisar os fundamentos que levarão a decretar 

a prisão preventiva, a cada três meses, como estrita observância aos direitos 

fundamentais e ao Garantismo penal, por um período de 6 meses.  

Outra característica garantista da legislação processual penal 

portuguesa é o fato de que a prisão preventiva cessa de imediato, quando as 

medidas de coação se extinguem. Entre elas: a) o arquivamento do inquérito, 

se não for requerida a abertura da instrução; b) o trânsito em julgado do 

despacho de não pronúncia; c) o trânsito em julgado do despacho que rejeitar a 

acusação (art. 311.º, n.º 2, alínea “a”; d) a sentença absolutória, mesmo que 

dela tenha sido interposto recurso; ou e) o trânsito em julgado da sentença 

condenatória. 

As prisões preventivas na legislação processual penal portuguesa 

encontram respaldo na Constituição do país independentemente dela 

proclamar o amplo direito à liberdade e à segurança. Entre as exceções, 

citamos:   
 
a) flagrante delito;  
b) prisão preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso com 
pena de prisão que ultrapasse três anos;  
c) prisão ou outra medida coativa sujeita ao controle judicial de 
pessoa em solo português; 
 d) prisão domiciliar imposta aos militares com possibilidade de 
recurso ao tribunal competente;  
e) sujeição de um menor a medidas de proteção, assistência ou 
educação em local adequado, decretadas pelo tribunal competente; 
 f) detenção por decisão judicial para garantir ao comparecimento não 
cumprido pelo acusado;  
g) detenção de suspeitos para identificação nos casos e tempo 
estritamente necessários para tal medida;  
h) detenção para portador de anomalia psíquica em estabelecimento 
adequado, decretado por autoridade judicial competente. 

 

As garantias do suspeito preso são similares às outorgadas pelo 

legislador brasileiro; entre elas, há o dever de ser  informado imediatamente 

sobre os motivos da privação de sua liberdade e sobre todos os seus direitos 

naquele momento.  

                                                           
86 PORTUGAL. Código de Processo Penal Português. Art. 202. Disponível em:< 
http://www.portolegal.com/CPPen.htm>. Acesso em: 22 jun.2012. 
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O legislador constitucional português privilegiou a 

excepcionalidade da prisão preventiva e sua necessidade apenas de forma 

residual, quando não houver outra caução ou medida alternativa mais favorável 

prevista em lei87. 

E devido à forma cuidadosa com a qual deve ser condicionada a 

decretação ou a manutenção da prisão preventiva, não deverá ser decretada 

ou mantida sempre que possam existir medidas alternativas de natureza 

cautelar à privação da liberdade. 

Para situarmos a forma pela qual o Direito português trata da 

liberdade do acusado no processo penal, devemos observar, conforme 

registrou Jorge Miranda, a sua Constituição desde 1933, após a revisão de 

1951, que já tratava da “dignidade humana” e foi posteriormente ratificada pela 

Carta de 1976:  

 

A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de 
concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. E ela 
repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que 
faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado88 

 
 

Conforme art. 32 inciso 2º da Constituição Portuguesa de 197689, 

o acusado ou arguido se presume inocente até o trânsito em julgado da 

sentença condenatória e deve ser julgado no mais curto prazo compatível com 

as garantias de defesa. 

Priorizar a preservação da liberdade do acusado no processo 

penal impõe ao magistrado a busca de medidas cautelares eficazes ao 

cumprimento da pretensão punitiva estatal. 

Se as medidas alternativas à prisão provisória forem 

inadequadas, insuficientes e não razoáveis, poderá ser imposta pelo 

magistrado, a prisão preventiva. Isto ocorrerá quando houver fortes indícios da 
                                                           

87 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. n.2. 
88 MIRANDA, Jorge, Marco Antonio Marques da SILVA (Coords.). Tratado luso-brasileiro da dignidade 
humana. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 169. 
89 Art. 32.º - Garantias de processo criminal. 1. O processo criminal assegura todas as garantias de 
defesa, incluindo o recurso. 2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da 
sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de 
defesa. Disponível em: <  
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 22 
jan. 2012. 
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prática de crime doloso, punido com pena de prisão superior a 3 anos, se tratar 

de pessoa que entrou irregularmente em território português ou contra qual 

esteja em curso processo de extradição ou expulsão, ressalvando que em 

casos de inimputabilidade do acusado, poderá ser imposta internação em 

hospital psíquico, adaptando-o para não haver fuga ou prática de novos delitos 

pelo agente90. 

Diante da legislação portuguesa, observamos que também a 

privação de liberdade do acusado deve ser residual; as condições para sua 

excepcionalidade se aproximam dos preceitos processuais penais brasileiros 

ao indicar os pressupostos gerais para a decretação da prisão preventiva, 

como a fuga ou o perigo de fuga, o perigo de perturbação do bom andamento 

ao inquérito ou a instrução, de perturbação da ordem ou tranquilidade pública, 

ou de continuação da atividade criminosa. Passemos a uma breve análise da 

legislação espanhola.  

 

4.2 Espanha 
 
 

Na Espanha, assim como nos demais países abordados neste 

estudo, são previstas normas de caráter penal, de cunho garantista. A 

Constituição Espanhola prevê como um direito fundamental à proteção da 

dignidade da pessoa humana, os direitos invioláveis inerentes à pessoa, o livre 

desenvolvimento da personalidade e o respeito à lei. Todos eles são 

fundamento da ordem política e da paz social91. 

O ordenamento jurídico espanhol foi além ao relacionar as 

normas de proteção dos direitos fundamentais e as liberdades constitucionais 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tratados e acordos 

internacionais sobre a matéria, desde que ratificados pelo governo espanhol. 

Ainda como reflexo da dignidade humana e fundamentado nos 

preceitos do Garantismo penal, o legislador espanhol declarou que todos têm o 

direito de obter a tutela efetiva dos juízes e tribunais, predeterminados por lei, 

no pleno exercício de seus direitos e interesses legítimos, submetidos aos 

preceitos do exercício do direito de defesa. Assim, o processo penal tem 
                                                           

90 PORTUGAL. Processo Penal Português. Art. 202.  
91 ESPANHA. Constituição Espanhola. Art.10. 
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também na Espanha seus fundamentos nos preceitos democráticos e 

humanitários, e neste sentido se encaminha a proteção da liberdade do 

acusado na legislação do país.   

No processo judicial, os acusados terão respeitado o direito de ser 

informado sobre a acusação formulada contra si e ter garantido um processo 

público, sem dilações indevidas, com todas as garantias e meios de provas 

inerentes à defesa, de não produzir prova em prejuízo de sua pessoa, não 

confessar-se culpado e presumir-se inocente.92 

Na Espanha, toda pessoa acusada de um ato criminalmente 

punido poderá, portanto, exercitar o seu direito de defesa e atuar no 

procedimento, desde que seja comunicado sobre a existência da imputação, o 

objeto da sua prisão, e qualquer outra medida cautelar93. Ademais, sempre que 

a acusação for admitida em face do acusado, o fato lhe será imediatamente 

comunicado.  

Manuel Jaen Vallejo discorreu sobre a função do processo penal 

com o objetivo de proteger a liberdade do acusado em consonância ao legítimo 

exercício da pretensão punitiva estatal e a função do processo penal94.  

Entendemos assim que, a liberdade do acusado no processo 

penal espanhol é tratada em conformidade aos preceitos humanitários 

europeus. A legislação reconhece a natureza de instrumento de segurança 

pública do processo penal e a dificuldade para equilibrar o direito e 

compatibilizar a repressão das condutas delitivas com o respeito às liberdades 

individuais. Soma-se a isto o fato do processo penal espanhol sofrer influências 

da evolução política social derivada da Segunda Guerra Mundial, quando foram 

consolidados valores e princípios democráticos que condensaram o 

                                                           
92 ESPANHA. Constituição Espanhola. Art. 24.  
93ESPANHA. Madrid.Ley de enjuiciamento criminal y legislación complementaria. Madri: Tecnos, 
2006, p.94. Art.s 118-122 da Lei. 
94 En realidade, la funcion del proceso penal, aparte naturalmente de que tenga por objeto la 
aclaración del hecho punible y la eventual participación en el mismo del acusado, es la 
protección del imputado, que debe ser presumido inocente hasta el momento de la sentencia 
firme; de ahí precisamente el caráter excepcional y subsidiario de la medida de prisión 
provisional. Ello significa, basicamente, que debe respetarse la dignidad de la persona, la 
presunción de inocencia, y las reglas/ garantias del debido processo (VALLEJO, Manuel Jaén. 
Derechos Fundamentales del Proceso Penal. Colombia: Ibañez, 2002, p.20)  



85 

 

desenvolvimento do “devido processo” na busca do “processo justo” (proces 

équitable)95. 

Em seu art. 24, a Constituição espanhola definiu os direitos 

processuais como uma forma de preservar um processo justo, com direito à  

tutela judicial efetiva; o direito de defesa; e a presunção de inocência, dentre 

outras garantias cujas diretrizes e contornos têm origem direta no Garantismo 

penal.96 

Assim como no processo penal brasileiro, o espanhol tem 

natureza processual mista, com princípios inquisitivos e acusatórios e a prisão 

preventiva pode durar até 2 anos e ser prorrogada por outros dois, até o 

máximo de 4 anos. 

A Ley de Enjuiciamiento Criminal, em seu capítulo III, define sobre 

a “prisão provisória” indicando a autoridade judicial competente para decretá-la; 

deve ser arbitrada somente quando extremamente necessária, principalmente 

se não existirem outras medidas menos gravosas ao direito à liberdade que 

possam atingir os mesmos objetivos da prisão preventiva97.  

O legislador espanhol vincula o magistrado ao decretar a prisão 

preventiva, ao quanto de pena poderá ser imposta ao acusado quando 

prolatada a sentença penal condenatória. O objetivo é evitar que essa medida 

prisional provisória seja desproporcional ao período que possivelmente o 

infrator será condenado. 

São pressupostos da prisão preventiva aqueles que reservem a 

presença do acusado diante do risco de fuga; para evitar ocultação, alteração 

ou destruição de fontes de provas relevantes ao julgamento da ação penal, 

com perigo fundado e concreto e para evitar que o acusado possa agir contra 

os bens jurídicos das vítimas. 
                                                           

95 SOLAESA. José R.de Prada. Sistemas de Proceso Penal en Europa. Barcelona: Cedecs Editorial. 
1998, p.94. 
96 Artículo 24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 
asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley 
regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a 
declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Disponível em: < 
http://www.infoelectoral.mir.es/Partidos/partidos_no_detail_ce.html>. Acesso em: 22 jun 2012. 
97 Art. 502 da Ley de Enjuciamento Criminal y legislacion complementaria. Edicion preparada por José 
Antonio Colmenero Guerra. Professor Titular de Derecho Procesal de La Universidad Carlos III de Madrid. 
Editorial Tecnos: Madrid, 2006, p.199. 
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Como requisito garantista, o legislador espanhol registrou que 

tanto a detenção quanto a prisão preventiva deverão ser praticadas de forma 

que menos prejudique ao acusado, ora preso em sua dignidade pessoal, 

reputação e patrimônio. 

A fim de preservar os direitos fundamentais do acusado, quando 

detento, ficam preservados o direito de permanecer calado, manifestar-se 

somente perante um juiz; não declarar nada que possa implicar prejuízo à sua 

defesa e não confessar-se culpado. É garantido ainda o direito de designar um 

advogado, solicitar que assista às diligências policiais e judiciais de declaração 

e intervenha durante todo o reconhecimento de identidade; de preservar o 

contato familiar ou com a pessoa que desejar, conhecer o motivo da sua prisão 

e o lugar da custódia. Por fim, citamos a garantia a um intérprete quando da 

detenção, para preservar a comunicação com os responsáveis por sua prisão, 

em observância ao direito de defesa. 

Citamos como exemplo espanhol de acesso à justiça penal 

garantista, o art. 118 da Ley de Enjuiciamento Criminal , no capítulo “Do direito 

de defesa e da assistência jurídica gratuita nos juízos criminais”, ao estabelecer 

que “toda pessoa a quem se impute um ato punível poderá exercitar o direito 

de defesa, atuar em qualquer procedimento, desde que comunicado sobre a 

sua existência (...)”  

O magistrado espanhol deverá, portanto, considerar a 

repercussão que a decretação de uma prisão provisória pode ter na vida do 

suspeito, a pena possivelmente aplicada na sentença o fato do delito ter sido 

praticado por uma das causas de justificação (legítima defesa, estado de 

necessidade, estrito cumprimento do dever e exercício regular de direito). 

Essa custódia preventiva somente poderá ser decretada quando 

estiverem presentes requisitos como: um ou vários feitos que integrem o delito 

(cuja pena máxima seja igual ou superior a 2 anos de prisão, ou um bem com 

pena privativa de liberdade com duração inferior); se o suspeito tiver 

antecedentes criminais derivados de crime doloso; se houver motivos 

suficientes para crer que a pessoa seja a responsável pelo crime contra a qual 

está sendo indicado o auto de prisão. 
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O juiz avaliará a existência de perigo pela capacidade do suspeito 

para obter por si ou por outros as fontes de prova ou influenciar sobre outros 

suspeitos, as testemunhas, os peritos ou outras pessoas.  

O prazo da prisão provisória não poderá exceder 1 ano se o delito 

tiver pena prevista de até 3 anos; ou de 2 anos, se a pena privativa de 

liberdade for superior a 3 anos. O período de prisão ainda poderá ser 

prorrogado se o suspeito for condenado, até o limite da metade da pena 

imposta na sentença, quando tiver sido recorrida. 

Mesmo se forem atingidos os prazos máximos previstos para a 

prisão provisória, não haverá impedimento para que o suspeito seja preso 

novamente se deixar de comparecer a qualquer chamamento do juiz ou 

tribunal.  

 

4.3 Alemanha 
 

Atualmente a Alemanha é uma federação composta por 16 

Estados (Länder), com competências e decisões próprias, subordinados à 

Constituição alemã (das Grundgesetz – GG) que prevê no §1 do art.98, a 

defesa expressa da dignidade humana, base do Garantismo penal, como um 

valor fundamental e de natureza inquestionável, que vincula como valor 

humano absoluto a proteção dos direitos fundamentais. 

A dignidade da pessoa humana foi objeto de proteção da 

Constituição alemã, conforme registrou Maria Isabel Alvarez Velez.99  Segundo 

ela, a aplicação direta dos direitos fundamentais é um dos avanços mais 

importantes da Lei Fundamental alemã que protege a dignidade do homem, 

                                                           
98 Art. 1. [Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos – Vinculação jurídica dos direitos 
fundamentais] (1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protege ̂-la é obrigac ̧ão de 
todo o poder público. (2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e inalienáveis da 
pessoa humana como fundamento de toda comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. (3) Os 
direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os 
pode- res legislativo, executivo e judiciário. Disponível em: 
<http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF.pdf>. 
Acesso em: 4 mar. 2013. 
99 La aplicación directa de los derecehos e libertades fundamentales constityye uno de los avences más 
importantes de la Ley Fundamental establece que se protege la dignidad del hombre, señalando, que 
respertala y protegerla es obligación de todo poder público. Las Constituciones de los Quince Estados 
de La Unión Europea. Textos y Comentarios. Madrid: Dykison, 1996, p.16. Art. 1 da Constituição 
Alemã. 
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devendo ser respeitada e protegida como uma obrigação do poder estatal;  

trata-se de um núcleo de normas constitucionais diretamente aplicáveis. 

A Constituição alemã oferece aos seus cidadãos preceitos 

humanistas do Garantismo penal  invioláveis e inalienáveis à pessoa humana, 

e vinculam os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Os direitos e 

liberdades fundamentais (die Grundsrechte) têm força jurídica, aplicabilidade e 

garantia jurisdicional direta. Todavia, podem ser restringidos durante o 

processo penal, em privilégio aos direitos e liberdades dos demais membros da 

sociedade, a fim de atender ao interesse público para a realização da justiça. 

Ponderar entre a liberdade do acusado e o exercício da pretensão 

punitiva estatal sempre foi um tema preocupante ao legislador alemão, em 

especial para conseguir equilibrar a garantia da liberdade pessoal do cidadão à 

resposta penal adequada ao caso concreto. 

A liberdade dos nacionais e estrangeiros também foi privilegiada, 

por exemplo, na Constituição alemã, em seu art. 104100. Ele estabelece que 

somente os cidadãos sejam presos em determinados casos contemplados em 

lei, e sempre será um juiz quem decidirá sobre a procedência e a duração da 

prisão.  

Já o Código de Processo alemão (StPo – StrafprozeBordnung), 

após 01 de outubro de 1879, quando foi criado, sofreu inúmeras reformas. Ele 

não contém toda a matéria relacionada ao processo penal e é complementado 

pela Lei do Tribunal Constitucional. 

Durante o inquérito, o suspeito ou arguido tem o direito de ser 

ouvido, de se defender sobre os fatos e as provas apresentadas contra ele ou 

exercer seu direito ao silêncio, consultando a todo o momento o seu advogado.  

