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RESUMO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 ao instituir o Estado Democrático de Direito, 

realçou a importância das regras informadoras da sua respectiva organização, valorizando 

os princípios fundamentais como diretrizes básicas do ordenamento constitucional, tendo 

por núcleo essencial a dignidade da pessoa humana. 

O fundamento da dignidade da pessoa humana  assume a atribuição de elemento de 

integração do ordenamento jurídico, proporcionando um sistema punitivo pautado nos 

direitos fundamentais. 

O princípio da presunção de inocência passa a ser dogma constitucional, 

preservando o tratamento  dispensado ao acusado, identificando-o como sujeito de direitos 

da relação processual, titular de direitos e garantias.  

O princípio do in dubio pro reo surge como aplicação  obrigatória dos casos de 

dúvida no processo penal,  configurando como um dos instrumentos processuais  

probatórios eficientes para a preservação do estado de inocência. 

O Direito Processual Penal, enquanto direito constitucional aplicado, derivado dos 

direitos e garantias fundamentais, tem por finalidade a preservação da liberdade e da ordem 

pública. 

 A harmonia do Direito Processual Penal está direcionada no binômio, da 

pacificação social e liberdade do indivíduo, encontrando assim os limites de sua atuação. 

A justificação do exercício da pretensão punitiva sob o prisma constitucional, 

condiciona sua existência na a instrumentalidade e o garantismo processual, que viabilizam 



a realização da justiça corretiva, a aplicação da pena, na devida proporção da sua 

necessidade e adequação. 

Neste modelo garantista é que se consolida a aplicação do in dubio pro reo como 

fundamento da pronúncia (art. 408, caput, do CPP), exigindo-se o pleno conhecimento do 

delito e demonstração suficiente da autoria da prática delituosa, condicionando a dúvida 

que milite a favor do acusado. 

O juiz togado vincula sua atuação de garantidor do devido processo legal no 

procedimento do júri, disso decorrendo a inaplicabilidade do in dubio por societate, não se 

podendo impor um conceito abstrato como instrumento de defesa da sociedade. 

O in dubio pro societa implica em grave violação direitos e garantias 

constitucionais possam resultar em prejuízo daquele em bene fício do qual foram instituídos. 

A positivação do princípio da presunção de inocênc ia e a aplicação do in dubio 

pro reo, que ganharam status constitucional, tornando-se regras aplicáveis na hipótese em 

que a lei não disponha  expressamente de forma diversa, e principalmente, pela analogia, em 

caso de qualquer dúvida em desfavor do investigado ou acusado. 

A recepção do art. 408, caput, do CPP, impõe sua submissão a um fundamento de 

validade, sucedâneo de todas as normas infra-constitucionais: a Constituição Federal de 

1988. 

A interpretação adequada do artigo 408, caput, do Código de Processo Penal é 

uma decorrência lógica, vez que necessita serem observados as normas e princípios 

constitucionais, para que estes possam coexistir de forma harmônica no nosso ordenamento 

jurídico.



 

ABSTRACT 
 
 

The Brazilian Constitucion of 1988 established the Democratic State of law, gave 

priority to the information rules of the Brazilian State, guilding those fundamental 

principles as a basic guildeline of its constitucional legal system, having as main event the 

human dignity which assumes the function of integration part to the brazilian legal system. 

The Human Dignity became one habilitation implement to the brazilian law system, 

achivieng one punishing combination with the fundamentals rights. 

The presumption of innocence became a constitution object, acting as accused 

status, revelling one kind of treatment given, to identify him as the subject of the criminal 

procedure,  rights and garanties owner ś . 

The principle of “in dubio pro reo” prevision became understood as obligee 

application, due its nature of procedure instruments established as inconditional garanty of 

the presumption of innocence. 

The Criminal Procedure Law, as the constitucional rights applied, resultanted of 

those constitucional rights and garanties, have the preservation job of the freedom and 

public order.  

The Criminal Procedure harmony is directed to the binomial, social pacification and 

human freedom, reaching its action limits. 

The justication of  punishing system beyond constitucional rights, finds its reality in 

the instrumentality and   procedural security, that make practical the justice application, in 

its proportional ways. 



Due the constitucional prevision of the criminal procedure principles, they achieve 

its finality serving public order, to reach the social pacifism of the human being.  

With this appearance, new fundamental justifing of its existence became understood 

instrumentality and garantees rules to gave viabilits the justice regeneration, penalty 

application, right garantees and individual freedoms, saving person against state abusive 

acts when exercising it jus puniendi. 

In this security model, with a clear observation of the garantees established the in 

dubio pro reo application as basis for jury indictment (408 Brazilian Criminal Procedure 

Code) demanding full knowledge of the felony, and not doubt of its occurence and 

satisfactory demonstration of the felony.  

The criminal judge observes his atuation as due process of law seeker in jury 

system, by the non application of the in dubio pro societa, that is a serious violation of the 

human rights. 

The achieve the presumption of innoncence and the in dubio pro reo application 

reaches a constitucional status, becaming applicable rules when the criminal law do not 

have  explicited determination about that issue, by analogy, in case of doubt to disfavour  

the citizen accused or offender. 