                                                           
100 Artículo 104. 1. La libertad personal sólo se podrá limitar en virtud de una ley formal y con observancia 
de las formalidades prescritas por ella. Ningún detenido podrá ser maltratado física ni moralmente. 2. Sólo 
el juez podrá pronunciarse sobre la procedencia y continuación de una privación de libertad. En todo 
supuesto de privación de libertad sin mandamiento judicial se deberá obtener sin demora un auto del juez. 
La policía no podrá por su propia autoridad (aus Machtvollkommenheit) mantener detenido a nadie más 
allá de la expiración del día siguiente al de la detención. La reglamentación de este precepto se hará por 
ley. 3. Toda persona detenida preventivamente por sospecha de acción punible deberá ser llevada ante el 
juez al día siguiente, a más tardar, de la detención, y el juez deberá comunicar al detenido los motivos de 
la detención, interrogarle y darle oportunidad para que formule objeciones (Einwendungen). El juez 
deberá asimismo y sin demora dictar auto razonado y escrito de prisión o disponer la puesta en libertad. 
4. De toda resolución judicial sobre privación de libertad o continuación de la misma se deberá dar cuenta 
sin demora a un familiar del detenido o a una persona de la confianza de este.” 
Disponível em: 
<http://personal.us.es/juanbonilla/contenido/FAYUE/MATERIALES/LEY%20FUNDAMENTAL%20DE%20B
ONN.pdf>. Acesso em: 21 mai.2012. 
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Já o Ministério Público e a polícia podem adotar as medidas que 

entenderem necessárias para verificar a identidade do suspeito de prática de 

infração penal, inclusive detê-lo por até 12 horas101. Durante o interrogatório, 

preserva-se a liberdade do suspeito, que não pode ser vítima de maus tratos, 

fadiga, intervenção corporal, administração de meios, tortura, fraude ou 

hipnoses102. Nesta fase, são princípios dominantes os da legalidade da prova e 

o da presunção de inocência. 

Se o juiz considerar não haver perigo de fuga, poderá estabelecer 

ao acusado, em alternativa à prisão preventiva, uma garantia patrimonial 

revestida de caução apresentado por ele mesmo ou por terceiro. 

Admitida a acusação, haverá o controle judicial acerca do que foi 

proferido pelo Ministério Público, se foi preservado o conhecimento ao 

acusado, em audiência restrita ao tomar suas declarações, e os elementos de 

prova, a favor e contrários ao seu estado de inocência. 

A caução é uma alternativa à prisão preventiva. Ela mantém a 

liberdade do acusado, imputando-lhe medidas menos drásticas como a 

obrigação de se apresentar perante o juiz e não deixar seu domicílio ou 

residência. 

Já a prisão preventiva é determinada por mandado escrito 

emanado pelo juiz que deve indicar precisamente o acusado, fundamentar as 

condições pelas quais ele é suspeito, o tempo e o lugar do cometimento do 

ilícito penal103. Pode ser decretada ainda para evitar o desaparecimento ou a  

dissipação de determinados bens, por venda104. 

No Código de Processo Penal alemão, visando preservar o 

Garantismo penal, a restrição da liberdade só é aplicável quando existirem 

indícios veementes de que o acusado cometeu o delito grave, ou que dele 

tenha participado, com risco de fuga, perigo de perturbação do processo, 

perigo na busca da verdade dos fatos, ou de continuidade na atividade 

criminosa105. Ela pode ser revogada (por requerimento do Ministério Público ou 

da defesa), sempre que as finalidades da custódia possam ser atingidas por 

                                                           
101 StPo § 81b, 163b e 163c. 
102 StPo § 136 a. 
103 StPo § 114. 
104 StPo §111 b, c, d, e, o, p. 
105 StPo § 112. 
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medidas menos lesivas aos direitos fundamentais do acusado ou quando não 

subsistam os pressupostos que levaram à decretação, inexistindo motivos que 

aconselhem sua manutenção.  

A liberdade do acusado no processo penal alemão foi preservada, 

em especial, em seu art. 1º, ao estabelecer que a dignidade da pessoa humana 

é inviolável, deve ser respeitada e protegida como uma obrigação de todas as 

autoridades estatais. Ademais, o povo alemão é o primeiro a reconhecer a 

inviolabilidade e a inalienabilidade dos direitos fundamentais como a base de 

toda e qualquer comunidade, da paz e da justiça no mundo106.  

Superada a fase de acusação, e após ser recebida, o Garantismo 

penal continua presente visto que o feito, submetido ao crivo do poder juízo, 

será caracterizado pelos princípios da publicidade, da oralidade, do 

contraditório, e da busca da verdade judicial. 

É notável, portanto, o quanto o processo penal alemão, tanto pelo 

preceito constitucional da dignidade humana como por meio do seu código de 

processo penal privilegiam a teoria do Garantismo penal. 

Com relação à vítima, o Código de Processo Penal Alemão, por 

exemplo, estabelece sua participação ativa no processo penal, tanto que lhe é 

conferido o direito no § 172, de recorrer em face da acusação para forçar o 

início do procedimento107. 

 
4.4 Itália 
 

O legislador italiano privilegiou a garantia dos direitos invioláveis 

do homem, tanto pela forma individual quanto coletiva. Neste último, o homem 

                                                           
106 Article 1 [Human dignity] (1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the 
duty of all state authority.(2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human 
rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. (3) The following basic rights 
shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law. Article 2 [Personal 
freedoms] (1) Every person shall have the right to free development of his personality insofar as he does 
not violate the rights of others or offend against the constitutional order or the moral law.(2) Every person 
shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights 
may be interfered with only pursuant to a law. Disponível em:< 
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm>. Acesso em: 2 mai. 2012.  
107 § 172 (Recurso de reforma) (1). Se o requerente é ao mesmo tempo o ofendido, então lhe competirá o 
recurso contra a decisão fundamentada da acusação no término de duas semanas depois da notiticação, 
segundo o § 171, perante ao funcionário apresentado pela acusação. O prazo se mantém mediante 
interposição do recurso na acusação. O prazo no transcorre se a instrução não se ejecuta nos termos do 
§ 171, inciso 2. Juan Ortiz Noriega. Código Penal Alemán – StGB e Código Procesal Penal Alemán. 
Introducidos por Prof.Dr.Claus Roxin. Barcelona: Marcial Pons,  2000.  
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poderá desenvolver sua personalidade e exigir o cumprimento dos deveres 

inderrogáveis da solidariedade política, econômica e social108. A legislação 

menciona a dignidade social e a igualdade perante a lei, sem distinção de sexo, 

língua, religião, opinião política ou condições pessoais e sociais. 

Todavia, a liberdade do acusado no processo penal italiano sofre 

restrição da Constituição italiana. A lei maior prevê que ela só pode ser limitada 

por ato motivado de autoridade judicial e nos casos e modos previstos pela lei, 

respeitados os prazos máximos da prisão preventiva (definida pelo Código de 

processo como uma “custódia cautelar”). E para preservar os direitos 

fundamentais e o Garantismo penal, o legislador estabeleceu a possibilidade 

de recurso contra sentenças e procedimentos que limitem a liberdade pessoal 

do acusado. 

Na legislação processual penal italiana, só pode ser decretada a 

prisão cautelar, ou aplicadas as medidas cautelares, mediante a petição do 

titular da ação penal. Elas ainda se dividem entre coercitivas e interditivas, e só 

podem ser impostas em face daquele sobre o qual pesar graves indícios de 

culpabilidade (Código de Processo Penal, art. 273). Por fim, destacamos que 

as medidas cautelares apresentam ainda requisitos objetivos para sua 

decretação. Dentre eles, citamos: 1) o perigo atual e concreto de destruir 

provas, com fundamento em circunstâncias de direito e  expressamente legais 

(art.274 do Código de Processo Penal); 2) quando o suspeito/imputado tenha 

fugido ou exista perigo real para isso; 3) sempre que o juiz considerar a 

imposição de pena superior a 2 anos de reclusão; 4) quando, por modalidades 

específicas, e circunstâncias de direito e personalidade da pessoa investigada 

ou do imputado, exista perigo concreto de cometer graves delitos com armas, 

outros meios de violência pessoal ou dirigidos contra a organização 

constitucional.   

A prisão cautelar é a mais grave entre as medidas cautelares 

coercitivas e só pode ser utilizada quando outras menos severas forem 

inadequadas. Ela é também condicionada à existência de graves indícios de 

culpabilidade de delitos de associação do tipo mafioso ou outros com as 

modalidades típicas destas associações.   

                                                           
108 ITALIA. Constituição. Art.1.  
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Quanto à autoridade judicial competente para decretá-la, pode ser 

tanto o juiz de instrução (durante a fase de investigação) como o juiz do 

processo penal. Mas a prisão provisória só poderá ser decretada se o crime 

(consumado ou tentado), for punível com pena de reclusão superior a 4 anos.  

Quanto ao prazo da prisão cautelar – durante as investigações 

preliminares e até a citação em juízo do imputado (conforme art. 303 do Código 

de Processo penal italiano) – não poderá ultrapassar 1 ano se estiverem sendo 

processados delitos apenados com prisão perpétua (com possibilidade de 

prorrogação, no máximo, por seis meses; deverá ser requerida pelo Ministério 

Público e concedida pelo juiz quando houver necessidade de averiguações 

especialmente complicadas). 
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CONCLUSÕES 
 
 

Este estudo procurou desenvolver a Teoria do Garantismo penal 

com suas bases na dignidade humana, paradigma fundamental do Estado 

Democrático de Direito.  

Neste sentido, o Garantismo penal demonstra que, para haver 

restrições à liberdade dos cidadãos submetidos aos preceitos do processo 

penal, deve haver estrita observância aos direitos fundamentais. 

Podemos afirmar, com base em todo o exposto neste estudo que, 

devido à sua ampla base humanista, a teoria do Garantismo tem aplicabilidade 

no ordenamento jurídico pátrio e está respaldada na Constituição de 1988. 

Ela parte do princípio de que deve haver limites bem claros e 

preestabelecidos ao arbítrio estatal, no exercício da pretensão punitiva, em 

observância à legalidade estrita, e baseada no princípio da dignidade humana. 

Foram ainda apresentados os princípios relacionados ao 

Garantismo penal, indicando precisamente sua relação com os preceitos 

democráticos do processo penal acusatório.  

Como o processo penal é a instrumentalização do direito de punir, 

em várias de suas etapas poderão surgir restrições provisórias e definitivas à 

liberdade do acusado. Assim, apresentamos um rol de princípios que, se 

observados com foco no direito garantista e humanista, asseguram ao Estado o 

exercício da pretensão punitiva sem ferir os direitos fundamentais do cidadão, 

especialmente o seu direito à liberdade. Entre eles estão a observância à 

legalidade, aos princípios da presunção de inocência, da efetividade ao 

contraditório e à ampla defesa, do ônus da prova e da jurisdicionalidade.     

Procuramos demonstrar também que o Garantismo penal não é 

uma teoria de inovação normativa e o fizemos ao elencar ocasiões nas quais o 

legislador brasileiro elaborou normas no Código de Processo Penal com cunho 

evidentemente garantista. 

Assim, observamos que o processo penal garantista, de cunho 

humanista e tal qual o defendemos, pode ser identificado até mesmo em 

procedimentos inquisitivos, por meio do qual a perquirição da prova não viola 
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os direitos fundamentais do suspeito e direciona as investigações para se 

pautarem em padrões de preservação à dignidade humana de todos os 

envolvidos no processo.  

Na fase judicial, quando nasce a ação penal, preservada a 

efetividade do contraditório e o direito à ampla defesa, o acusado deve ter a 

certeza da sua condição de presumidamente inocente, resguardando ao 

Estado a responsabilidade de apresentar indícios corroborados em provas, 

para a privação provisória de sua liberdade e, ao final, uma eventual 

condenação. 

Neste contexto, a teoria do Garantismo penal não pode ser 

interpretada como uma excessiva proteção ao acusado, haja vista sua 

coerência constitucional, ao oferecer também proteção à vítima na defesa dos 

seus interesses. 

O Garantismo procura, portanto, preservar o acusado em face do 

Estado na medida em que protege seus bens jurídicos e o adequado exercício 

da pretensão punitiva, pela observância irrestrita aos direitos fundamentais. 

Quanto às prisões provisórias, também encontramos registros 

garantistas na legislação brasileira. Recentemente, em todo o mundo, houve 

reconhecido fortalecimento da aplicação de medidas cautelares alternativas à 

custódia do acusado; assim, a privação da liberdade fica, em sua grande 

maioria, restrita aos casos de extrema necessidade, reconhecida a sua 

excepcionalidade no Estado Democrático de Direito.  

Ao final, apresentamos comparativos com o direito estrangeiro. 

Optamos por estudar aspectos da legislação de Portugal, da Espanha, da 

Alemanha e da Itália visto que, apesar das diferenças em seus ordenamentos, 

admitimos que o humanismo foi uma vertente comum encontrada  nas  normas 

destes países. Ademais, dedicamos especial atenção ao sistema europeu visto 

que costuma oferecer parâmetros, em âmbito internacional, quanto à 

preservação dos direitos humanos e é fonte de direito comparado ao 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Observamos que, embora tenhamos abordado legislações 

avançadas e visivelmente fundamentadas em princípios que procuram garantir, 

em primeiro plano, a dignidade humana dos seus cidadãos, a teoria do 
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Garantismo penal no ordenamento jurídico brasileiro se revela bastante 

avançada.  

Ao final, tendo em vista a realidade jurídica nacional, concluímos 

ser perfeitamente possível e, principalmente adequado aos objetivos do nosso 

Estado Democrático de Direito, a adoção da Teoria do Garantismo penal, em 

todo o ordenamento jurídico brasileiro.  

Isto porque, ao contrário de ideias ultrapassadas que defendiam 

se tratar de uma teoria voltada a proteger em demasia os acusados, 

observamos que se trata de um vetor humanista imprescindível ao Direito 

brasileiro, que busca amplamente efetivar os direitos fundamentais respaldados 

na Constituição, em especial, a dignidade humana (no que diz respeito à 

preservação, até o último instante, do seu direito à liberdade).  

Talvez, o que ainda precisemos ver concretizar seja uma 

expressa nomenclatura, voltada aos aplicadores do direito, para efetivarem o 

Garantismo em todas as ações que envolvem o processo penal, somada à 

necessária vontade política de efetivar algo que a legislação já traz intrínseco 

ao seu ordenamento como um vetor humanista que visa preservar, até a última 

instância, a dignidade do ser humano.   
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ANEXO 1 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 

da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 

Preâmbulo 

        Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo,     
        Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os 
homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum,     
        Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para 
que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão,     
        Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,     
        Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos 
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida 
em uma liberdade mais ampla,     
        Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades,     
        Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mis alta 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso,     

A Assembleia  Geral proclama   

        A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por 
todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais 
e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios 
sob sua jurisdição.     

Artigo I  

        Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.     

Artigo II  

        Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição.  

Artigo III  

        Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo IV  



        Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão 
proibidos em todas as suas formas.     

Artigo V  

        Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 

Artigo VI  

        Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a 
lei.     

Artigo  VII  

        Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação.     

Artigo VIII  

        Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os 
atos que violem  os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.     

Artigo IX  

        Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.     

Artigo X  

        Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um 
tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de 
qualquer acusação criminal contra ele.     

Artigo XI  

        1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a 
sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham 
sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.     
        2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte 
do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. 

Artigo XII  

        Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei 
contra tais interferências ou ataques. 

Artigo XIII  

        1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado.     
        2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 

Artigo XIV  



        1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros 
países.     
        2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo XV  

        1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.     
        2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade. 

Artigo XVI  

        1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer retrição de raça, nacionalidade ou 
religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em 
relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.     
        2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

Artigo XVII  

        1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.     
        2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XVIII  

        Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 
liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em 
particular. 

Artigo XIX  

        Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, 
sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras. 

Artigo XX  

        1. Toda pessoa tem direito à  liberdade de reunião e associação pacíficas.     
        2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo XXI  

        1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por 
intermédio de representantes livremente escolhidos.     
        2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.     
        3. A vontade do povo será a base  da autoridade do governo; esta vontade será expressa em 
eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo  equivalente que 
assegure a liberdade de voto. 

Artigo XXII  

        Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo 
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada 
Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade. 



Artigo XXIII  

        1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.     
        2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.     
        3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.     
        4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus 
interesses. 

Artigo XXIV  

        Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho 
e férias periódicas remuneradas. 

Artigo XXV  

        1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 
bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.     
        2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças 
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

Artigo XXVI  

        1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional 
será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.     
        2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e 
do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.     
        3. Os pais têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será ministrada a 
seus filhos. 

Artigo XXVII  

        1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as 
artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.     
        2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 
qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

Artigo XVIII  

        Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e  liberdades 
estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

Artigo XXIV  

        1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento 
de sua personalidade é possível.     
        2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações 
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito 
dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e 
do bem-estar de uma sociedade democrática.     



        3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente 
aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo XXX  

        Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a 
qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato 
destinado à destruição  de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006 

  

Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei 
de Execução Penal; e dá outras providências.

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. 

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à 
vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das 
mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o 
efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, 
especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 
TÍTULO II 

 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 



II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou 
se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação 
sexual. 

Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos. 

CAPÍTULO II 
 

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER 

 
Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal;  
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 

diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria. 

TÍTULO III 
 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR  
 

CAPÍTULO I 
 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 
 

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á 
por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência 
da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem 
unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência 
doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no 
inciso IV do art. 221 da Constituição Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas 
Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e 
dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; 



VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção 
de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por 
objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a 
mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de 
Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às 
questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito 
respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos 
relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO II 
 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
 

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de 
forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 
Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e 
políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e 
municipal. 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar 
sua integridade física e psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou 
indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, 
por até seis meses. 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o 
acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços 
de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e 
cabíveis nos casos de violência sexual. 

CAPÍTULO III 
 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 
 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as 
providências legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida 
protetiva de urgência deferida. 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade 
policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, 

quando houver risco de vida; 
IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local 

da ocorrência ou do domicílio familiar; 
V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 
Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da 

ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem 
prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se 
apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; 



III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido 
da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros 
exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes 

criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais 
contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. 
§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: 
I - qualificação da ofendida e do agressor; 
II - nome e idade dos dependentes; 
III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 
§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de ocorrência 

e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 
§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por 

hospitais e postos de saúde. 
TÍTULO IV 

 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
 CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de 
Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao 
idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça 
Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme 
dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o 
Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 
II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 
III - do domicílio do agressor. 
Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata 

esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente 
designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de 
penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que 
implique o pagamento isolado de multa. 

CAPÍTULO II 
 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
  

Seção I 
 

Disposições Gerais 
 

Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência; 
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o 

caso; 
III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 



Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 
independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este 
ser prontamente comunicado. 

§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão 
ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos 
nesta Lei forem ameaçados ou violados. 

§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder 
novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à 
proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 
preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou 
mediante representação da autoridade policial. 

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a 
falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a 
justifiquem. 

Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, 
especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do 
advogado constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. 
 

Seção II 
 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 
 

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, 
nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância entre estes e o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; 
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na 

legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo 
a providência ser comunicada ao Ministério Público. 

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições 
mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz 
comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência 
concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor 
responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 
prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. 

§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a 
qualquer momento, auxílio da força policial. 

§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 
5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 

Seção III 
 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 
 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 



I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou 
de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 
afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 
guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 
Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 

propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, 
entre outras:  

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 
II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. 
Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 

II e III deste artigo. 
CAPÍTULO III 

 
DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais 

decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário: 
I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de 

segurança, entre outros; 
II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação 

de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais 
cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
 

Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência 
doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta 
Lei. 

Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos 
serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede 
policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. 

 
TÍTULO V 

 
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

 
Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser 

criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por 
profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. 

Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe 
forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e 
à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de 
orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os 
familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá 
determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de 
atendimento multidisciplinar. 



Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever 
recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 

TÍTULO VI 
 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as 
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as 
previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e 
o julgamento das causas referidas no caput. 

 
TÍTULO VII 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá 

ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. 
Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no 

limite das respectivas competências: 
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes 

em situação de violência doméstica e familiar; 
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência 

doméstica e familiar; 
III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-

legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar; 
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; 
V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 
Art. 36.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de 

seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei. 
Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser 

exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, 
regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. 

Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando 
entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da 
demanda coletiva. 

Art. 38.  As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas 
nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o 
sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres. 

Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal 
poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. 

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências 
e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações 
orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas 
estabelecidas nesta Lei. 

Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princípios por 
ela adotados. 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

“Art. 313.  ................................................. 
................................................................  
IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei 

específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” (NR) 
Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 61.  ..................................................  



................................................................. 
II - ............................................................  
.................................................................  
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; 
........................................................... ” (NR) 

Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 129.  ..................................................  
..................................................................  
§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 
..................................................................  
§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for 

cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (NR) 
Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 152.  ...................................................  
Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar 

o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.” (NR) 
Art. 46.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação. 
Brasília,  7  de  agosto  de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Dilma Rousseff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

LEI Nº 11.689, DE 9 DE JUNHO DE 2008. 

  
Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos ao Tribunal do Júri, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o  O Capítulo II do Título I do Livro II do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI  

Seção I 
Da Acusação e da Instrução Preliminar 

‘Art. 406.  O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder 
a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 1o  O prazo previsto no caputdeste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado 
ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida 
ou por edital. 

§ 2o  A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa. 

§ 3o  Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o 
máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.’ (NR)  

‘Art. 407.  As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste 
Código.’ (NR) 

‘Art. 408.  Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 
até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos.’ (NR) 

‘Art. 409.  Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares 
e documentos, em 5 (cinco) dias.’ (NR) 

‘Art. 410.  O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas 
pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias.’ (NR) 

‘Art. 411.  Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se 
possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 
como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 
interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate. 

§ 1o  Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. 



§ 2o  As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas 
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

§ 3o  Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 deste 
Código. 

§ 4o  As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, 
pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez). 

§ 5o  Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um 
deles será individual. 

§ 6o  Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) 
minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. 

§ 7o  Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante, determinando o juiz a 
condução coercitiva de quem deva comparecer. 

§ 8o  A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, 
observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caputdeste artigo. 

§ 9o  Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando 
que os autos para isso lhe sejam conclusos.’ (NR) 

‘Art. 412.  O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias.’ (NR) 

Seção II 
Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária 

‘Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do 
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 

§ 1o  A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência 
de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em 
que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento 
de pena. 

§ 2o  Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da 
liberdade provisória. 

§ 3o  O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão 
ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a 
necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX 
do Livro I deste Código.’ (NR) 

‘Art. 414.  Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de 
autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 

Parágrafo único.  Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova 
denúncia ou queixa se houver prova nova.’ (NR) 

‘Art. 415.  O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: 

I – provada a inexistência do fato; 

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; 



III – o fato não constituir infração penal; 

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de 
inimputabilidade prevista no caputdo art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.’ (NR) 

‘Art. 416.  Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação.’ (NR) 

‘Art. 417.  Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na 
acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao 
Ministério Público, por 15 (quinze) dias, aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código.’ (NR) 

‘Art. 418.  O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o 
acusado fique sujeito a pena mais grave.’ (NR) 

‘Art. 419.  Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime 
diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, 
remeterá os autos ao juiz que o seja. 

Parágrafo único.  Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado 
preso.’ (NR) 

‘Art. 420.  A intimação da decisão de pronúncia será feita: 

I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público; 

II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do 
disposto no § 1o do art. 370 deste Código. 

Parágrafo único.  Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.’ (NR) 

‘Art. 421.  Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do 
Tribunal do Júri. 

§ 1o  Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a 
classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. 

§ 2o  Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão.’ (NR) 

Seção III 
Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário 

‘Art. 422.  Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do 
Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.’ (NR) 

‘Art. 423.  Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário 
do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente: 

I – ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse 
ao julgamento da causa; 



II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do 
Júri.’ (NR) 

‘Art. 424.  Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o 
preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 
(cinco) dias antes do sorteio a que se refere o art. 433 deste Código. 

Parágrafo único.  Deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o encerramento da 
reunião, para a realização de julgamento.’ (NR) 

Seção IV 
Do Alistamento dos Jurados 

‘Art. 425.  Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 (oitocentos) a 
1.500 (um mil e quinhentos) jurados nas comarcas de mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 
de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 
80 (oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de menor população. 

§ 1o  Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e, ainda, 
organizada lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas 
mencionadas na parte final do § 3o do art. 426 deste Código. 

§ 2o  O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades 
associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições 
públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para 
exercer a função de jurado.’ (NR) 

‘Art. 426.  A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela 
imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do 
Júri. 

§ 1o  A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz 
presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. 

§ 2o  Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. 

§ 3o  Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença 
do Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e 
de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, permanecerão guardados em urna 
fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. 

§ 4o  O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à 
publicação da lista geral fica dela excluído. 

§ 5o  Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada.’ (NR) 

Seção V 
Do Desaforamento 

‘Art. 427.  Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do 
júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do 
assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá 
determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam 
aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. 

§ 1o  O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na 
Câmara ou Turma competente. 



§ 2o  Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a 
suspensão do julgamento pelo júri. 

§ 3o  Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada. 

§ 4o  Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não 
se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante 
ou após a realização de julgamento anulado.’ (NR) 

‘Art. 428.  O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de 
serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no 
prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 

§ 1o  Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, 
diligências ou incidentes de interesse da defesa. 

§ 2o  Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em 
quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões 
periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a 
imediata realização do julgamento.’ (NR) 

Seção VI 
Da Organização da Pauta 

‘Art. 429.  Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão 
preferência: 

I – os acusados presos; 

II – dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão; 

III – em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. 

§ 1o  Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta 
do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no 
caput deste artigo. 

§ 2o  O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que 
tiver o julgamento adiado.’ (NR) 

‘Art. 430.  O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 (cinco) dias 
antes da data da sessão na qual pretenda atuar.’ (NR) 

‘Art. 431.  Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se 
for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e 
julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420 deste Código.’ (NR) 

Seção VII 
Do Sorteio e da Convocação dos Jurados 

‘Art. 432.  Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do 
Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, 
em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica.’ (NR) 

‘Art. 433.  O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até 
completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados, para a reunião periódica ou extraordinária. 



§ 1o  O sorteio será realizado entre o 15o (décimo quinto) e o 10o (décimo) dia útil antecedente à 
instalação da reunião. 

§ 2o  A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. 

§ 3o  O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras.’ 
(NR) 

‘Art. 434.  Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para 
comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. 

Parágrafo único.  No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 deste 
Código.’ (NR) 

‘Art. 435.  Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, 
os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de 
instrução e julgamento.’ (NR) 

Seção VIII 
Da Função do Jurado 

‘Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 
(dezoito) anos de notória idoneidade. 

§ 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão 
de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de 
instrução. 

§ 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.’ (NR) 

‘Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: 

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 

II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipais; 

IV – os Prefeitos Municipais; 

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

VIII – os militares em serviço ativo; 

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR) 



‘Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará 
no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não 
prestar o serviço imposto. 

§ 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no 
Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 

§ 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.’ (NR) 

‘Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o 
julgamento definitivo.’ (NR) 

‘Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 
igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou 
função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR) 

‘Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão do júri.’ (NR) 

‘Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão 
ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR) 

‘Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e 
apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ 
(NR) 

‘Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na 
ata dos trabalhos.’ (NR) 

‘Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.’ (NR) 

‘Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às 
dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste 
Código.’ (NR) 

Seção IX 
Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do Conselho de Sentença 

‘Art. 447.  O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte e 
cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de 
Sentença em cada sessão de julgamento.’ (NR) 

‘Art. 448.  São impedidos de servir no mesmo Conselho: 

I – marido e mulher; 

II – ascendente e descendente; 

III – sogro e genro ou nora; 

IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio; 



V – tio e sobrinho; 

VI – padrasto, madrasta ou enteado. 

§ 1o  O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável 
reconhecida como entidade familiar. 

§ 2o  Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades 
dos juízes togados.’ (NR) 

‘Art. 449.  Não poderá servir o jurado que: 

I – tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa 
determinante do julgamento posterior; 

II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro 
acusado; 

III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado.’ (NR) 

‘Art. 450.  Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver 
sido sorteado em primeiro lugar.’ (NR) 

‘Art. 451.  Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados 
para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão.’ (NR) 

‘Art. 452.  O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo 
dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso.’ 
(NR) 

Seção X 
Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri 

‘Art. 453.  O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e 
na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária.’ (NR) 

‘Art. 454.  Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de 
isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata 
as deliberações.’ (NR) 

‘Art. 455.  Se o Ministério Público não comparecer, o juiz presidente adiará o julgamento para o 
primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. 

Parágrafo único.  Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao 
Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão.’ (NR) 

‘Art. 456.  Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este 
constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. 

§ 1o  Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado 
ser julgado quando chamado novamente. 

§ 2o  Na hipótese do § 1o deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, 
que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias.’ (NR) 



‘Art. 457.  O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente 
ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. 

§ 1o  Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo 
comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do 
Tribunal do Júri. 

§ 2o  Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia 
desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito 
por ele e seu defensor.’ (NR) 

‘Art. 458.  Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo 
da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no § 2o do art. 436 deste Código.’ 
(NR) 

‘Art. 459.  Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no art. 441 deste 
Código.’ (NR) 

‘Art. 460.  Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar 
onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras.’ (NR) 

‘Art. 461.  O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das 
partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste 
Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. 

§ 1o  Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e 
mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua 
condução. 

§ 2o  O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local 
indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.’ (NR) 

‘Art. 462.  Realizadas as diligências referidas nos arts. 454 a 461 deste Código, o juiz presidente 
verificará se a urna contém as cédulas dos 25 (vinte e cinco) jurados sorteados, mandando que o 
escrivão proceda à chamada deles.’ (NR) 

‘Art. 463.  Comparecendo, pelo menos, 15 (quinze) jurados, o juiz presidente declarará instalados os 
trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. 

§ 1o  O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. 

§ 2o  Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do 
número legal.’ (NR) 

‘Art. 464.  Não havendo o número referido no art. 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de 
tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri.’ (NR) 

‘Art. 465.  Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de 
convocação, com observância do disposto nos arts. 434 e 435 deste Código.’ (NR) 

‘Art. 466.  Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá 
sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste 
Código. 

§ 1o  O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão 
comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de 
exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2o do art. 436 deste Código. 



§ 2o  A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça.’ (NR) 

‘Art. 467.  Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz 
presidente sorteará 7 (sete) dentre eles para a formação do Conselho de Sentença.’ (NR) 

‘Art. 468.  À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a 
defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada 
parte, sem motivar a recusa. 

Parágrafo único.  O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela 
sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de 
Sentença com os jurados remanescentes.’ (NR) 

‘Art. 469.  Se forem 2 (dois) ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. 

§ 1o  A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o 
número mínimo de 7 (sete) jurados para compor o Conselho de Sentença. 

§ 2o  Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem 
foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de co-autoria, aplicar-se-á o critério de preferência 
disposto no art. 429 deste Código.’ (NR) 

‘Art. 470.  Desacolhida a argüição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o 
juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o 
julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão.’ 
(NR) 

‘Art. 471.  Se, em conseqüência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, 
não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia 
desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no art. 464 deste Código.’ 
(NR) 

‘Art. 472.  Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os 
presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: 

Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão 
de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. 

Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: 

Assim o prometo. 

Parágrafo único.  O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das 
decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.’ (NR) 

Seção XI 
Da Instrução em Plenário 

‘Art. 473.  Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz 
presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, 
sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas 
arroladas pela acusação. 

§ 1o  Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as 
perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios 
estabelecidos neste artigo. 



§ 2o  Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz 
presidente. 

§ 3o  As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e 
esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas 
colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.’ (NR) 

‘Art. 474.  A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no 
Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção. 

§ 1o  O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, 
diretamente, perguntas ao acusado. 

§ 2o  Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente. 

§ 3o  Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no 
plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das 
testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.’ (NR) 

‘Art. 475.  O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de 
gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e 
celeridade na colheita da prova. 

Parágrafo único.  A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos.’ (NR) 

Seção XII 
Dos Debates 

‘Art. 476.  Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a 
acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, 
sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. 

§ 1o  O assistente falará depois do Ministério Público. 

§ 2o  Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em 
seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do art. 
29 deste Código. 

§ 3o  Finda a acusação, terá a palavra a defesa. 

§ 4o  A acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já 
ouvida em plenário.’ (NR) 

‘Art. 477.  O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma 
hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. 

§ 1o  Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do 
tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o 
determinado neste artigo. 

§ 2o  Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 
(uma) hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no § 1o deste artigo.’ 
(NR) 

‘Art. 478.  Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 



I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à 
determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o 
acusado; 

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu 
prejuízo.’ (NR) 

‘Art. 479.  Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto 
que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se 
ciência à outra parte. 

Parágrafo único.  Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro 
escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer 
outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e 
julgamento dos jurados.’ (NR) 

‘Art. 480.  A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz 
presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou 
citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por 
ele alegado. 

§ 1o  Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se 
necessitam de outros esclarecimentos. 

§ 2o  Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos 
autos. 

§ 3o  Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se 
solicitarem ao juiz presidente.’ (NR) 

‘Art. 481.  Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da 
causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o Conselho, ordenando a 
realização das diligências entendidas necessárias. 

Parágrafo único.  Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde 
logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar 
assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias.’ (NR) 

Seção XIII 
Do Questionário e sua Votação 

‘Art. 482.  O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser 
absolvido. 

Parágrafo único.  Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de 
modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua 
elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que 
julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.’ (NR) 

‘Art. 483.  Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: 

I – a materialidade do fato; 

II – a autoria ou participação; 

III – se o acusado deve ser absolvido; 



IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia 
ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. 

§ 1o  A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I 
e II do caputdeste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. 

§ 2o  Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II 
do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: 

O jurado absolve o acusado? 

§ 3o  Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados 
quesitos sobre: 

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em 
decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. 

§ 4o  Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será 
formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, 
conforme o caso. 

§ 5o  Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a 
tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca 
destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. 

§ 6o  Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries 
distintas.’ (NR) 

‘Art. 484.  A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou 
reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. 

Parágrafo único.  Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada 
quesito.’ (NR) 

‘Art. 485.  Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o 
assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala 
especial a fim de ser procedida a votação. 

§ 1o  Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo 
somente as pessoas mencionadas no caputdeste artigo. 