The reception of the article 408 (Brazilian Criminal Procedure Code) demands a 

new legal basis which is Brazilian Federal Constitution of 1988. 

A new interpretation of the article 408 (Brazilian Criminal Procedure Code) is 

necessary, based in the reason of the constitution principles and norms, that can not the 

same being explained with the same application and the same extension of other times and 

political system, in spite of the fact old verbal formulation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 05 de outubro de 

1988,  dedica o seu título I  aos Direitos Fundamentais. 

Os Direitos Fundamentais são informadores de um sistema de normas, 

como as diretrizes básicas do ordenamento constitucional brasileiro, 

possuindo efeito vinculante e regras jurídicas efetivas. 

No Estado Democrático de Direito Brasileiro encontram-se inseridos na 

Carta Política princípios que informam o sistema processual penal, 

amplamente considerados, para que em observância a dignidade da pessoa 

humana se atinja um modelo observador dos direitos humanos. 

O Código de Processo Penal brasileiro vigente, inspirado na visão 

histórica, política e social da segunda metade dos anos trinta, criado sob a 

égide da Carta Magna de 1937, contêm regramentos que, diante das novas 

diretrizes constitucionais e sociais, a partir de 1988, devem ser submetidos à 

uma releitura constitucional.  

O presente trabalho aborda a influência dos direitos fundamentais, 

constantes na Lei Maior, e a decisão de pronúncia com fundamento no in 

dubio pro societate, prevista no artigo 408, caput, do nosso Código de 

Processo Penal.  

É necessária uma adequação dessa norma infra constitucional ao 

dispositivo constitucional nacional e dos tratados internacionais acerca da 
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preservação dos Direitos Fundamentais, reconhecendo neste trabalho a íntima 

ligação entre a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana, ao se 

abordar a decisão de pronúncia.  

Para tanto, realizamos uma abordagem sobre o Direito Processual Penal 

em face da Ordem Constitucional, seguindo uma orientação  garantista, 

limitando o poder punitivo do Estado, humanizando as relações entre réu, 

vítima, acusador e juiz. Os princípios constitucionais inerentes ao Direito 

Processual Penal, são tratados como  postulados essenciais da política 

processual penal democrática.  

Efetuamos breve abordagem histórica sobre o Tribunal do Júri, de onde 

surgirá o objeto da investigação, que se faz pertinente e necessária para 

fomentar a investigação sobre o instituto da decisão de pronúncia.    

O presente trabalho identifica o acusado como titular de direitos e 

garantias fundamentais, não podendo ser tratado como simples objeto da 

acusação em qualquer delito, ainda mais nos dolosos contra a vida, devendo 

haver uma nova abordagem dos preceitos da decisão de pronúncia segundo o 

ordenamento jurídico constitucional brasileiro. 
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2. O TRIBUNAL DO JÚRI 

 

O Tribunal do Júri é uma garantia prevista no artigo 5º, inciso 

XXXVIII da Constituição Federal e tem a finalidade de assegurar o devido 

processo legal garantindo o direito a vida, liberdade e integridade física de 

cada cidadão que seja acusado do cometimento de um crime doloso contra a 

vida, sendo julgado pelos seus pares.   

Ao abordarmos a instituição do Tribunal do Júri, se faz necessário 

tratar de sua evolução histórica, compreendendo sua formação e seus 

princípios, com o intuito de encontrarmos o liame necessário para o estudo da 

decisão de pronúncia.    

 

 2.1. ORIGEM HISTÓRICA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 
O Tribunal do Júri, é reconhecidamente uma instituição antiga, 

cuja estrutura, moldada desde os povos primitivos, se consolidou na 

Inglaterra, adquirindo seus traços definitivos por volta de 1.2151. Criado 

depois do Concílio de Latrão, que aboliu as Ordálias e os juízos de Deus, após 

perder a aparência teocrática, tornou-se julgamento realizado em nome do 

povo, ganhando importância e se espalhando pela Europa e América do 

Norte. 

                                                 
1 Rogério Lauria Tucci, Tribunal do júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. 
São Paulo:Revista dos Tribunais, 1999, p. 12.  
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Na América do Norte em 1629, O Tribunal do Júri foi 

consagrado formalmente na Carta Régia, outorgada ao primeiro grupo de 

imigrantes incumbido da civilização colonial, e, ainda no século XVII, do 

mesmo modo que na Inglaterra, generalizou-se como “padrão comum”, 

abrangendo o “julgamento geral de todas as causas, tendo sido consagrado na 

Constituição norte-americana como “o baluarte de liberdade dos cidadãos”2. 

Na França, assimilado o mesmo modelo das colônias inglesas 

para a formulação da Declaração dos Direitos Humanos em 1789, introduziu 

o Tribunal do Júri, no decreto de 30 de abril de 1790 consagrando o Júri 

Criminal como instituição judiciária, conferindo-lhe caráter eminentemente 

político3. 

No Brasil, o Tribunal do Júri foi criado, por lei em 18 de julho de 

1822, sendo-lhe atribuída a competência para julgar inicialmente, crimes de 

imprensa.  

Sua previsão constitucional surgiu na Constituição Política do 

Império, de 25 de março de 1824, incluído na Parte no então chamado “Do 

Poder Judicial”  estabeleceu em seus artigos: 

Artigo 151: “O poder judicial é independente, composto de juízes 

e jurados, os quais terão lugar, assim no cível como no crime, nos 

casos e pelo modo que os códigos determinarem”  

Artigo 152: “Os jurados se pronunciam sobre o fato, e os juízes 

aplicam a lei” 

                                                 
2 Rogério Lauria Tucci, Tribunal do júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São 
Paulo:Revista dos Tribunais, 1999. p.28-29. 
3 Ibidem,  p. 29. 
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Em 1830, mediante a Lei de 20 de setembro, instituiu-se o Júri 

de Acusação e o Júri de Sentença, vindo, o Código de Processo Criminal  do 

Império 29 de novembro de 1832, a outorgar-lhe – na mesma linha das leis 

inglesas, norte-americanas e francesas – atribuições mais amplas. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 

de julho de 1934, no Parte “Do Poder Judiciário” destacou em seu artigo 72: 

 

 “é mantida a instituição do Júri, com a organização e as 

atribuições que lhe der a lei”. 

 

A Lei nº 261 de 03 de dezembro de 1841 introduziu acentuadas 

modificações na organização judiciária e, também, no Tribunal Júri, 

extinguindo o Júri de Acusação. Sucederam-se o regulamento nº 120, de 31 

de janeiro de 1842; a Lei nº 562, de 02 de julho de 1850, e seu regulamento nº 

707, de 09 de outubro de 1850; a Lei nº 2.033, de 23 de setembro 1871, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 1871; e o 

Decreto 4.992, de 03 de janeiro de 1872 que trouxeram alterações na estrutura 

e competência do Tribunal do Júri.  

A Instituição do Tribunal do Júri,  mantida, pela Constituição de 

1891, que a elevou ao nível de garantia individual, e nas sucessivas Cartas 

Constitucionais, até 1937.  
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Porém a  Constituição de 10 de novembro 1937 silenciou a 

respeito do instituto, dando ensejo ao Decreto-lei 167, de 05 de janeiro de 

1938, que delimitou a soberania dos veredictos. 

A Constituição de 1946, recolocou-se o Tribunal do Júri entre as 

garantias individuais, restabelecendo a soberania dos veredictos, em seu 

artigo 141, § 28: 

“É mantida a instituição do Júri, com a organização que lhe der a 

lei, contanto que seja sempre ímpar o número de seus membros e 

garantido o sigilo das votações, a plenitude de defesa do réu e a 

soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente de sua 

competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”    

 

Mantido o mesmo modelo pela Carta de 1967, presente na parte 

“Dos Direitos e Garantias”, o artigo 150, § 18 prescrevia: 

“São mantidas a instituição e a soberania do Júri, que terá 

competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida” 

 

 Sobreveio a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 

1969, em seu artigo 153, § 18: 

 

“É mantida a instituição do Júri, que terá competência no 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida”  

 

 Apesar de ter silenciado sobre a soberania do Júri, não veio a 

restringir o regramento constitucional deste, uma vez que inadmissível a 
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Instituição sem sua soberania, aliás, assim reconheceu vários julgados da 

época4.  

Por outro lado, não tendo sido alterada a redação do Código de 

Processo Penal, permanece o entendimento do Tribunal do Júri5. 

A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988,  

considerada Constituição Cidadã, elevou o Tribunal do Júri ao status de 

cláusula pétrea (artigo 60, § 4º, inciso IV), consagrando-o como uma instituto 

de garantia individual, reconhecendo-lhe, expressamente, preceitos de 

observância obrigatória pela legislação infraconstitucional de organização 

desta Instituição, tais como: plenitude de defesa, sigilo das votações, 

soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida (artigo 5º, inciso XXXVIII). 

 

2.2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 
A Constituição Federal vigente remete à lei ordinária da 

organização Tribunal do Júri; entretanto, estão previstos no inciso XXXVIII 

do artigo 5º, os princípios constitucionais que regem a Instituição do Júri, são 

eles: a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e 

a competência  para o julgamento dos crimes dolosos conta a vida. 

                                                 
4 Paulo Lúcio Nogueira, Curso completo de processo penal.11ºed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 198. 
5 Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais . 1999. p. 
164. 
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Os princípios constitucionais descritos no inciso XXXVIII do 

artigo 5º são as garantias que devem nortear Tribunal do Júri, permitindo 

assim que seja assegurado ao acusado de cometer um crime doloso contra a 

vida, o julgamento pelos seus pares. Concretizando o direito inquestionável 

do cidadão que é a liberdade. 

No procedimento do Júri, regidos pelo Código de Processo Penal 

em seu Capítulo II – Do Processo dos Crimes da Competência Do Júri, tem 

como linhas mestras esses princípios constitucionais que estabelecem limites 

para a atuação do Estado.   