§ 2o  O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa 
perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.’ 
(NR) 

‘Art. 486.  Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos 
jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 (sete) delas a 
palavra sim, 7 (sete) a palavra não.’ (NR) 

‘Art. 487.  Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as 
cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas.’ (NR) 



‘Art. 488.  Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará 
que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. 

Parágrafo único.  Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas.’ (NR) 

‘Art. 489.  As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos.’ (NR) 

‘Art. 490.  Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já 
dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à 
votação os quesitos a que se referirem tais respostas. 

Parágrafo único.  Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam 
prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação.’ (NR) 

‘Art. 491.  Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo 
presidente, pelos jurados e pelas partes.’ (NR) 

Seção XIV 
Da sentença 

‘Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 

I – no caso de condenação: 

a) fixará a pena-base; 

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; 

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri; 

d) observará as demais disposições do art. 387 deste Código; 

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os 
requisitos da prisão preventiva; 

f) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação; 

II – no caso de absolvição: 

a) mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso; 

b) revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas; 

c) imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. 

§ 1o  Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao 
presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito 
resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial 
ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

§ 2o  Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado 
pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1o deste artigo.’ 
(NR) 

‘Art. 493.  A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de 
instrução e julgamento.’ (NR) 



Seção XV 
Da Ata dos Trabalhos 

‘Art. 494.  De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará ata, assinada pelo presidente e pelas 
partes.’ (NR) 

‘Art. 495.  A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente: 

I – a data e a hora da instalação dos trabalhos; 

II – o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes; 

III – os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas; 

IV – o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa; 

V – o sorteio dos jurados suplentes; 

VI – o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo; 

VII – a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se 
houver, e a do defensor do acusado; 

VIII – o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento; 

IX – as testemunhas dispensadas de depor; 

X – o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das 
outras; 

XI – a verificação das cédulas pelo juiz presidente; 

XII – a formação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e 
recusas; 

XIII – o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo; 

XIV – os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos; 

XV – os incidentes; 

XVI – o julgamento da causa;  

XVII – a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença.’ (NR) 

‘Art. 496.  A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal.’ (NR) 

Seção XVI 
Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri 

‘Art. 497.  São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente 
referidas neste Código: 

I – regular a polícia das sessões e prender os desobedientes; 



II – requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade; 

III – dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante 
requerimento de uma das partes; 

IV – resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri; 

V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o 
Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo 
defensor; 

VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá 
sem a sua presença; 

VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou 
entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados; 

VIII – interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e para repouso ou refeição 
dos jurados; 

IX – decidir, de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, 
a argüição de extinção de punibilidade; 

X – resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento; 

XI – determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências 
destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade; 

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver 
com a palavra, podendo conceder até 3 (três) minutos para cada aparte requerido, que serão 
acrescidos ao tempo desta última.’ (NR)” 

        Art. 2o  O art. 581 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 581   

que pronunciar o réu; 

VI – (revogado); 

................................................................................” (NR) 

        Art. 3o  Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação. 

        Art. 4o  Ficam revogados o inciso VI do caput do art. 581 e o Capítulo IV do Título II do 
Livro III, ambos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. 

        Brasília,  9  de  junho  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Tarso Genro 

 



ANEXO 4 

LEI Nº 11.719, DE 20 DE JUNHO DE 2008. 

 

Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, 
relativos à suspensão do processo, emendatio 
libelli, mutatio libellie aos procedimentos. 

 

 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  

Art. 1o  Os arts. 63, 257, 265, 362, 363, 366, 383, 384, 387, 394 a 405, 531 a 538 do Decreto-Lei 
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte 
redação, acrescentando-se o art. 396-A: 

“Art. 63.  ......................................................................  

Parágrafo único.  Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada 
pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caputdo art. 387 deste Código sem prejuízo da 
liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.” (NR)  

“Art. 257.  Ao Ministério Público cabe:  

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e  

II - fiscalizar a execução da lei.” (NR)  

“Art. 265.  O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado 
previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.  

§ 1o  A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.  

§ 2o  Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz 
não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda 
que provisoriamente ou só para o efeito do ato.” (NR)  

“Art. 362.  Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a 
ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.   

Parágrafo único.  Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á 
nomeado defensor dativo.” (NR)  

“Art. 363.  O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.  

I - (revogado);  

II - (revogado).  



§ 1o  Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.  

§ 2o  (VETADO)  

§ 3o  (VETADO)  

§ 4o  Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o 
disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código.” (NR)  

“Art. 366.  (VETADO)  

§ 1o  (Revogado).  

§ 2o  (Revogado).” (NR)  

“Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-
lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.  

§ 1o  Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de 
suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.  

§ 2o  Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.” 
(NR)  

“Art. 384.  Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em 
conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não 
contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) 
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se 
a termo o aditamento, quando feito oralmente.  

§ 1o  Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.  

§ 2o  Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a 
requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com 
inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.  

§ 3o  Aplicam-se as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 383 ao caputdeste artigo.  

§ 4o  Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) 
dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.  

§ 5o  Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.” (NR)  

“Art. 387.  .......................................................................... 

......................................................................................................  

II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na 
aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal;  

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;  

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 
sofridos pelo ofendido; 



........................................................................................................  

Parágrafo único.  O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, 
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da 
apelação que vier a ser interposta.” (NR)  

“Art. 394.  O procedimento será comum ou especial.  

§ 1o  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:  

I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 
(quatro) anos de pena privativa de liberdade;  

II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) 
anos de pena privativa de liberdade;  

III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.  

§ 2o  Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste 
Código ou de lei especial.  

§ 3o  Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições 
estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código.  

§ 4o  As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais 
de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.  

§ 5o  Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as 
disposições do procedimento ordinário.” (NR)  

“Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando:  

I - for manifestamente inepta;  

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou   

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.  

Parágrafo único.  (Revogado).” (NR)  

“Art. 396.  Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a 
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.  

Parágrafo único.  No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.” (NR)  

“Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.  

§ 1o  A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.  

§ 2o  Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o 
juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.”  



“Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá 
absolver sumariamente o acusado quando verificar:  

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;  

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;  

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou  

IV - extinta a punibilidade do agente.” (NR)  

“Art. 398.  (Revogado).” (NR)  

“Art. 399.  Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a 
intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do 
assistente.  

§ 1o  O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público 
providenciar sua apresentação.  

§ 2o  O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.” (NR)  

“Art. 400.  Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas 
pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem 
como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 
interrogando-se, em seguida, o acusado.  

§ 1o  As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas 
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.  

§ 2o  Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes.” (NR)  

“Art. 401.  Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 
(oito) pela defesa. 

§ 1o  Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas.  

§ 2o  A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o 
disposto no art. 209 deste Código.” (NR)  

“Art. 402.  Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o 
assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de 
circunstâncias ou fatos apurados na instrução.” (NR)  

“Art. 403.  Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas 
alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 
prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.  

§ 1o  Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.  

§ 2o  Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 (dez) 
minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.  



§ 3o  O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às 
partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, 
terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.” (NR)  

“Art. 404.  Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a 
audiência será concluída sem as alegações finais.  

Parágrafo único.  Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo 
sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz 
proferirá a sentença.” (NR)  

“Art. 405.  Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas 
partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.  

§ 1o  Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e 
testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou 
técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.  

§ 2o  No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, 
sem necessidade de transcrição.” (NR)  

“Art. 531.  Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas 
arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, 
bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e 
coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate.” (NR)  

“Art. 532.  Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação e 
5 (cinco) pela defesa.” (NR)  

“Art. 533.  Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do art. 400 deste Código.  

§ 1o  (Revogado).  

§ 2o  (Revogado).  

§ 3o  (Revogado).  

§ 4o  (Revogado).” (NR)  

“Art. 534.  As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e 
à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, 
sentença.  

§ 1o  Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.  

§ 2o  Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) 
minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.” (NR)  

“Art. 535.  Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o 
juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.  

§ 1o  (Revogado).  

§ 2o  (Revogado).” (NR)  



“Art. 536.  A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da 
audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no art. 531 deste Código.” (NR)  

“Art. 537.  (Revogado).” (NR)  

“Art. 538.  Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal 
encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-
á o procedimento sumário previsto neste Capítulo.  

§ 1o  (Revogado).  

§ 2o  (Revogado).  

§ 3o  (Revogado).  

§ 4o  (Revogado).” (NR)  

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.  

Art. 3o  Ficam revogados os arts. 43, 398, 498, 499, 500, 501, 502, 537, 539, 540, 594, os §§ 1º 
e 2º do art. 366, os §§ 1º a 4º do art. 533, os §§ 1º e 2º do art. 535 e os §§ 1º a 4º do art. 538 do 
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.  

Brasília,  20  de  junho  de 2008; 187o da Independência e 120o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.6.2008 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

LEI Nº 12.403, DE 4 DE MAIO DE 2011 

 

Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, 
relativos à prisão processual, fiança, liberdade 
provisória, demais medidas cautelares, e dá 
outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  Os arts. 282, 283, 289, 299, 300, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 344, 345, 346, 350 e 439 do Decreto-Lei 
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  

“TÍTULO IX 
 

DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA”  

“Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:  

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos 
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;  

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do 
indiciado ou acusado.  

§ 1o  As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.  

§ 2o  As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, 
quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público.  

§ 3o  Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o 
pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do 
requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.  

§ 4o  No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante 
requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, 
impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo 
único).  

§ 5o  O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para 
que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.  

§ 6o  A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 
medida cautelar (art. 319).” (NR)  

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



§ 1o  As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, 
cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.  

§ 2o  A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições 
relativas à inviolabilidade do domicílio.” (NR)  

“Art. 289.  Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, 
será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.  

§ 1o  Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual 
deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada.  

§ 2o  A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a 
autenticidade da comunicação.  

§ 3o  O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da efetivação da medida.” (NR)  

“Art. 299.  A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de 
comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias 
para averiguar a autenticidade desta.” (NR)  

“Art. 300.  As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem 
definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal.  

Parágrafo único.  O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será 
recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades 
competentes.” (NR)  

“Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada.  

§ 1o  Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz 
competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, 
cópia integral para a Defensoria Pública.  

§ 2o  No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela 
autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.” (NR)  

“Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:  

I - relaxar a prisão ilegal; ou  

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 
312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da 
prisão; ou  

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.  

Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato 
nas condições constantes dos incisos I a III do caputdo art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade 
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de 
revogação.” (NR)  



“Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” (NR)  

“Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.  

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de 
qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (NR)  

“Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:  

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;  

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o 
disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal;  

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;  

IV - (revogado).  

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 
hipótese recomendar a manutenção da medida.” (NR)  

“Art. 314.  A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas 
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do 
caputdo art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.” (NR)  

“Art. 315.  A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.” 
(NR)  

“CAPÍTULO IV 

DA PRISÃO DOMICILIAR”  

“Art. 317.  A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, 
só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” (NR)  

“Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:  

I - maior de 80 (oitenta) anos;  

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;  

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 
deficiência;  

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.  

Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste 
artigo.” (NR)  



“CAPÍTULO V 

DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES”  

“Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:  

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 
justificar atividades;  

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o 
risco de novas infrações;  

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;  

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária 
para a investigação ou instrução;  

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado 
tenha residência e trabalho fixos;  

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira 
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;  

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e 
houver risco de reiteração;  

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, 
evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;  

IX - monitoração eletrônica.  

§ 1o  (Revogado).  

§ 2o  (Revogado).  

§ 3o  (Revogado).  

§ 4o  A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser 
cumulada com outras medidas cautelares.” (NR)  

“Art. 320.  A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades 
encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para 
entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.” (NR)  

“Art. 321.  Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá 
conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 
deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.  

I - (revogado)  

II - (revogado).” (NR)  



“Art. 322.  A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena 
privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.  

Parágrafo único.  Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e 
oito) horas.” (NR)  

“Art. 323.  Não será concedida fiança:  

I - nos crimes de racismo;  

II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos 
como crimes hediondos;  

III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático;  

IV - (revogado);  

V - (revogado).” (NR)  

“Art. 324.  Não será, igualmente, concedida fiança:  

I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem 
motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código;  

II - em caso de prisão civil ou militar;  

III - (revogado);  

IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).” (NR)  

“Art. 325.  O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:  

a) (revogada);  

b) (revogada);  

c) (revogada).  

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de 
liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;  

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade 
cominada for superior a 4 (quatro) anos.  

§ 1o  Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:  

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;  

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou  

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.  

§ 2o  (Revogado):  



I - (revogado);  

II - (revogado);  

III - (revogado).” (NR)  

“Art. 334.  A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória.” 
(NR)  

“Art. 335.  Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém 
por ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 
(quarenta e oito) horas.” (NR)  

“Art. 336.  O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da 
indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.  

Parágrafo único.  Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença 
condenatória (art. 110 do Código Penal).” (NR)  

“Art. 337.  Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido 
o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem 
desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.” (NR)  

“Art. 341.  Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado:  

I - regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo;  

II - deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo;  

III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança;  

IV - resistir injustificadamente a ordem judicial;  

V - praticar nova infração penal dolosa.” (NR)  

“Art. 343.  O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, 
cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a 
decretação da prisão preventiva.” (NR)  

“Art. 344.  Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se 
apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta.” (NR)  

“Art. 345.  No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o 
acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.” (NR) 

“Art. 346.  No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, 
o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.” (NR)  

“Art. 350.  Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, 
poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 
deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.  

Parágrafo único.  Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou 
medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código.” (NR)  



“Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá 
presunção de idoneidade moral.” (NR)  

Art. 2o  O Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a 
vigorar acrescido do seguinte art. 289-A:  

“Art. 289-A.  O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de 
dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade.  

§ 1o  Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado 
no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.  

§ 2o  Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho 
Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do 
mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro 
do mandado na forma do caput deste artigo.  

§ 3o  A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida o qual 
providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo 
que a decretou.  

§ 4o  O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do art. 5o da Constituição 
Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria 
Pública.  

§ 5o  Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a 
identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2o do art. 290 deste Código.  

§ 6o  O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere 
o caput deste artigo.”  

Art. 3o  Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação oficial.  

Art. 4o  São revogados o art. 298, o inciso IV do art. 313, os §§ 1o a 3o do art. 319, os incisos I 
e II do art. 321, os incisos IV e V do art. 323, o inciso III do art. 324, o § 2o e seus incisos I, II e III do 
art. 325 e os arts. 393 e 595, todos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal.   

Brasília, 4 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.5.2011 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 SÚMULA VINCULANTE 11  

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundadoreceio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia,por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade 
por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penaldo agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisão ou do atoprocessual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado. 

 

Data de Aprovação 

Sessão Plenária de 13/08/2008 
 

Fonte de Publicação 

DJe nº 157 de 22/8/2008, p. 1. 
DOU de 22/8/2008, p. 1. 

 

Referência Legislativa 

Constituição Federal de 1988, art. 1º, III; art. 5º, III, X e XLIX. 
Código Penal de 1940, art. 350. 
Código de Processo Penal de 1941, art. 284. 
Código de Processo Penal Militar de 1969, art. 234, § 1º. 
Lei 4898/1965, art. 4º, “a”. 

  

Precedentes 

RHC 56465 
Publicação: DJ de 6/10/1978 
 
HC 71195 
Publicação: DJ de 4/8/1995 
 
HC 89429 
Publicação: DJ de 2/2/2007 
 
HC 91952 
Publicação: DJe nº 241, em 19/12/2008 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=11.NUME. E 
S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes>. Acesso em 15 mar.2013. 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

 



ANEXO 8 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ESTUDO DA REFORMA DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL PARECER Nº 1.636, DE 2010  

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 156, de 2009.  

DO JUIZ DAS GARANTIAS  

Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal 
e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do 
Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:  

I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do art. 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil;  

II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do disposto no art. 555;  

III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido 
a sua presença;  

IV – ser informado sobre a abertura de qualquer investigação criminal;  

V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra medida cautelar;  

VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-
las;  

VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não 
repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa;  

VIII – prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das 
razões apresentadas pelo delegado de polícia e observado o disposto no parágrafo único deste 
artigo;  

IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável 
para sua instauração ou prosseguimento;  

X – requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da 
investigação;  

XI – decidir sobre os pedidos de: 5  

a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática 
ou de outras formas de comunicação;  

b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico;  

c) busca e apreensão domiciliar;  

d) acesso a informações sigilosas;  

e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado.  

XII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;  

XIII – determinar a realização de exame médico de sanidade mental, nos termos do art. 452, § 
1º;  

XIV – arquivar o inquérito policial;  

XV – assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito de que tratam os arts. 11 e 
37;  

XVI – deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da 
perícia;  

XVII – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.  



Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz das garantias poderá, mediante 

representação do delegado de polícia e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a 

duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for 

concluída, a prisão será imediatamente relaxada.  

Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de 

menor potencial ofensivo e cessa com a propositura da ação penal.  

§ 1º Proposta a ação penal, as questões pendentes serão decididas pelo juiz do processo.  

§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz do processo, que, após 

o oferecimento da denúncia, poderá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso.  

§ 3º Os autos que compõem as matérias submetidas à apreciação do juiz das garantias serão 

apensados aos autos do processo.  

Art. 16. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do 

art. 14 ficará impedido de funcionar no processo, observado o disposto no art. 748.  

Art. 17. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da 

União, dos Estados e do Distrito Federal. 

 Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=85509&tp=>. Acesso em: 

10 mar. 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA  

 
Artigo 1 
[Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos – 
Vinculação jurídica dos direitos fundamentais] 
(1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la eprotegê-la é obrigação de todo o poder 
público. 
(2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis einalienáveis da pessoa humana como 
fundamento de todacomunidade humana, da paz e da justiça no mundo. 
(3) Os direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituemdireitos diretamente aplicáveis e 
vinculam os podereslegislativo, executivo e judiciário. 
 
Artigo 101 
[Proibição de tribunais de exceção] 
(1) São proibidos os tribunais de exceção. Ninguém pode ser privado de seu juiz legal. 
(2) Tribunais para matérias especiais só podem ser instituídospor lei. 
 
Artigo 102 
[Abolição da pena de morte] 
Fica abolida a pena de morte. 
 
Artigo 103 
[Direitos fundamentais perante os tribunais] 
(1) Perante o tribunal, todos têm o direito de ser ouvido. 
(2) Um fato somente pode ser punido, se a punibilidade foiestabelecida por lei antes de seu 
ometimento. 
(3) Ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmofato, com base no direito penal comum. 
 
Artigo 104 
[Privação da liberdade] 
(1) A liberdade do indivíduo só pode ser limitada com basenuma lei formal e desde que se respeitem 
as formas prescritasna mesma. As pessoas detidas não podem sofrer maustratos 
físicos ou psicológicos. 
(2) Cabe apenas ao juiz decidir sobre a admissibilidade e continuaçãode uma privação de liberdade. 
Em qualquer caso deprivação de liberdade não ordenada pelo juiz, terá de ser 
obtida imediatamente uma decisão judicial. Por autoridadeprópria, a polícia não pode manter 
ninguém sob custódiapara além do fim do dia posterior à detenção. A matériaserá regulamentada por 
lei. 
(3) Toda pessoa detida provisoriamente sob a suspeita de umdelito deve ser levada à presença do 
juiz, o mais tardar nodia seguinte à detenção, devendo o juiz comunicar-lhe as 
causas da detenção, interrogá-lo e dar-lhe oportunidade defazer objeções. O juiz tem que decretar 
imediatamente umaordem de prisão por escrito, indicando as causas da mesma, 
ou ordenar a libertação. 
(4) Sobre qualquer decisão judicial que ordene ou prolongueuma privação da liberdade, deve-se 
informar imediatamenteum parente do detido ou uma pessoa da sua confiança. 
 
Disponível em: 
<http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF.pdf> 

 
 

 

 

 



ANEXO 10 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DA ALEMANHA 

 
Section 81b. [Photographs and Fingerprints] 
 
Photographs and fingerprints of the accused may be taken, even against his will, and 
measurements may be made of him and other similar measures taken with regard to him 
insofar as is required for the purposes of conducting the criminal proceedings or of the 
police records department. 
 
§ 81b [Fotografías e imprentas digitales] 
Siempre que sea necesario para las finalidades de la celebracion del juicio o par las finalidades del 
servicio de identificación se pueden tomar fotografías y huellas digitales del acusado, también contra 
su voluntad, y efectuar en él mediciones y medidas semejantes. 
 
 
- Section 111a. [Provisional Withdrawal of Permission to Drive] 
 
(1) If there are cogent reasons for the assumption that permission to drive will be 
withdrawn (section 69 Penal Code), the judge may, by order, provisionally withdraw the 
accused's permission to drive. Certain types of motor vehicles may be exempted from the provisional 
withdrawal of permission to drive if special circumstances justify the 
assumption that the purpose of the measure will not be jeopardized thereby. 
(2) The provisional withdrawal of permission to drive shall be set aside if the reason for 
it no longer applies or if the court does not withdraw permission to drive in the 
judgment. 
(3) Provisional withdrawal of permission to drive shall have the effect of an order or 
confirmation of the seizure of the driver's license issued by a German authority. This 
shall also apply if the driver's license was issued by an authority of a Member State of 
the European Union or of another contracting party to the Agreement on the European 
Economic Area insofar as the license holder's place of ordinary residence is located in 
Germany. 
(4) If a driver's license has been seized because it may be confiscated pursuant to 
section 69 subsection (3), second sentence, of the Penal Code, and if a judicial decision 
concerning seizure is required, the latter shall be replaced by the decision on the 
provisional withdrawal of permission to drive. 
(5) A driver's license which has been impounded, secured or seized because it may be 
confiscated pursuant to section 69 subsection (3), second sentence, of the Penal Code, 
shall be returned to the accused if the judge refuses to provisionally withdraw 
permission to drive due to the absence of the prerequisites designated under subsection 
(1) or revokes the withdrawal, or if the court does not withdraw permission to drive in 
the judgment. However, where a driving ban is imposed in the judgment pursuant to 
section 44 of the Penal Code, the return of the driver's license may be postponed if the 
accused does not protest. 
(6) Provisional withdrawal of permission to drive shall be endorsed on foreign driver's 
licenses other than those referred to in subsection (3), second sentence. Pending this 
endorsement the driver's license may be seized (Section 94 subsection (3) and Section 
98). 
(4) Sections 102 to 110 shall apply mutatis mutandis. 
(5) Subsections (1) to (4) shall apply mutatis mutandis so far as forfeiture may not be 
ordered only for the reason that the conditions under section 73 subsection (1), second 
sentence, of the Penal Code have been fulfilled. 
 
- Section 111c. [Securing Seizure] 
 
(1) Seizure of a movable asset shall be effected in the cases referred to under Section 
111 b by impounding the asset or by indicating the seizure by seal or in some other way. 



(2) Seizure of a plot of land or of a right subject to the provisions on compulsory 
execution in respect of immovable property shall be effected by making an entry on the 
seizure in the Land Register. The provisions of the Act on Compulsory Sale by Public 
Auction and Compulsory Administration in respect of the extent of seizure on 
compulsory sale by public auction shall apply mutatis mutandis. 
(3) Seizure of a claim or any other property right not subject to the provisions on 
compulsory execution in respect of immovable property shall be effected by attachment. 
The provisions of the Civil Procedure Code on compulsory execution in respect of 
claims and other property rights shall apply mutatis mutandis. The request to make the 
declarations referred to in section 840 subsection (1) of the Civil Procedure Code shall 
be linked to seizure. 
(4) Seizure of ships, ship constructions and aircraft shall be effected pursuant to 
subsection (1). The seizure shall be entered in the Register in respect of those ships, ship 
constructions and aircraft that are entered in the Register of Ships, in the Register of 
Ship Constructions or in the Register of Liens on Aircraft. Application for such entry 
may be made in respect of ship constructions or aircraft that have not been entered, but 
are capable of being entered, in the Register; the provisions governing an application by 
a person who is entitled to request entry in the Register by virtue of an executory title 
shall apply mutatis mutandis. 
(5) Seizure of an object pursuant to subsections (1) to (4) shall have the effect of a 
prohibition of alienation within the meaning of section 136 of the Civil Code; the 
prohibition shall also cover other directions besides alienation. 
(6) A movable asset that has been seized may: 
1. be handed over to the person concerned against immediate payment of its value or 
2. be retained by the person concerned, subject to revocation at any time, for further use 
in the interim until conclusion of the proceedings. 
The sum paid pursuant to the first sentence, number 1, shall be substituted for the asset. 
The measure pursuant to the first sentence, number 2, may be made dependent on the 
person concerned providing security or fulfilling certain conditions. 
 
- Section 111d. [Attachment for Equivalent Value; Fine or Costs]. 
 
(1) Attachment in rem may be ordered by virtue of forfeiture or of confiscation of 
equivalent value, by virtue of a fine or of the anticipated costs of criminal proceedings. 
Attachment may only be ordered by virtue of a fine or of the anticipated costs if 
judgment has been passed against the defendant imposing punishment. Attachment shall 
not be ordered to secure execution costs or negligible amounts. 
(2) Sections 917 and 920 subsection (1) as well as sections 923, 928, 930 to 932, and 
934 subsection (1) of the Civil Procedure Code shall apply mutatis mutandis. 
(3) If attachment has been ordered by virtue of a fine or of the anticipated costs, an 
enforcement measure shall be revoked upon application by the defendant if the 
defendant needs the object of attachment to pay the costs of his defense, his 
maintenance or the maintenance of his family. 
 
- Section 111e. [Order for Seizure or Attachment] 
 
(1) Only the judge, and in exigent circumstances also the public prosecution office, shall 
be competent to order seizure (Section 111 c) and attachment (Section 111 d). Officials 
assisting the public prosecution office (section 152 Courts Constitution Act) shall also 
be competent to order seizure of a movable asset (Section 111 c subsection (1)) in 
exigent circumstances. 
(2) If the public prosecution office has ordered seizure or attachment, it shall apply for 
judicial confirmation of the order within one week. This shall not apply when seizure of 
a movable asset has been ordered. In all cases the person concerned may apply for a 
judicial decision at any time. 
(3) The order for seizure or attachment shall be communicated without delay to the 
person who is aggrieved as a result of the act, insofar as he is known or becomes known 
during the course of proceedings. 
(4) If it is assumed that other aggrieved persons have claims arising from the act, notice 
shall be given of the seizure or attachment by insertion once in the Federal Gazette or in 



some other suitable manner. 
 
Section 111o. [Attachment in Rem for a Property Fine] 
 
(1) If there are reasons for assuming that the prerequisites for imposition of a property 
fine have been fulfilled, attachment in rem may be ordered in respect thereof. 
(2) Sections 917, 928, 930 to 932, and 934 subsection (1) of the Civil Procedure Code 
shall apply mutatis mutandis. In the attachment order a sum of money shall be specified 
whose deposit shall have the effect of hindering enforcement of attachment and of 
entitling the debtor to apply for revocation of enforced attachment. The amount 
concerned shall be governed by the circumstances of the case in question, namely by the 
anticipated amount of the property fine. This may be assessed. The request for discharge 
of attachment should contain the facts required for specifying the sum of money. 
(3) Only the judge, and in exigent circumstances also the public prosecution office, shall 
be competent to order attachment for a property fine. If the public prosecution office has 
made the order, it shall apply for judicial confirmation of the order within one week. 
The accused may apply for a judicial decision at any time. 
(4) If for a property fine enforcement of attachment is to be effected in respect of 
movable assets Section 111 f subsection (1) shall apply mutatis mutandis. 
(5) Section 111b subsection (3), Section 111e subsections (3) and (4), Section 111f 
subsections (2) and (3), second and third sentences, and Sections 111g and 111h shall 
otherwise apply. 
 
Section 111p. [Seizure of Property] 
(1) Under the conditions referred to in Section 111o subsection (1) the property of the 
accused may be seized if execution of the anticipated property fine does not seem 
secure, having regard to the type and scale of the property concerned or for other 
reasons, by means of an attachment order pursuant to Section 111o. 
(2) Seizure shall be confined to individual property components if this is sufficient in 
the light of circumstances, namely of the anticipated amount of the property fine, to 
ensure its execution. 
(3) With the order for seizure of property the accused shall lose the right to administer 
the seized property and to dispose thereof inter vivos. The time of seizure shall be 
indicated in the order. 
(4) Section 111o subsection (3), Sections 291, 292 subsection (2) and Section 293 shall 
apply mutatis mutandis. 
(5) The administrator of the property shall notify the public prosecution office and the 
court of all information acquired during the course of administering the property that 
may serve the purpose of seizure. 
 
- Chapter IX Arrest and Provisional Apprehension 
 
Section 112. [Admissibility of Remand Detention; Grounds for Arrest] 
 
(1) Remand detention may be ordered against the accused if he is strongly suspected of 
the offense and if there is a ground for arrest. It may not be ordered if it is 
disproportionate to the significance of the case or to the penalty or measure of reform 
and prevention likely to be imposed. 
(2) A ground for arrest shall exist if on the basis of certain facts: 
1. it is established that the accused has fled or is hiding; 
2. considering the circumstances of the individual case, there is a risk that the accused 
will evade the criminal proceedings (risk of flight); or 
3. the accused's conduct gives rise to the strong suspicion that he will 
a) destroy, alter, remove, suppress, or falsify evidence, 
b) improperly influence co-accused, witnesses, or experts, or 
c) cause others to do so, 
and if, therefore, the danger exists that establishment of the truth will be made more 
difficult (risk of tampering with evidence). 
(3) Remand detention may be ordered against an accused strongly suspected of an 
offense pursuant to section 129a subsection (1) or pursuant to sections 211, 212, 220a 



subsection (1), number 1, sections 226, 306b or 306c of the Penal Code, or insofar as 
life and limb of another have been endangered by an offense pursuant to section 308 
subsections (1) to (3) of the Penal Code, even if there is no ground for arrest pursuant to 
subsection (2). 
 
- Section 114. [Warrant of Arrest] 
 
(1) Remand detention shall be imposed by the judge in a written warrant of arrest. 
(2) The warrant of arrest shall indicate: 
1. the accused; 
2. the offense of which he is strongly suspected, the time and place of its commission, 
the statutory elements of the criminal offense and the penal provisions to be applied; 
3. the ground for arrest, as well as 
4. the facts disclosing the strong suspicion of the offense and the ground for arrest, 
unless national security is thereby endangered. 
(3) If it appears that Section 112 subsection (1), second sentence, is applicable, or if the 
accused invokes that provision, the grounds for not applying it shall be stated.  
 
- Section 117. [Review of Detention] 
 
(1) As long as the accused is in remand detention, he may at any time apply for a court 
hearing as to whether the warrant of arrest is to be revoked or whether its execution is to 
be suspended in accordance with Section 116 (review of detention). 
(2) A complaint shall be inadmissible where an application has been made for a review 
of detention. The right of complaint against the decision following the application shall 
remain unaffected. 
(3) The judge may order specific investigations which may be important for the 
subsequent decision about the continuation of remand detention, and he may make a 
further review after the completion of such investigations. 
(4) If the accused does not yet have defense counsel, he shall be assigned defense 
counsel for the duration of remand detention, if its execution has lasted for at least 3 
months and the public prosecution office or the accused or his statutory representative 
has requested it. The accused shall be informed about his right to submit a request. 
Sections 142, 143 and 145 shall apply mutatis mutandis. 
(5) If remand detention has lasted for 3 months and the accused has not applied for 
review of detention or has not lodged a complaint against the remand detention, the 
review of detention shall be conducted upon the court's own motion, unless the accused 
has defense counsel. 
 
- Section 136. [First Examination] 
 
(1) At the commencement of the first examination, the accused shall be informed of the 
offense with which he is charged and of the applicable penal provisions. He shall be advised that the 
law grants him the right to respond to the accusation, or not to make 
any statements on the charges and, even prior to his examination, to consult with 
defense counsel of his choice. He shall further be instructed that he may request 
evidence to be taken in his defense. In appropriate cases the accused shall be informed 
that he may respond in writing. 
(2) The examination should give the accused an opportunity to dispel the reasons for 
suspicion against him and to assert the facts which are in his favor. 
(3) At the first examination of the accused, his personal situation should also be 
ascertained. 
 
- Section 136a. [Prohibited Methods of Examination] 
(1) The accused's freedom to make up his mind and to manifest his will shall not be 
impaired by ill-treatment, induced fatigue, physical interference, administration of 
drugs, torment, deception or hypnosis. Coercion may be used only as far as this is 
permitted by criminal procedure law. Threatening the accused with measures not 
permitted under its provisions or holding out the prospect of an advantage not envisaged 
by statute shall be prohibited. 



(2) Measures which impair the accused's memory or his ability to understand shall not 
be permitted. 
(3) The prohibition under subsections (1) and (2) shall apply irrespective of the 
accused's consent. Statements which were obtained in breach of this prohibition shall 
not be used, even if the accused agrees to their use. 
 
- Section 163b. [Establishing Identity] 
 
(1) If somebody is suspected of an offense the public prosecution office and the officials 
in the police force may take the measures which are necessary to establish his identity; 
Section 163a subsection 4, first sentence, shall apply mutatis mutandis. The suspect may 
be kept in custody if the identity cannot be established in any other way or only with 
considerable difficulty. Under the prerequisites of the second sentence, it shall be 
admissible to search the suspect and the objects found on him as well as to carry out 
measures for identification purposes. 
(2) If and so far as this is necessary to clear up a criminal offense, the identity of a 
person who is not suspected of an offense may also be established; Section 69 
subsection (1), second sentence, shall apply mutatis mutandis. Measures of the kind 
designated in subsection (1), second sentence, may not be taken if they are 
disproportionate to the importance of the matter; measures of the kind designated in 
subsection (1), third sentence, may not be taken against the will of the person 
concerned. 
 
§ 163b [Constatación de la identidad] 
(1) Si alguien es sospechoso de un delito, entonces la fiscalia y los funcionarios del servicio de 
policía pueden adoptar las medidas necesarias para la comprabación de su identidade; se aplica por 
analogia  § 163a, apartado 4°, inciso 1°. El sospechoso puede ser detenido si no se puede 
comprobar la identidad, o sólo bajo dificultades considerables. Bajo las condiciones del inciso 2°, 
también son admisibles le registro de la persona del sospechoso y de las cosas que lleva consigo, 
así como la ejecución de medidas que sirvan a la identificación. 
(2) También se puede comprobar su identidade de su persona que no sea sospechosa de ningún 
delito, en tanto que esto parecza necessário para el esclarecimiento de un delito; se aplica por 
analogia §69, apartado 1°, inciso 2°. No se pueden adoptar medidas del tipo designado en apartado 
1°, inciso 2°, si no guardan relación con la importancia del asunto. No se pueden adoptar medidas del 
tipo designado en apartado 1°, inciso 3°, contra la voluntad de la persona afectada. 
 
Disponível em: 
<http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Resource/184/1/images/cp_alemania[1].pdf> 
<http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Resource/184/1/images/cp_alemania[1].pdf> 
<http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Resource/184/1/images/cp_alemania[1].pdf> 
<http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> 
 
ENCINAS, Emilio Eiranova (coord). Código Penal Alemán StGB. Código Procesal Penal Alemán 
StPO. (coord)  Marcial Pons: Barcelona, 2000. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 11 

  
CONSTITUIÇÃO ITALIANA 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
Art. 1 
L'Italia è uma Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti dela Costituzione. 
 
Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. 
 
Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 
 
Princípios Fundamentais  
 
Art. 1º - A Itália é um república Democrática, baseada no trabalho. A soberania pertence ao povo, 
que a exerce nas formas e nos limites da Constituição. 
 
Art. 2º - A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, quer como ser individual 
quer nas formações sociais onde se desenvolve a sua personalidade, e requer o cumprimento dos 
deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social. 
 
Art. 3º - Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem 
discriminação de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e 
sociais. Cabe à República remover os obstáculos de ordem social e econômica que limitando de fato 
a liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a 
efetiva participação de todos os trabalhadores na organização política, econômica e social do País. 
 
Disponível em: <http://www.comune.fi.it/costituzione/italiano.pdf>. Acesso em 13 jan. 2013. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 12 
 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ITALIANO  
 
 

Art. 273 (Condizioni generali di applicabilità delle misure) - 1. Nessuno può essere sottoposto a 
misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.  
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, 
commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. (1)  
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una 
causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una 
causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.  

(1) Comma introdotto dall'art.11 della L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U.n. 68 del 22 marzo 2001. 
 
Art. 274 (Esigenze cautelari) - 1. Le misure cautelari sono disposte: 
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti 

per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la 
genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a 
pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono 
essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere 
dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; 

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, 
sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; 

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona 
sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti 
penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di 
violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o 
della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della 
stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se 
trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 

 
Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare) 1. La custodia cautelare perde 

efficacia quando: 
a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso 

il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai 
sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena 
su richiesta delle parti: 

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal n. 3); 

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei 
delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della 
reclusione superiore nel massimo a sei anni; 

 
b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione 

della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna 
di primo grado: 

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 

3) un anno e 6 mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 

3 bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui 
ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase 
precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte 
eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente 
ridotti (1); 



b - bis) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla 
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata 
pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442: 

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1; 

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta 
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza 
di condanna in grado di appello: 

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione 

superiore a dieci anni; 
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta 

esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata 
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3 bis) (2). 
Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta 
esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. 

 
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o 

per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia 
rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla 
sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 

3. Nel caso di evasione dell’imputato sottoposto a custodia cautelare i termini previsti dal 
comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento 
in cui venga ripristinata la custodia cautelare 

 
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste 

dall’art. 305, non può superare i seguenti termini: 
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 

reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della 

reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); 
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena 

dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni. 
(1) numero aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con 

modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.in G.U. n. 16 del 20.01.01 Ai sensi dell’art. 5 del predetto 
provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in 
vigore del D.L. n. 341/2000. 

(2) parole aggiunte dall’art. 2, comma 1 bis, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, 
con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell’art. 5 del predetto provvedimento, 
questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 
341/2000. 

 
Disponível em: 
<http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/polizia_provinciale/documenti/codice_di_procedura
_penale.pdf>. Acesso em: 15 set. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 13 
 

CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA 
 
 
Artigo 1.º 
(República Portuguesa) 
Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular 
e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
Artigo 2.º 
(Estado de direito democrático) 
A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 
pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, 
visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia 
participativa. 
 
Artigo 3.º 
(Soberania e legalidade) 
1. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na 
Constituição. 
2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. 
3. A validade das leis e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas, do poder local e de 
quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição. 
 
PARTE I 
Direitos e deveres fundamentais 
TÍTULO I 
Princípios gerais 
Artigo 12.º 
(Princípio da universalidade) 
1. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. 
2. As pessoas colectivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua 
natureza. 
 
Artigo 13.º 
(Princípio da igualdade) 
1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 
qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social. 
 
Artigo 16.º 
(Âmbito e sentido dos direitos fundamentais)  
1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes 
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. 
2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e 
integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
 
Artigo 17.º 
(Regime dos direitos, liberdades e garantias) 
O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no título II e aos direitos 
fundamentais de natureza análoga. 
 
Artigo 18.º 
(Força jurídica) 
1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente 
aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. 
2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na 



Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos. 
3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e 
não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos 
preceitos constitucionais.  
 
Artigo 19.º 
(Suspensão do exercício de direitos)  
1. Os órgãos de soberania não podem, conjunta ou separadamente, suspender o exercício dos 
direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de estado de emergência, 
declarados na forma prevista na Constituição. 
2. O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados, no todo ou em parte do 
território nacional, nos casos de agressão efectiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave 
ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública. 
3. O estado de emergência é declarado quando os pressupostos referidos no número anterior se 
revistam de menor gravidade e apenas pode determinar a suspensão de alguns dos direitos, 
liberdades e garantias susceptíveis de serem suspensos. 
4. A opção pelo estado de sítio ou pelo estado de emergência, bem como as respectivas declaração 
e execução, devem respeitar o princípio da proporcionalidade e limitar-se, nomeadamente quanto às 
suas extensão e duração e aos meios utilizados, ao estritamente necessário ao pronto 
restabelecimento da normalidade constitucional. 
5. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência é adequadamente fundamentada e 
contém a especificação dos direitos, liberdades e garantias cujo exercício fica suspenso, não 
podendo o estado declarado ter duração superior a quinze dias, ou à duração fixada por lei quando 
em consequência de declaração de guerra, sem prejuízo de eventuais renovações, com salvaguarda 
dos mesmos limites. 
6. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência em nenhum caso pode afectar os 
direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não 
retroactividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e de 
religião. 
7. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência só pode alterar a normalidade 
constitucional nos termos previstos na Constituição e na lei, não podendo nomeadamente afectar a 
aplicação das regras constitucionais relativas à competência e ao funcionamento dos órgãos de 
soberania e de governo próprio das regiões autónomas ou os direitos e imunidades dos respectivos 
titulares. 
8. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência confere às autoridades competência 
para tomarem as providências necessárias e adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade 
constitucional. 
 
Artigo 20.º 
(Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva) 
1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e 
interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios 
económicos. 
2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a 
fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. 
3. A lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça. 
4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo 
razoável e mediante processo equitativo. 
5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos 
procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e 
em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. 
 
Artigo 23.º 
(Provedor de Justiça) 
1. Os cidadãos podem apresentar queixas por acções ou omissões dos poderes públicos ao 
Provedor de Justiça, que as apreciará sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as 
recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças. 
2. A actividade do Provedor de Justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos previstos 
na Constituição e nas leis. 



3. O Provedor de Justiça é um órgão independente, sendo o seu titular designado pela Assembleia 
da República, pelo tempo que a lei determinar. 
4. Os órgãos e agentes da Administração Pública cooperam com o Provedor de Justiça na realização 
da sua missão. 
 
TÍTULO II 
Direitos, liberdades e garantias 
 
CAPÍTULO I 
Direitos, liberdades e garantias pessoais 
 
Artigo 24.º 
(Direito à vida) 
1. A vida humana é inviolável. 
2. Em caso algum haverá pena de morte. 
Artigo 25.º 
(Direito à integridade pessoal) 
1. A integridade moral e física das pessoas é inviolável. 
2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. 
 
Artigo 26.º 
(Outros direitos pessoais) 
1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, 
à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da 
intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação. 
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, ou contrária à dignidade 
humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na 
criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica. 
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efectuar-se nos casos e 
termos previstos na lei, não podendo ter como fundamento motivos políticos. 
 
Artigo 27.º 
(Direito à liberdade e à segurança)  
1. Todos têm direito à liberdade e à segurança. 
2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de 
sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de aplicação 
judicial de medida de segurança. 
3. Exceptua-se deste princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei 
determinar, nos casos seguintes: 
1. a) Detenção em flagrante delito; b) Detenção ou prisão preventiva por fortes indícios de prática de 
crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos; c) 
Prisão, detenção ou outra medida coactiva sujeita a controlo judicial, de pessoa que tenha penetrado 
ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a qual esteja em curso processo de 
extradição ou de expulsão; d) Prisão disciplinar imposta a militares, com garantia de recurso para o 
tribunal competente; e) Sujeição de um menor a medidas de protecção, assistência ou educação em 
estabelecimento adequado, decretadas pelo tribunal judicial competente; f) Detenção por decisão 
judicial em virtude de desobediência a decisão tomada por um tribunal ou para assegurar a 
comparência perante autoridade judiciária competente; g) Detenção de suspeitos, para efeitos de 
identificação, nos casos e pelo tempo estritamente necessários; h) Internamento de portador de 
anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado por 
autoridade judicial competente.  
  
4. Toda a pessoa privada da liberdade deve ser informada imediatamente e de forma compreensível 
das razões da sua prisão ou detenção e dos seus direitos. 
5. A privação da liberdade contra o disposto na Constituição e na lei constitui o Estado no dever de 
indemnizar o lesado nos termos que a lei estabelecer. 
Artigo 28.º 
(Prisão preventiva) 
1. A detenção será submetida, no prazo máximo de quarenta e oito horas, a apreciação judicial, para 



restituição à liberdade ou imposição de medida de coacção adequada, devendo o juiz conhecer das 
causas que a determinaram e comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar-lheoportunidade de defesa. 
2. A prisão preventiva tem natureza excepcional, não sendo decretada nem mantida sempre que 
possa ser aplicada caução ou outra medida mais favorável prevista na lei. 
3. A decisão judicial que ordene ou mantenha uma medida de privação da liberdade deve ser logo 
comunicada a parente ou pessoa da confiança do detido, por este indicados. 
4. A prisão preventiva está sujeita aos prazos estabelecidos na lei. 
 
Artigo 29.º 
(Aplicação da lei criminal) 
1. Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível 
a acção ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em 
lei anterior. 
2. O disposto no número anterior não impede a punição, nos limites da lei interna, por acção ou 
omissão que no momento da sua prática seja considerada criminosa segundo os princípios gerais de 
direito internacional comummente reconhecidos. 
3. Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente 
cominadas em lei anterior. 
4. Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves do que as previstas no momento 
da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos pressupostos, aplicando-se 
retroactivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido. 
5. Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime. 
6. Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão 
da sentença e à indemnização pelos danos sofridos. 
 
Artigo 30.º 
(Limites das penas e das medidas de segurança)  
1. Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com 
carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. 
2. Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica, e na impossibilidade de 
terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade 
ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre mediante decisão 
judicial. 
3. A responsabilidade penal é insusceptível de transmissão. 
4. Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais 
ou políticos. 
5. Os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida de segurança privativas da liberdade 
mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da 
condenação e às exigências próprias da respectiva execução. 
 
Artigo 31.º 
(Habeas corpus) 
1. Haverá habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal, a 
requerer perante o tribunal competente. 
2. A providência de habeas corpus pode ser requerida pelo próprio ou por qualquer cidadão no gozo 
dos seus direitos políticos. 
3. O juiz decidirá no prazo de oito dias o pedido de habeas corpus em audiência contraditória. �� 
 
Artigo 32.º 
(Garantias de processo criminal) 
1. O processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso. 
2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, 
devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. 
3. O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os actos do processo, 
especificando a lei os casos e as fases em que a assistência por advogado é obrigatória. 
4. Toda a instrução é da competência de um juiz, o qual pode, nos termos da lei, delegar noutras 
entidades a prática dos actos instrutórios que se não prendam directamente com os direitos 
fundamentais. 
5. O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os actos 
instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio do contraditório. 



6. A lei define os casos em que, assegurados os direitos de defesa, pode ser dispensada a presença 
do arguido ou acusado em actos processuais, incluindo a audiência de julgamento. 
7. O ofendido tem o direito de intervir no processo, nos termos da lei. 
8. São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou 
moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 
telecomunicações. 
9. Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior. 
10. Nos processos de contra-ordenação, bem como em quaisquer processos sancionatórios, são 
assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa.  
 
Artigo 272.º 
(Polícia) 
1. A polícia tem por funções defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e os 
direitos dos cidadãos. 
2. As medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo ser utilizadas para além do 
estritamente necessário. 
3. A prevenção dos crimes, incluindo a dos crimes contra a segurança do Estado, só pode fazer-se 
com observância das regras gerais sobre polícia e com respeito pelos direitos, liberdades e garantias 
dos cidadãos. 
4. A lei fixa o regime das forças de segurança, sendo a organização de cada uma delas única para 
todo o território nacional. 
Disponível em: <http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/Constituicao_Portuguesa.htm>  Acesso em: 21 
mar.2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 14 

 
LEI DE SEGURANÇA INTERNA (PORTUGAL) 

(Lei n.º 20/87, de 12 jun.1987) 
 
 

A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.º, alínea d, e 169.º,nº2 , da 
Constituição, o seguinte: 
 
CAPÍTULO 1 
 
Princípios gerais 
 
Artigo 1.º 
(Definição e fins de segurança interna) 
1 . A segurança interna é a actividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança 
e a tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir a criminalidade e contribuir para 
assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos e 
liberdades fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática. 
2. A actividade de segurança interna exerce-se nos termos da lei, designadamente da lei penal e 
processual penal, das leis orgânicas das polícias e serviços de segurança. 
3. As medidas previstas na presente lei visam especialmente proteger a vida e a integridade das 
pessoas, a paz pública e a ordem democrática contra a criminalidade violenta ou altamente 
organizada, designadamente sabotagem, espionagem ou terrorismo. 
 
Artigo 2.º 
(Princípios fundamentais) 
1 . A actividade de segurança interna pautar-se-á pela observância das regras gerais de polícia e 
com respeito pelos direitos, liberdades e garantias e pelos demais princípios do Estado de direito 
democrático. 
2. As medidas de polícia são as previstas nas leis, não devendo ser utilizadas para além do 
estritamente necessário. 
3. A prevenção dos crimes, incluindo a dos crimes contra a segurança do Estado, só pode fazer-se 
com observância das regras gerais sobre polícia e com respeito pelas direitos, liberdades e garantias 
dos cidadãos. 
4. A lei fixa o regime das forças e serviços de segurança, sendo a organização de cada uma delas 
única para todo o território nacional. 
 
Artigo 4.º 
(Âmbito territorial) 
1 . A segurança interna desenvolve-se em todo o espaço sujeito a poderes de jurisdição do Estado 
Português . 
2 . No quadro dos compromissos internacionais e das normas aplicáveis do direito internacional, as 
forças e serviços de segurança interna podem actuar fora do espaço referido no número anterior em 
cooperação com organismos e serviços de Estados estrangeiros ou com organizações internacionais 
de que Portugal faça parte. 
 
Artigo 5.º 
(Deveres gerais e especiais de colaboração) 
1 . Os cidadãos têm o dever de colaborar na prossecução dos fins de segurança interna, observando 
as disposições preventivas estabelecidas na lei, acatando as ordens e mandados legítimos das 
autoridades e não obstruindo o normal exercício das competências dos funcionários e agentes das 
forças e serviços de segurança. 
2. Os funcionários e agentes do Estado ou das pessoas colectivas de direito público, bem como os 
órgãos de gestão das empresas públicas, têm o dever especial de colaboração com as forças e 
serviços de segurança, nos termos da lei. 
3 . Os indivíduos investidos nas funções de direcção, chefia, inspecção ou fiscalização em qualquer 
órgão ou serviço da Administração pública têm o dever de comunicar prontamente às forças e 



serviços de segurança competentes os factos d  e que tenham conhecimento no exercício das 
suas funções, ou por causa delas, e que constituam preparação, tentativa ou execução de crimes de 
espionagem, sabotagem ou terrorismo. 
4. A violação do disposto nos n.ºs 2 e 3 implica responsabilidade disciplinar e criminal, nos termos da 
lei . 
 
Artigo 6.º 
(Coordenação e cooperação das forças de segurança) 
1 . As forças e serviços de segurança exercem a sua actividade de acordo com os objectivos e 
finalidades da política de segurança interna e dentro dos limites do respectivo enquadramento 
orgânico, o qual respeitará o disposto na presente lei. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior as forças e serviços de segurança cooperam entre 
si, designadamente através da comunicação recíproca de dados não sujeitos a regime especial de 
reserva ou protecção que, não interessando apenas à prossecução dos objectivos específicos de 
cada força; ou serviço, sejam necessários à realização das finalidades de cada um dos outros . 
 