 

2.2.1. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA 

 
O Princípio da plenitude de defesa se encontra diretamente 

ligado ao princípio da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal. 

O princípio da plenitude de defesa visa garantir além de 

uma defesa ampla, uma defesa plena, uma defesa efetiva. O termo plenitude 

de defesa possui uma amplitude, pois não é necessário apenas uma defesa 

técnica, relativa aos aspectos jurídicos do fato, mas dada as peculiaridades do 

processo e ao fato de que são juízes le igos, o que se permite uma 

argumentação não apenas jurídica, mas também sociológicas, religiosas e 
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morais.  

Importante é a composição heterogênea do conselho de 

sentença, composto por jurados de todas as classes sociais, representando a 

sociedade em sua plenitude.  

A exigência da heterogeneidade do conselho de sentença 

se insere em razão do fato de que a maioria dos jurados decidem em 

atendimento a critérios e valores estritamente particulares, de cunho pessoal, 

íntimo, descuidando-se, por vezes, das nuances técnico-jurídicas do caso. 

A importância do princípio da plenitude de defesa, como 

explica Antonio Scarance Fernandes6, compreende o momento da escolha dos 

jurados e a formação do conselho de sentença, ensejando o direito de recusas 

e a possibilidade de conhecer os jurados, os debates, a formulação e a votação 

dos quesitos. 

Na concepção da plenitude de defesa, a respectiva defesa 

deve ser eficiente, elaborada por um defensor técnico que seja capaz de 

responder a todas as acusações, e se isso não ocorrer o Juiz Presidente do 

plenário do Júri, deve declarar o réu indefeso, anulando o julgamento. 

 

 

                                                 
6  Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 
164. 
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2.2.2. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES 

 
O sigilo das votações é condição de proteção da livre 

manifestação do pensamento dos jurados. Livre, porque os jurados devem, 

conscientes da responsabilidade social dos seus papéis, restarem imunes as 

interferências externas para proferirem o seu veredicto. 

Embora seja público o debate produzido em plenário, o 

momento da votação dos jurados é sigiloso, preservando assim a livre 

convicção dos jurados e a imparcialidade do julgamento. 

Trata-se, de exceção à publicidade dos atos processuais, o 

que, inexiste, e isso porque o sigilo das votações tem caráter de preservação 

da imparcialidade do julgamento, com o intuito de evitar-se influências sobre 

os jurados que os impeçam de, livremente, manifestarem seu convencimento 

pela votação dos quesitos7. 

A jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros é no 

sentido de que o sigilo das votações não viola o artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal, que impõe a publicidade nos julgamentos dos órgãos do 

Poder Judiciário, ressalvando que a lei, se o interesse público o exigir, poderá 

“limitar a presença, em determinados atos às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes”8. 

                                                 
7 Guilherme de Souza Nucci, Júri: princípios constitucionais .São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 139. 
8 Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 164. 
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Hermínio Alberto Marques Porto aponta que a própria 

natureza do Tribunal do Júri impõe proteção aos jurados, e essa proteção se 

materializa por meio do sigilo em suas votações, in verbis: 

 

“Tais cautelas da lei visam a assegurar aos jurados a livre 

formação de sua convicção e a livre manifestação de suas 

conclusões, afastando-se quaisquer circunstâncias que possam ser 

entendidas, pelos julgadores leigos, como fontes de 

constrangimento. Relevante é o interesse em resguardar a 

formação e a exteriorização da decisão.”9      

 

2.2.3. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS 

 
O princípio constitucional da soberania dos veredictos 

confere à decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, 

um caráter de imutabilidade, respaldada pela inadmissão dos Tribunais de 

Justiça alterarem a decisão dos jurados. Todavia, não tem o significado de 

suprimir do processo do júri qualquer outro juízo.  

O princípio não é absoluto, havendo circunstâncias em 

que, se a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos 

autos, poderá o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, encaminhar o réu a 

novo julgamento (artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal).  

                                                 
9 Hermínio Alberto Marques Porto, Júri – procedimento e aspectos do julgamento e questionários. 6ª ed. 
amp. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p.361 
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Guilherme Souza Nucci, descreve que o constituinte 

nacional, no princípio da soberania dos veredictos, objetivou o respeito à 

decisão dos jurados e não que sua decisão fosse única10. 

A vedação do reexame da causa julgada pelo Tribunal do 

Júri pela instância superior, bem como que esta profira nova decisão não 

significa a supressão de qualquer outro juízo. Autorizou-se ao “Tribunal ad 

quem  corrigir as distorções, quando o erro partir do Presidente do Júri, jamais 

quanto ao pronunciamento do Conselho de Sentença"11. 

 Ainda cabe nova apreciação da causa pelo Tribunal do 

Júri, determinado pela instância superior, em havendo ocorrido error in 

procedendo ou error in judicando (artigo 593 e seus parágrafos do Código de 

Processo Penal).  

Desta forma, ressalta-se que a soberania dos veredictos é 

condição absolutamente necessária para que o Tribunal do Júri exista em sua 

integralidade. 

2.2.4.  PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO 

DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA 

 
O Tribunal do Júri é competente para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida conforme disposto na Constituição Federal em 

seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d.  
                                                 
10Guilherme de Souza Nucci, Júri: princípios constitucionais .São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 97. 
11 Fernando da Costa Tourinho filho, Processo penal. 19ªed. São Paulo: Saraiva, 1997, v. 1. p. 55-56. 
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Tutela-se o valor constitucional supremo, a vida humana, 

de onde brotam todos os demais direitos de personalidade, imprescindíveis ao 

ser humano.  

Os crimes enquadrados pelo dispositivo constitucional  da 

competência do Tribunal do Júri são os de homicídio (artigo 121, §§ 1º e 2º, 

Código Penal), induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (artigo 122, 

parágrafo único, Código Penal), o infanticídio (artigo 123, Código Penal) e o 

aborto (artigo 124 a 127, Código Penal), em suas modalidades tentadas ou 

consumadas. 

As competências especiais por prerrogativa de função 

conferem ao artigo 5º, XXXVIII, alínea d, certa relativização, uma vez que há 

hipóteses em que os crimes dolosos contra a vida não serão julgados pelo 

Tribunal do Júri; trata-se de crimes praticados por autoridades com foro de 

processo e julgamento previsto diretamente pela Constituição Federal (artigos 

29, inciso VIII; 96, inciso III; 102, inciso I, alíneas b e c; 105, inciso I, alínea 

a; 108, inciso I, alínea a). Estes casos configuram exceções. 

A Constituição Federal ao estabelecer a competência do 

Tribunal do Júri não vedou a ampliação de competência pela lei ordinária, 

apenas reservou ao Júri os crimes dolosos contra a vida com o intuito de que 

não lhe fosse subtraída tal competência. 
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2.3. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

O procedimento penal relativo aos processos de competência do 

Tribunal do Júri, possui características próprias, sendo um procedimento 

escalonado ou bifásico, com duas fases .  

A primeira fase inicia-se com o recebimento da denúncia, 

instaurando-se o processo penal visando o julgamento de crime doloso contra 

a vida, chamada de formação da culpa, pois nela se  realiza a atividade 

instrutória, que tem por finalidade específica convencer o juiz da 

materialidade do crime e de indícios de autoria. 

A partir da decisão de pronúncia, transitada em julgado, se passa 

à segunda fase do processo, denominada de judicium causae (juízo da causa), 

que se inicia com o oferecimento do libelo-crime acusatório pelo Ministério 

Público, findando com o pronunciamento do conselho de sentença em 

plenário do Júri. 

 

2.3.1. PRIMEIRA FASE 

 

O procedimento do Júri está inserido no Título I, do Livro 

II, do Código de Processo Penal, mas é considerado um procedimento 

comum, pelo fato de sua primeira fase, denominada de judicium accusationis, 

também chamada de formação da culpa, ter o seu início com o recebimento da 
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denúncia (artigo 394 do Código de Processo Penal), seguindo até as alegações  

finais  (artigo 406 do Código de Processo Penal).  

Esta primeira fase da formação da culpa que para  Joaquim 

Canuto Mendes de Almeida “possibilita uma apuração judiciária da realidade 

criminal antes mesmo de formulada a acusação e capaz de impedir, quando 

inconsistentes as imputações, as injustas prisões processuais e 

constrangimentos das fianças”.12 

A prolação da decisão pela magistrado competente poderá 

ser :  pronúncia (artigo 408 do Código de Processo Penal), impronúncia 

(artigo 409 do Código de Processo Penal), desclassificação (artigo 410 do 

Código de Processo Penal) e absolvição sumária (artigo 411 do Código de 

Processo Penal). 

 

2.3.1.1. PRONÚNCIA 

 

A pronúncia é uma decisão interlocutória mista, que 

coloca fim à fase da colheita de provas, julgando  admissível a acusação e 

encaminhando o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.  

 

 

 
                                                 
12 Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Processo penal, ação e jurisdição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1975. p.173. 
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2.3.1.2.IMPRONÚNCIA 

 

A impronúncia é uma decisão interlocutória mista de 

conteúdo terminativo, visto que encerra a fase da judicium accusationis do 

processo, mas não há juízo de mérito. É proferida quando o Juiz entende que 

não estão presentes os requisitos do artigo 409 do Código de Processo Penal, 

in verbis: 

 

“Se não se convencer da existência do crime ou de indícios 

suficiente de que seja o réu o seu autor, o Juiz julgará 

improcedente a denúncia ou a queixa”.    

 

Quando não se tem o mínimo necessário para autorizar o 

julgamento do acusado deve-se impronunciar, mas nessa decisão o juiz não 

condena nem absolve o acusado, reconhece apenas que o processo não reúne 

elementos suficientes para o encaminhamento ao julgamento pelo Tribunal do 

Júri.  