CAPITULO II 
Política de segurança interna e coordenação da sua execução 
SECÇÃO I 
Competência da Assembleia da República e do Governo 
 
Artigo 7.º 
(Competência da Assembleia da República) 
1 . A Assembleia da República contribui, pelo exercício da sua competência política, legislativa e 
financeira, para enquadrar a política de segurança interna e para fiscalizar a sua execução. 
2 . Os partidos da oposição representados na Assembleia da República serão ouvidos e informados 
com regularidade pelo Governo sobre o andamento dos principais assuntos da política de segurança. 
3 . A Assembleia da República apreciará anualmente um relatório, a apresentar pelo Governo 
durante o mês de Janeiro, sobre a situação do País no que toca à segurança interna, bem como 
sobre a actividade das forças e dos serviços de segurança desenvolvida no ano anterior. 
 
Artigo 8.º 
(Competência do Governo) 
1 . A condução da política de segurança interna da competência do Govemo. 
2. Compete ao Conselho de Ministros: 
a) Definir as linhas gerais da política governamental de segurança interna, bem como a sua 
execução; 
b) Programar e assegurar os meios destinados à execução da política de segurança interna c) 
Aprovar o plano de coordenação e cooperação das forças e serviços legalmente incumbidos da 
segurança interna e garantir o regular funcionamento dos respectivos sistemas; 
d) Fixar, nos termos da lei, as regras de classificação e controlo de circulação dos documentos 
oficiais e, bem assim, de credenciação das pessoas que devem ter acesso aos documentos 
classificados. 
 
Artigo 9.º 
(Competência do Primeiro-Ministro) 
1 . O Primeiro-Ministro é politicamente responsável pela direcção da política de segurança interna, 
competindo-lhe, designadamente: 
a) Coordenar e orientar a acção dos membros do Governo nos assuntos relacionados com a 
segurança interna; 
b) Convocar o Conselho Superior de Segurança Interna e presidir às respectivas reuniões c) Propor 
ao Conselho de Ministros o plano de coordenação e cooperação das forças e serviços de segurança; 
d) Dirigir a actividade interministerial tendente à adopção, em caso de grave ameaça da segurança 
interna, das providências julgadas adequadas, incluindo, se necessário, o emprego operacional 
combinado de pessoal, equipamento, instalações e outros meios atribuídos a cada uma das forças e 
serviços de segurança; 
e) Informar o Presidente da República acerca dos assuntos respeitantes à condução da política de 
segurança interna. 
2 . O Primeiro-Ministro pode delegar, na todo ou em parte as competências referidas nas alíneas b) e 
d) do número anterior no Ministro da Administração Interna. 



3. Quando não dimanarem do Primeiro-Ministro, nos termos do n.º1, as medidas de carácter 
operacional destinadas à coordenação e à cooperação das forças e serviços de segurança 
dependentes e vários ministérios são acordadas entre o Ministro da Administração Interna e os 
ministros competentes. 
4. Nos casos em que a adopção das medidas previstas no número anterior tenham lugar em região 
autónoma, devem as mesmas ser executadas sem prejuízo das competências do ministro da 
República e sem afectar o normal exercício das competências constitucionais e estatutárias dos 
órgãos de governo próprio da região. 
 
SECÇÃO II 
Conselho Superior de Segurança Interna 
 
Artigo 10.º 
(Definição de funções) 
1 . O Conselho Superior de Segurança Interna é o órgão interministerial de auscultação e consulta 
em matéria de segurança interna. 
2 . Cabe ao Conselho , enquanto órgão de consulta, emitir parecer, nomeadamente, sobre: 
a) A definição das linhas gerais da política de segurança interna; 
b) As bases gerais da organização, funcionamento e disciplina das forças e serviços de segurança e 
da delimitação das respectivas missões e competências. 
c) Os projectos de diplomas que contenham providências de carácter geral respeitantes às 
atribuições e competências das forças e serviços de segurança; 
d) As grandes linhas de orientação a que deve obedecer a formação, especialização, actualização e 
aperfeiçoamento do pessoal das forças e serviços de segurança. 
3. O Conselho assiste ao Primeiro-Ministro no exercício das suas competências em matéria de 
segurança interna, nomeadamente na adopção das providências necessárias em situações de grave 
ameaça da segurança interna. 
 
Artigo 11.º 
(Composição) 
1 . O Conselho Superior de Segurança Interna é presidido pelo Primeiro-Ministro e dele fazem parte: 
a) Os vice-primeiros-ministros e os ministros de Estado, se os houver; 
b) Os ministros responsáveis pelos sectores da administração interna, da justiça e das finanças; 
c) Os comandantes-gerais da Guarda Nacional Republicana, da Guarda Fiscal e da Polícia de 
Segurança Pública, o director-geral da Polícia Judiciária e os directores do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras e do Serviço de Informações de Segurança; 
d) Os responsáveis pelos sistemas de autoridade marítima e aeronáutica; 
e) O secretário-geral do Gabinete Coordenador de Segurança . 
2. Os ministros da República e os presidentes de governo regional participam nas reuniões do 
Conselho que tratem de assuntos de interesse para a respectiva região. 
3. O Procurador-Geral da República tem assento no Conselho para os efeitos do disposto no artigo 
224.º da Constituição. 
4. O presidente, quando o considerar conveniente, pode convidar a participar nas reuniões outras 
entidades com especiais responsabilidades na prevenção , e repressão da criminalidade ou na 
pesquisa e produção de informações relevantes para a segurança interna. 
5 . O Conselho elaborará o seu regimento e submetê-lo-á à aprovação do Conselho de Ministros. 
 
SECÇÃO III 
Gabinete Coordenador de Segurança 
 
Artigo 12.º 
(Definição e composição) 
1 . O Gabinete Coordenador de Segurança é o órgão especializado de assessoria e consulta para a 
coordenação técnica e operacional da actividade das forças e serviços de segurança e funciona na 
directa dependência do Primeiro-Ministro ou, por sua delegação, do Ministro da Administração 
Interna. 
2 . O Gabinete Coordenador de Segurança é composto pelas entidades referidas nas alíneas c) e d) 
do n.º 1 do artigo 11.º e por um secretário-geral , a designar pelo Primeiro-Ministro. 
3. As normas de funcionamento do Gabinete Coordenador de Segurança e do secretariado 
permanente são fixadas por Decreto-Lei. 



 
Artigo 13.º 
(Funções) 
Compete ao Gabinete Coordenador de Segurança assistir de modo regular e permanente às 
entidades governamentais responsáveis pela execução da política de segurança interna e, 
designadamente, estudar e propor: 
a) Os esquemas de cooperação das forças e serviços de segurança, bem como de aperfeiçoamento 
do seu dispositivo, com vista à articulação do seu funcionamento, sem prejuízo da especificidade das 
missões estatutárias de cada um ; 
b) O eventual emprego combinado do pessoal das diversas forças e serviços de segurança e dos 
seus equipamentos, instalações e demais meios para fazer face às situações de grave ameaça que o 
exijam; 
c) As formas de coordenação da cooperação externa que as forças e serviços de segurança 
desenvolvam nos domínios das suas competências específicas ; 
d) As normas de actuação e os procedimentos a adoptar em situações de grave ameaça da 
segurança interna; 
e) Os planos de actuação conjunta das forças e serviços especialmente encarregados da prevenção 
da criminalidade . 
 
CAPÍTULO III 
 
Das forças e serviços de segurança 
Artigo 14.º 
(Forças e serviços de segurança) 
 
1 . As forças e serviços de segurança são Organismos públicos, estão exclusivamente ao serviço do 
povo português, são rigorosamente apartidários e concorrem para garantir a segurança interna. 
2 . Exercem funções de segurança interna: 
a) A Guarda Nacional Republicana; 
b) A Guarda Fiscal; 
c) A Polícia de Segurança Pública; 
d) A Polícia Judiciária; 
e) O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 
f) Os órgãos dos sistemas de autoridade marítima e aeronáutica; 
g) O Serviço de Informações de Segurança. 
3. A organização, as atribuições e as competências das forças e dos serviços de segurança constam 
das respectivas leis orgânicas e demais legislação complementar. 
 
Artigo 15.º 
(Autoridades de polícia) 
Para os efeitos da presente lei , e dentro da esfera das respectivas competências organicamente 
definidas, consideram-se autoridade de polícia: 
a) O comandante-geral , o 2.º comandante-geral , o chefe do Estado-Maior e os comandantes de 
unidade, de companhia e de secção ou equivalentes da Guarda Nacional Republicana ; 
b) O comandante-geral , o 2.º comandante-geral , o chefe do Estado-Maior e os comandantes de 
batalhão e companhia da Guarda Fiscal ; 
c) O comandante-geral , o 2.º comandante-geral , o superintendente-geral e os comandantes 
regionais, distritais, das unidades especiais e de divisão da Polícia de Segurança Publica; 
d) Os chefes dos departamentos marítimos e os capitães dos portos, como órgãos do sistema de 
autoridade marítima, e as entidades correspondentes do sistema de autoridade aeronáutica; 
e) Os funcionários superiores da Polícia Judiciária referidos no respectivo diploma orgânico; 
f) Os funcionários superiores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras referidos no respectivo diploma 
orgânico. 
 
CAPÍTULO IV 
Medidas de polícia 
 
Artigo 16.º 
(Medidas de polícia) 
1 . No desenvolvimento da actividade de segurança interna, as autoridades de polícia referidas no 



artigo 15.º podem, de harmonia com as respectivas competências específicas organicamente 
definidas, determinar a aplicação de medidas de polícia. 
2. Os estatutos e diplomas orgânicos das forças e serviços de segurança tipificam as medidas de 
polícia aplicáveis nos termos e condições previstos na Constituição e na lei, designadamente: 
a) Vigilância policial de pessoas, edifícios e estabelecimentos por período de tempo determinado; 
b) Exigência de identificação de qualquer pessoa que se encontre ou circule em lugar público ou 
sujeito a vigilância policial; 
c) Apreensão temporária de armas, munições e explosivos; 
d) Impedimento da entrada em Portugal de estrangeiros indesejáveis ou indocumentados; 
e) Accionamento da expulsão de estrangeiros do território nacional . 
3. Consideram-se medidas especiais de polícia, a aplicar nos termos da lei: 
a) Encerramento temporário de paióis, depósitos ou fábricas de armamento ou explosivos e 
respectivos componentes; 
b) Revogação ou suspensão de autorizações aos titulares dos estabelecimentos referidos na alínea 
anterior; 
c) Encerramento temporário de estabelecimentos destinados à venda de armas ou explosivos; 
d) Cessação da actividade de empresas, grupos, organizações ou associações que se dediquem a 
acções de criminalidade altamente organizada, designadamente de sabotagem, espionagem ou 
terrorismo ou à preparação, treino ou recrutamento de pessoas para aqueles fins. 
4. As medidas previstas no número anterior são sob pena de nulidade, imediatamente comunicadas 
ao tribunal competente e apreciadas pelo juiz em ordem à sua validação. 
 
Artigo 18.º 
(Controlo de comunicações) 
1 . O juiz de instrução criminal , para efeitos e nos termos do n.º 2 do artigo 187.º do Código de 
Processo Penal, a requerimento da Polícia Judiciária, pode autorizar o controlo das comunicações. 
2. A Polícia Judiciária requer a autorização por iniciativa própria ou a solicitação, devidamente 
fundamentada, dos órgãos de polícia criminal com competência no processo. 
3 . A execução do controlo das comunicações mediante autorização judicial é da exclusiva 
competência da Polícia Judiciária. 
4. Quando o juiz considerar que os elementos recolhidos são relevantes para a prova ou detecção de 
casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, nos tennos do n.º 2 do artigo 1.º 
do Código de Processo Penal, pode ordenar o seu envio, em auto próprio e sigiloso, à força de 
segurança a cargo da qual corram as investigações. 
 
Aprovada em 28 de Abril de 1987 . 
O Presidente da Assembleia da República, Fernando Monteiro do Amaral. 
Promulgada em 28 de Maio de 1987 . 
Publique-se. 
O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 
Referendada em 30 de Maio de 1987. 
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 
 
Disponível em: <http://legislacao.mai-gov.info/i/lei-de-seguranca-interna/>. Acesso em: 21 mar. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 15 
 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PORTUGUÊS 
 
 
Oralidade dos actos 
1 - Salvo quando a lei dispuser de modo diferente, a prestação de quaisquer declarações processa-
se por forma oral, não sendo autorizada a leitura de documentos escritos previamente elaborados 
para aquele efeito. 
2 - A entidade que presidir ao acto pode autorizar que o declarante se socorra de apontamentos 
escritos como adjuvantes de memória, fazendo consignar no auto tal circunstância. 
3 - No caso a que se refere o número anterior devem ser tomadas providências para defesa da 
espontaneidade das declarações feitas, ordenando-se, se for caso disso, a exibição dos 
apontamentos escritos, sobre cuja origem o declarante será detalhadamente perguntado. 
4 - Os despachos e sentenças proferidos oralmente são consignados no auto. 
5 - O disposto no presente artigo não prejudica as normas relativas às leituras permitidas e proibidas 
em audiência. 
 
Artigo 165.º 
Quando podem juntar-se documentos 
1 - O documento deve ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não sendo isso possível, 
deve sê-lo até ao encerramento da audiência. 
2 - Fica assegurada, em qualquer caso, a possibilidade de contraditório, para realização do qual o 
tribunal pode conceder um prazo não superior a oito dias. 
3 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a pareceres de advogados, 
de jurisconsulto ou de técnicos, os quais podem sempre ser juntos até ao encerramento da 
audiência. 
 
Artigo 199.º 
Suspensão do exercício de funções, de profissão e de direitos 
1 - Se o crime imputado for punível com pena de prisão de máximo superior a dois anos, o juiz pode 
impor ao arguido, cumulativamente, se disso for caso, com qualquer outra medida legalmente cabida, 
a suspensão do exercício: 
a) Da função pública; 
b) De profissão ou actividade cujo exercício dependa de um título público ou de uma autorização ou 
homologação da autoridade pública; ou 
c) Do poder paternal, da tutela, da curatela, da administração de bens ou da emissão de títulos de 
crédito; sempre que a interdição do exercício respectivo possa vir a ser decretada como efeito do 
crime imputado. 
2 - A suspensão é comunicada à autoridade administrativa, civil ou judiciária normalmente 
competente para decretar a suspensão ou a interdição respectivas. 
 
Artigo 193.º 
Princípio de adequação e proporcionalidade 
1 - As medidas de coacção e de garantia patrimonial a aplicar em concreto devem ser adequadas às 
exigências cautelares que o caso requerer e proporcionais à gravidade do crime e às sanções que 
previsivelmente venham a ser aplicadas. 
2 - A prisão preventiva só pode ser aplicada quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as 
outras medidas de coacção. 
3 - A execução das medidas de coacção e de garantia patrimonial não deve prejudicar o exercício de 
direitos fundamentais que não forem incompatíveis com as exigências cautelares que o caso 
requerer. 
 
Artigo 200.º 
Proibição de permanência, de ausência e de contactos 
1 - Se houver fortes indícios de prática de crime doloso punível com pena de prisão de máximo 
superior a três anos, o juiz pode impor ao arguido, cumulativa ou separadamente, as obrigações de: 
a) Não permanecer, ou não permanecer sem autorização, na área de uma determinada povoação, 
freguesia ou concelho ou na residência onde o crime tenha sido cometido ou onde habitem os 



ofendidos seus familiares ou outras pessoas sobre as quais possam ser cometidos novos crimes; 
b) Não se ausentar para o estrangeiro, ou não se ausentar sem autorização; 
c) Não se ausentar da povoação, freguesia ou concelho do seu domicílio, ou não se ausentar sem 
autorização, salvo para lugares predeterminados, nomeadamente para o lugar do trabalho; 
d) Não contactar com determinadas pessoas ou não frequentar certos lugares ou certos meios. 
2 - As autorizações referidas no número anterior podem, em caso de urgência, ser requeridas e 
concedidas verbalmente, lavrando-se cota no processo. 
3 - A proibição de o arguido se ausentar para o estrangeiro implica a entrega à guarda do tribunal do 
passaporte que possuir e a comunicação às autoridades competentes, com vista à não concessão ou 
não renovação de passaporte e ao controlo das fronteiras. 
4 - A aplicação das medidas previstas neste artigo é cumulável com a da medida contida no artigo 
198.º 
 
Artigo 202.º 
Prisão preventiva 
1 - Se considerar inadequadas ou insuficientes, no caso, as medidas referidas nos artigos anteriores, 
o juiz pode impor ao arguido a prisão preventiva quando: 
a) Houver fortes indícios de prática de crime doloso punível com pena de prisão de máximo superior 
a três anos; ou 
b) Se tratar de pessoa que tiver penetrado ou permaneça irregularmente em território nacional, ou 
contra a qual estiver em curso processo de extradição ou de expulsão. 
 
2 - Mostrando-se que o arguido a sujeitar a prisão preventiva sofre de anomalia psíquica, o juiz pode 
impor, ouvido o defensor e, sempre que possível, um familiar, que, enquanto a anomalia persistir, em 
vez da prisão tenha lugar internamento preventivo em hospital psiquiátrico ou outro estabelecimento 
análogo adequado, adoptando as cautelas necessárias para prevenir os perigos de fuga e de 
cometimento de novos crimes. 
 