Impronunciar o réu significa julgar improcedente a 

denúncia e não a pretensão punitiva do Estado; assim, se novas provas 

surgirem pode-se instalar outro processo, não gerando assim coisa julgada 
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material13, enquanto não extinta a punibilidade como previsto no artigo 409, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal: 

 

“Enquanto não extinta a punibilidade, poderá, em qualquer tempo, 

ser instaurado processo contra o réu, se houver novas provas.”     

     

2.3.1.3. DESCLASSIFICAÇÃO 

 

A desclassificação é uma decisão interlocutória mista, não 

terminativa, que modifica a competência do juízo, levantando uma nova 

classificação penal; assim, afasta a competência do Tribunal do Júri, 

encaminhando o processo ao conhecimento do juiz singular.       

Haverá desclassificação da infração penal, quando o juízo 

criminal reconhecer de forma satisfatória que não se trata de um crime doloso 

contra a vida. 

Ao proceder, não fixa nova capitulação legal, somente 

apontando a inexistência de um crime doloso contra a vida.  

A classificação e julgamento do delito é atribuição do 

magistrado prevento. 

   

 

                                                 
13 Guilherme de Souza Nucci, Código de processo penal comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p.720 
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2.3.1.4. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA 

 

A absolvição sumária é uma sentença terminativa de 

mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão 

punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de 

ilicitude ou de culpabilidade14 (artigos 20, 21, 22, 23, 26 e 28, § 1º do Código 

Penal). 

Para o  juiz absolver sumariamente há necessidade de 

prova segura de que o réu tenha agido acobertado por uma excludente de 

ilicitude ou culpabilidade.  

 

2.3.2. SEGUNDA FASE 

 

O encerramento da fase da formação da culpa acontece quando a 

acusação é admitida, transitando em julgado, inicia-se a segunda fase, 

denominada de judicium causae, que é a fase preparatória para o julgamento 

em plenário.15 

A segunda fase começa com a oferta do libelo crime acusatório, 

se estendendo até o julgamento em plenário, que estará finda com o trânsito 

                                                 
14Guilherme de Souza Nucci, Código de processo penal comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p.724.  
15 Hermínio Alberto Marques Porto, Júri – procedimentos e aspectos do julgamento e questionários. 6ª ed. 
amp. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 44. 
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em julgado da sentença proferida pelo Juiz Presidente na sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri.  

O julgamento perante o Tribunal do Júri é uma garantia 

constitucional dos acusados de crimes dolosos contra a vida, de ser julgados 

pelos seus pares. 
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3. A  DECISÃO DE PRONÚNCIA 

 

 

A decisão de pronúncia encerra a fase da formação da culpa, processo 

que precede a acusação (instrução preliminar), através do qual reconhece o 

juiz a existência, natureza e as circunstâncias do delito doloso contra a vida; 

“a formação da culpa é, nos processos ordinários, uma condição externa de 

exercício da ação penal”16, se destinando a decidir sobre a legitimidade da 

ação penal, de forma que a “ação penal não se instaura sem pronúncia”17. 

 

3.1. CONCEITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

 
A decisão de pronúncia tem sua previsão no artigo 408, caput, do 

Código de Processo Penal Brasileiro, que dispõe: 

 

 “se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de 

que o réu seja o seu autor pronuncia- lo-á, dando os motivos do seu 

convencimento”. 

                                                 
16 Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Processo penal, ação e jurisdição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1975. p. 178-179. 
17 Ibidem p. 179. 
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A decisão de pronúncia é cautela de justiça contra as acusações 

infundadas18. De forma que, convencido o juiz de que contra o acusado 

existem indícios e que o  acusado é o autor do crime o pronunciará.  

A decisão de pronúncia é, um juízo de acusação, onde se declara 

que o ato examinado é passível de punição, decidindo sobre a legitimidade da 

ação penal19. Tem-se, pois, que o juiz, apreciando livremente as provas 

constantes dos autos e produzida no curso da instrução, realiza o juízo de 

acusação e, se couber, pronuncia o acusado. 

Podendo se concluir que a pronúncia é decisão processual de 

cunho declaratório20 em que se examina a admissibilidade da acusação, 

encerrando-se a fase de formação da culpa, tendo por objeto a conclusão do 

jus accusationis, dando início, o judicium causae, fase esta pertencente ao 

Tribunal do Júri. 

Nesse sentido é a posição de Joaquim Canuto Mendes de 

Almeida: 

 

“A pronúncia é um juízo de acusação, operação jurisdicional 

diversa do juízo da causa. Não declara que o ato examinado é 

passível de punição, mas decide, no caso, da legitimidade de se 

instaurar ação penal. Assentando sobre elementos comuns aos do 

futuro e possível julgamento criminal propriamente dito, a 

pronúncia não lhe esgota, nem lhe diminui, todavia, o conteúdo. 

                                                 
18 Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Processo penal, ação e jurisdição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1975. p.173. 
19 Ibidem, p. 174. 
20 José Frederico Marques, Elemento de direito processual penal. 2ª ed. Atualizada. Campinas: Millennium 
Editora, 2000.  p. 217. 
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Não determina o fundamento condenatório ou absolutório, mas 

apenas o fundamento acusatório. Suas premissas são, como juízo 

da causa, a lei e um fato concreto; mas, enquanto a lei que este 

aplica exprime o direito de punir, a pronúncia declara, tão só, o 

direito de acusar; e, ao passo que o fato sobre que recai o juízo da 

causa é o pretenso crime ou contravenção, o fato que a pronúncia 

aprecia é a existência de prova do pretenso crime ou contravenção, 

quanto basta legalmente para justificar uma ação penal”21. 

 

3.2. NATUREZA PROCESSUAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

 
O artigo 408, caput, do Código de Processo Penal, utiliza a 

expressão “sentença de pronúncia”, mas o correto seria  nominá-la de 

“decisão”. 

Na legislação processual civil o vocábulo “sentença”, abrange o 

ato judicial que põe fim ao processo mediante o julgamento direto da 

pretensão deduzida pelo autor (sentença de mérito, artigo 459 do Código de 

Processo Civil), bem como extingue, sem julgar o mérito (sentença 

terminativa, artigo 267, do Código de Processo Civil); ainda, extingue o 

processo sem julgamento do mérito (homologação de atos de disposição de 

direitos realizados pelas partes, artigo 269, incisos II, III e V, do Código de 

Processo Civil).  

                                                 
21Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Processo penal, ação e jurisdição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1975. p.174. 
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Nesses termos, o artigo 162, § 1º, do Código de Processo Civil, 

define sentença como “ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo 

ou não o mérito da causa”22. 

Por conseguinte, no artigo 162, § 2º, encontra-se a definição de 

decisão interlocutória, que se traduz nas decisões, proferidas pelo juiz, no 

curso do processo sem, no entanto, colocar fim a ele.  

Candido Rangel Dinamarco explica que a qualificação 

“interlocutório” significa “pronunciamento no meio do processo, ou seja, 

depois de proposta a demanda inicial e antes da sentença que o extingue, o 

juiz profere decisões dessa ordem”23, conclui-se que esta difere da sentença 

pela ausência de eficácia extintiva do processo, contida apenas na sentença, 

quer de mérito ou terminativa, esta última não julga a pretensão do autor, 

apenas extingue o processo24. 

Por outro lado, o Código de Processo Penal, no artigo 800 dispõe 

sobre os atos judiciais, classificando os atos do juiz em decisões definitivas, 

decisões interlocutórias mistas, decisões interlocutórias simples e despachos 

de expediente, sem, entretanto conceituá-los; de forma que, com base na 

classificação dada pelo Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao 

processo penal, verifica-se tratar, a pronúncia, de decisão interlocutória, uma 

vez que nela se decide uma questão incidente, qual seja, admissibilidade ou 

                                                 
22 Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil .São Paulo: Malheiros, 2001. p. 489-
490. 
23 Ibidem, p. 490-491. 
24 Ibidem, p. 493. 
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não da acusação, encerrando-se o juízo de acusação e iniciando-se o juízo da 

causa, sem que se encerre o processo. 

No mesmo sentido José Frederico Marques, quando diz que a 

decisão de pronúncia “limita-se ao julgamento da admissibilidade do jus 

accusationis, não se constituindo em uma sentença de mérito porque sua 

finalidade não é aplicar o Direito Penal”25. 

Assim, em decorrência de ser decisão interlocutória, não há que 

se falar em coisa julgada no que concerne à pronúncia (artigo 416 do Código 

de Processo Penal). Diante do que, em relação aos efeitos da pronúncia, são 

eles de ordem processual, submetendo-se apenas à preclusão pro judicato, vez 

que após o trânsito em julgado da decisão, a admissibilidade da acusação 

torna imutável no processo, não podendo ser reexaminada, todavia, seus 

fundamentos não são alcançados pela preclusão, uma vez que podem ser 

alterados, total e substancialmente, no judicium causae26. 

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal  acerca da 

decisão de pronúncia: 

 

“A sentença de pronúncia constitui ato decisório de natureza 

meramente interlocutória. O pronunciamento jurisdicional que 

nela se consubstancia deixa de operar os efeitos peculiares à coisa 

julgada em sentido material. A sentença de pronúncia – ao veicular 

um juízo positivo de admissibilidade da imputação penal deduzida 

pelo Ministério Público – gera efeitos de índole meramente 

                                                 
25 José Frederico Marques, A Instituição do júri. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 230. 
26 Ibidem, p. 232. 
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processual, vinculando o magistrado prolator ao conteúdo que dela 

emerge, em ordem a caracterizar, e sempre no que concerne à 

autoridade judiciária pronunciante, uma hipóteses de preclusão pro 

judicato”27. 

 

Com base nessa natureza de decisão interlocutória, a pronúncia 

examina a admissibilidade da acusação, que autoriza o ingresso na fase da 

judicium causae. 

Nesse momento processual, há aplicação do princípio in dubio 

pro societate, entendendo que é a favor da sociedade que se resolvem as  

incertezas propiciadas pela prova nos crimes dolosos contra a vida.  