Artigo 289.º 
Conteúdo da instrução 
1 - A instrução é formada pelo conjunto dos actos de instrução que o juiz entenda dever levar a cabo 
e, obrigatoriamente, por um debate instrutório, oral e contraditório, no qual podem participar o 
Ministério Público, o arguido, o defensor, o assistente e o seu advogado, mas não as partes civis. 
2 - Fora do caso previsto no número anterior, o Ministério Público, o arguido, o defensor, o assistente 
e o seu advogado apenas podem participar nos actos em que tenham o direito de intervir, nos termos 
expressamente previstos neste Código. 
 
Artigo 298.º 
Finalidade do debate 
O debate instrutório visa permitir uma discussão perante o juiz, por forma oral e contraditória, sobre 
se, do decurso do inquérito e da instrução, resultam indícios de facto e elementos de direito 
suficientes para justificar a submissão do arguido a julgamento. 
 
Artigo 301.º Disciplina, direcção e organização do debate 
1 - A disciplina do debate, a sua direcção e organização competem ao juiz, detendo este, no 
necessário, poderes correspondentes aos conferidos por este Código ao presidente, na audiência. 
2 - O debate decorre sem sujeição a formalidades especiais. O juiz assegura, todavia, a 
contraditoriedade na produção da prova e a possibilidade de o arguido ou o seu defensor se 
pronunciarem sobre ela em último lugar. 
3 - O juiz recusa qualquer requerimento ou diligência de prova que ultrapasse a natureza indiciária 
para aquela exigida nesta fase. 
 
TÍTULO II 
Da audiência 
 
CAPÍTULO I 
Disposições gerais 
 
Artigo 321.º 
Publicidade da audiência 



1 - A audiência de julgamento é pública, sob pena de nulidade insanável, salvo nos casos em que o 
presidente decidir a exclusão ou a restrição da publicidade. 
2 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 87.º. 
3 - A decisão de exclusão ou de restrição da publicidade é, sempre que possível, precedida de 
audição contraditória dos sujeitos processuais interessados. 
 
Artigo 322.º 
Disciplina da audiência e direcção dos trabalhos 
1 - A disciplina da audiência e a direcção dos trabalhos competem ao presidente. É 
correspondentemente aplicável o disposto no artigo 85.º 
2 - As decisões relativas à disciplina da audiência e à direcção dos trabalhos são tomadas sem 
formalidades, podem ser ditadas para a acta e precedidas de audição contraditória, se o presidente 
entender que isso não põe em causa a tempestividade e a eficácia das medidas a tomar. 
 
Artigo 323.º 
Poderes de disciplina e de direcção 
Para disciplina e direcção dos trabalhos cabe ao presidente, sem prejuízo de outros poderes e 
deveres que por lei lhe forem atribuídos: 

 
a) Proceder a interrogatórios, inquirições, exames e quaisquer outros actos de produção da prova, 
mesmo que com prejuízo da ordem legalmente fixada para eles, sempre que o entender necessário à 
descoberta da verdade; 
b) Ordenar, pelos meios adequados, a comparência de quaisquer pessoas e a reprodução de 
quaisquer declarações legalmente admissíveis, sempre que o entender necessário à descoberta da 
verdade; 
c) Ordenar a leitura de documentos, ou de autos de inquérito ou de instrução, nos casos em que 
aquela leitura seja legalmente admissível; 
d) Receber os juramentos e os compromissos; 
e) Tomar todas as medidas preventivas, disciplinares e coactivas, legalmente admissíveis, que se 
mostrarem necessárias ou adequadas a fazer cessar os actos de perturbação da audiência e a 
garantir a segurança de todos os participantes processuais; 
f) Garantir o contraditório e impedir a formulação de perguntas legalmente inadmissíveis; 
g) Dirigir e moderar a discussão, proibindo, em especial, todos os expedientes manifestamente 
impertinentes ou dilatórios. 
 
Artigo 327.º 
Contraditoriedade 
1 - As questões incidentais sobrevindas no decurso da audiência são decididas pelo tribunal, ouvidos 
os sujeitos processuais que nelas forem interessados. 
2 - Os meios de prova apresentados no decurso da audiência são submetidos ao princípio do 
contraditório, mesmo que tenham sido oficiosamente produzidos pelo tribunal. 
 
Da produção da prova 
 
Artigo 340.º 
Princípios gerais 
1 - O tribunal ordena, oficiosamente ou a requerimento, a produção de todos os meios de prova cujo 
conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da causa. 
2 - Se o tribunal considerar necessária a produção de meios de prova não constantes da acusação, 
da pronúncia ou da contestação, dá disso conhecimento, com a antecedência possível, aos sujeitos 
processuais e fá-lo constar da acta. 
3 - Sem prejuízo do disposto no artigo 328.º, n.º 3, os requerimentos de prova são indeferidos por 
despacho quando a prova ou o respectivo meio forem legalmente inadmissíveis. 
4 - Os requerimentos de prova são ainda indeferidos se for notório que: 

a) As provas requeridas são irrelevantes ou supérfluas; 
b) O meio de prova é inadequado, de obtenção impossível ou muito duvidosa; ou 
c) O requerimento tem finalidade meramente dilatória. 

 
Disponível em: <http://www.portolegal.com/CPPen.htm>. Acesso em: 21 mar.2013. 
 



ANEXO 16 

CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA 
 

 
Artículo 9. 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 
la vida política, económica, cultural y social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 
las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos. 

 
TÍTULO I.DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. 
 
Artículo 10. 
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

 
SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES 

PÚBLICAS. 
 
Artículo 15. 
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena 
de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra. 

 
Artículo 17. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 

libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 
previstos en la Ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el 
plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 
autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, 
en los términos que la Ley establezca. 

4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el 
plazo máximo de duración de la prisión provisional. 

 
Artículo 24. 
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa 
y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes 
para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 
inocencia. 



La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se 
estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 

 
Artículo 25. 
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento 

de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en 
aquel momento. 

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de 
prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a 
excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 
sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a 
los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo 
integral de su personalidad. 

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad. 

 
Disponível em: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html> Acesso 

em: 8 mar. 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 17 
 

LEY DE ENJUICIAMENTO CRIMINAL 
 
 

TÍTULO V.DEL DERECHO DE DEFENSA Y DE LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA EN LOS 
JUICIOS CRIMINALES.  

 
Artículo 118. 
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, 

actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, 
haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su 
procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho. 

La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la 
imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en 
conocimiento de los presuntamente inculpados. 

Para ejercitar el derecho concedido en el párrafo primero, las personas interesadas deberán 
ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de oficio cuando no los 
hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren y, en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal 
para verificarlo. 

Si no hubiesen designado Procurador o Letrado, se les requerirá para que lo verifiquen o se 
les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se 
necesite el consejo de aquellos o hayan de intentar algún recurso que hiciese indispensable su 
actuación. 

 
Artículo 118 bis.  
Del mismo modo que en el artículo anterior se procederá cuando se impute un acto punible 

contra un Diputado o Senador, los cuales podrán ejercitar su derecho de defensa en los términos 
previstos en el artículo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 y 3 de la 
Constitución española. 

 
Artículo 119. 
1. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley, haya de procederse a 

la imputación de una persona jurídica, se practicará con ésta la comparecencia prevista en el artículo 
775, con las siguientes particularidades: 
2. La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad que 

proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador para ese 
procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la 
designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del representante no 
impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado. 

3. La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado de la persona 
jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al acto de dicho 
representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la entidad. 

4. El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al Abogado, de 
los hechos que se imputan a ésta. Esta información se facilitará por escrito o mediante 
entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. 

5. La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de notificaciones, 
practicándose con el Procurador designado todos los actos de comunicación posteriores, 
incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter personal. Si el Procurador ha sido 
nombrado de oficio se comunicará su identidad a la persona jurídica imputada. 
 
Artículo 120. 
1. Las disposiciones de esta Ley que requieren o autorizan la presencia del imputado en la 

práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se entenderán siempre referidas al 
representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado 
encargado de la defensa de ésta. 

2. La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la celebración del 
acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el Abogado defensor. 

 
Artículo 121. 



Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores que les 
representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos que informen a su 
instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y testigos, al 
declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren. 

Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de satisfacer las demás 
costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados. 

 
Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrán valerse de 

abogado y procurador de su elección pero en este caso estarán obligados a abonarles sus 
honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho, 
salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o derechos 
en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
Artículo 122. 
Se usará papel de oficio en los juicios sobre faltas y en las causas criminales, sin perjuicio del 

correspondiente reintegro si hubiere condenación de costas. 
 
CAPÍTULO III 
DE LA PRISIÓN PROVISIONAL 
502. 1. Podrá decretar la prisión provisional el juez o magistradoinstructor, el juez que forme 

las primeras diligencias, así como el Juez de loPenal o Tribunal que conozca de la causa. 
2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente seanecesaria, de 

conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, ycuando no existan otras medidas menos 
gravosas para el derecho a lalibertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que 
com la prisión provisional. 

3. El Juez o Tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisionalla repercusión que 
esta medida pueda tener en el imputado, considerandosus circunstancias y las del hecho objeto de 
las actuaciones, así como laentidad de la pena que pudiera ser impuesta. 

4. No se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de lasinvestigaciones 
practicadas se infiera racionalmente que el hecho no esconstitutivo de delito o que el mismo se 
cometió concurriendo una causade justificación133. 

 
503. 1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando 
1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos quepresenten caracteres de 

delito sancionado con pena cuyo máximo seaigual o superior a dos años de prisión, o bien con pena 
privativa delibertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penalesno cancelados ni 
susceptibles de cancelación, derivados de condena pordelito doloso. 

1 3 3 Redactado conforme a la Ley Orgánica 13/2003 de 24 de octubre («BOE» núm. 257, 
de 27 de octubre), de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión 
provisional.Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las 

reglasespeciales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en lasección 2.ª del 
capítulo II del título III del libro I del Código Penal. 

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsablecriminalmente del 
delito a la persona contra quien se haya de dictar el autode prisión. 

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de lossiguientes fines: 
 
a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando puedainferirse racionalmente un 

riesgo de fuga.Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la 
naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse alimputado, a la 

situación familiar, laboral y económica de éste, así como a lainminencia de la celebración del juicio 
oral, en particular en aquellossupuestos en los que procede incoar el procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.Procederá acordar por 
esta causa la prisión provisional de la personaimputada cuando, a la vista de los antecedentes que 
resulten de lasactuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para sullamamiento y 
busca por cualquier órgano judicial en los dos añosanteriores. En estos supuestos no será aplicable 
el límite que respecto dela pena establece el ordinal 1.º de este apartado. 

 
b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebarelevantes para el 

enjuiciamiento en los casos en que exista un peligrofundado y concreto.No procederá acordar la 



prisión provisional por esta causa cuandopretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del 
derecho dedefensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de lainvestigación. 
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad delimputado para acceder por sí 
o a través de terceros a las fuentes deprueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o 
quienespudieran serlo. 
 
c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de lavíctima, especialmente cuando 
ésta sea alguna de las personas a las que serefiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos 
casos, no será aplicableel límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado. 
 
2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo losrequisitos establecidos en los 
ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, paraevitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos 
delictivos.Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias delhecho, así 
como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.Sólo podrá acordarse la prisión 
provisional por esta causa cuando el hechodelictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite 
previsto en el ordinal 
1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes delimputado y demás datos o 
circunstancias que aporte la Policía Judicial oresulten de las actuaciones, pueda racionalmente 
inferirse que el imputadoviene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma 
organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus atividades delictivas con habitualidade 
134. 
 
504. 1. La prisión provisional durará el tiempo imprescindible paraalcanzar cualquiera de los fines 
previstos en el artículo anterior y en tantosubsistan los motivos que justificaron su adopción. 
2. Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de loprevisto en los párrafos a) o c) 
del apartado 1.3.º o en el apartado 2 delartículo anterior, su duración no podrá exceder de un año si 
el delitotuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o dedos años si la 
pena privativa de libertad señalada para el delito fuerasuperior a tres años. No obstante, cuando 
concurrieren circunstancias quehicieran prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos 
plazos, eljuez o tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505, acordarmediante auto una 
sola prórroga de hasta dos años si el delito tuvieraseñalada pena privativa de libertad superior a tres 
años, o de hasta seismeses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años135. 
Si fuere condenado el imputado, la prisión provisional podrá prorrogarsehasta el límite de la mitad de 
la pena efectivamente impuesta en lasentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida. 
3. Cuando la prisión provisional se hubiere acordado en virtud de loprevisto en el apartado 1.3.º.b) 
del artículo anterior, su duración no podráexceder de seis meses.No obstante, cuando se hubiere 
decretado la prisión incomunicada o elsecreto del sumario, si antes del plazo establecido en el 
párrafo anterior selevantare la incomunicación o el secreto, el Juez o Tribunal habrá demotivar la 
subsistencia del presupuesto de la prisión provisional. 
4. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximospara la prisión provisional no 
impedirá que ésta se acuerde en el caso deque el imputado, sin motivo legítimo, dejare de 
comparecer a cualquierllamamiento del Juez o Tribunal. 
5. Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo se tendráen cuenta el tiempo que el 
imputado hubiere estado detenido o sometidoa prisión provisional por la misma causa. 
Se excluirá, sin embargo, de aquel cómputo el tiempo en que la causasufriere dilaciones no 
imputables a la Administración de Justicia. 
6. Cuando la medida de prisión provisional acordada exceda de las dosterceras partes de su 
duración máxima, el Juez o Tribunal que conozca dela causa y el Ministerio Fiscal comunicarán 
respectivamente estacircunstancia al Presidente de la Sala de gobierno y al Fiscal-Jefe delTribunal 
correspondiente, con la finalidad de que se adopten las medidasprecisas para imprimir a las 
actuaciones la máxima celeridad. A estos1 3 4 Redactado conforme a la Ley Orgánica 13/2003, de 
24 de octubre, de reforma de laLey de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, 
excepto el párrafo c)del punto 1, 3.º que figura redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 15/2003, 
de 25 denoviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 
1 3 5 Párrafo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 
505. 1. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del Juez deInstrucción o Tribunal que deba 
conocer de la causa, éste, salvo quedecretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una 
audiencia en laque el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que sedecrete la 
prisión provisional del imputado o su libertad provisional com fianza. 



En los supuestos del procedimiento regulado en el título III del libro IV deesta ley, este trámite se 
sustanciará con arreglo a lo establecido en elartículo 798, salvo que la audiencia se hubiera 
celebrado con anterioridad. 
2. La audiencia prevista en el apartado anterior deberá celebrarse en elplazo más breve posible 
dentro de las 72 horas siguientes a la puesta deldetenido a disposición judicial y a ella se citará al 
imputado, que deberáestar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio, al Ministerio 
Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia habrá de celebrarsetambién para solicitar y 
decretar, en su caso, la prisión provisional delimputado no detenido o su libertad provisional con 
fianza. 
3. En dicha audiencia, si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadorasolicitare que se decrete la 
prisión provisional del imputado o su libertadprovisional con fianza, podrán quienes concurrieren 
realizar alegaciones yproponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto odentro de 
las 72 horas antes indicadas en el apartado anterior. 
4. El Juez o Tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión ode la imposición de la fianza. 
Si ninguna de las partes las instare, acordaránecesariamente la inmediata puesta en libertad del 
imputado queestuviere detenido. 
5. Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el Juez oTribunal podrá acordar la 
prisión provisional, si concurrieren lospresupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con 
fianza. Noobstante, dentro de las siguientes 72 horas, el Juez o Tribunal convocaráuna nueva 
audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por lafalta de celebración de la primera 
audiencia. 
1 3 6 Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre («BOE»núm. 257, de 
27 de octubre), de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materiade prisión provisional. El 
apartado 6 fue añadido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 denoviembre («BOE» núm. 283, de 26 de 
noviembre), por la que se modifica la LeyOrgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
1 3 7 Este artículo, adicionado por Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, fue 
declaradoinconstitucional y, por tanto, nulo por Sentencia 71/1994, de 3 de marzo (suplemento 
al«BOE» núm. 71, de 24 de marzo). 
1 3 8 Artículo derogado por la Ley Orgánica 13/2003. de 24 de octubre («BOE» núm. 257, de 27 de 
octubre), de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia deprisión provisional. 
516. En la resolución por la que se acuerde buscar por requisitorias, elJuez designará los particulares 
de la causa que fueren precisos para poderresolver acerca de la situación personal del requisitoriado 
una vez seahabido. Testimoniados la resolución judicial y los particulares por el 
Secretario judicial, se remitirán al Juzgado de Guardia o se incluirán en elsistema informático que al 
efecto exista, donde quedarán registrados 147. 
517. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 505.6, presentado elrequisitoriado ante un Juzgado 
de Guardia, el Juez, si fuera necesario pararesolver, podrá solicitar el auxilio del órgano judicial que 
hubiera dictado larequisitoria o, en su defecto, del que se hallare de guardia en este último 
partido judicial, a fin de que le facilite la documentación e información aque se refiere el artículo 
anterior148. 
518. Los autos en que se decrete o deniegue la prisión o excarcelaciónserán apelables sólo en el 
efecto devolutivo.La tramitación se ajustará a lo dispuesto en el título X del libro I de estaLey149. 
519. Todas las diligencias de prisión provisional se sustanciarán en pieza 
separada. 

 
 

Disponível em: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html>. Acesso em: 16 mar. 2013.  
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