 

3.3. REQUISITOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

 
Os requisitos exigidos pela lei processual para pronúncia 

encontram-se no caput do artigo 408 do Código de Processo Penal: a 

existência do crime e os indícios de autoria, que se presume mediante prova 

razoável e de pronta aferição. 

O primeiro requisito é a existência do crime e quando houver 

convicção de que o fato narrado evidentemente constitui o crime. 

Para a decisão de pronúncia não bastam simplesmente os indícios  

da ação do acusado, sendo necessária a verificação, quer do fato, quer de sua 

natureza, como prova decorrente da materialidade. 
                                                 
27 STF, 1ª Turma, HC 69.944-8, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.8.93, v.u. 
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A orientação predominante dos tribunais superiores brasileiros  é 

no sentido de que este convencimento não se baseia em prova incontroversa 

da existência do crime, mas sim de que o juiz esteja convencido de sua 

materialidade28. 

 Em razão disso já se decidiu que não exclui a possibilidade da 

pronúncia eventual deficiência de laudo pericial ou a existência de mero 

corpo de delito indireto29, embora se exija que o juiz esteja convencido do 

fato delituoso30. 

Guilherme Souza Nucci, sobre a atividade judicial ao pronunciar 

o acusado, declara: 

 
“Não nos convencemos da posição defendida por parte da doutrina 

e da jurisprudência que, analisando os termos do art. 408, prega 

dever o juiz pronunciar o réu quando “se convencer” da existência 

do crime, fazendo crer tratar-se de decisão subjetiva ou convicção 

íntima do julgador. Pensamos que a existência do delito precisa ser 

firmemente demonstrada pelas provas, a fim de não haver reunião 

do júri para decidir acerca de um crime cuja razão de ser é 

duvidosa. Julgará o Conselho de Sentença a autoria – esta sim, 

admitindo um juízo indiciário – e as circunstâncias que 

envolveram a infração penal, porém com a certeza, dada pelo juiz, 

de sua existência. É lógico que os jurados podem negar a 

                                                 
28 Para a sentença de pronúncia  é necessário prova incontroversa da existência do crime e na certeza de 
autoria, bastando o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a teor do 
disposto no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, REsp 666984,  Rel. Min. Laurita Va z, j. 26-04-2005, 
DJU 30.05.2005 p.408); STF:RTJ 63/476.  
29 RT 457/322, 643/281-2. 
30A pronúncia, conquanto consista em mero juízo de admissibilidade da acusação, depende de algum exame 
dos elementos de convicção,tanto que a impronúncia, a teor do art. 409 do Código de Processo Penal, é 
resultante da falta de convencimento.(STJ, HC 43756, Rel. Min. Nilson Naves, j. 09-03-2006 DJU 
02.05.2006 p. 393) 
 RT 572/327. 
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materialidade do delito, em que pese tê- los afirmado o magistrado 

togado, pois são soberanos para decidir. Entretanto, se a própria 

existência for questionável, já na fase de admissibilidade da 

acusação, o melhor caminho a seguir é impronunciar o réu, ao 

invés de remeter o processo a julgamento pelo júri”31. 

 

No que concerne aos indícios suficientes da autoria, entende-se 

como sendo aqueles que apontem o acusado como provável autor do delito. 

Não obstante se trate de termo abrangente é pacífico o entendimento de que a 

expressão tem o sentido de probabilidade suficiente, não apenas da simples 

possibilidade da autoria. 

Hermínio Alberto Marques Porto define os indícios suficientes 

da autoria para a admissibilidade do julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida, como sendo as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta 

do agente, na forma descrita pela inicial penal, havendo relativa relação entre 

esses dois fatos, devendo, tais indícios, para que motivem a decisão de 

pronúncia, apresentar expressivo “grau de probabilidade que, sem excluir 

dúvida, tende a aproximar-se da certeza”32. 

A decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, não 

da certeza que se exige para a condenação; todavia não se deve confundir os 

indícios de autoria com meras suposições, “porque aqueles são sensíveis, 

reais, ao passo que estas, muitas vezes fundam-se em criação da imaginação, 

                                                 
31 Guilherme de Souza Nucci, Código de processo penal comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p. 649. 
32 Hermínio Alberto Marques Porto, Júri – procedimentos e aspectos do julgamento e questionários. 6ª ed. 
amp. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 74. 
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não provada e, portanto, insuficientes para a pronúncia” 33. Assim, “indícios 

extremamente frágeis, vagos, imprecisos, não legitimam essa decisão”34.  

Nesse sentido é o entendimento de Margarido Torres, quando 

anota que os indícios são conexões que: 

 

“só valem quando se conjugam ou não se neutralizam por indícios 

contrários. Um só indício, isoladamente, nada vale, por mais 

vehemente que pareça. Da concomitancia e conjugação dos 

indícios depende, pois, o seu prestígio, como prova, a próva muda, 

mas incorruptível, de que tão justa apologia se costuma fazer. 

Isolado, único, o indício mais fórte póde levar a engano: e à fallaz 

suggestão de indícios isolados se devem os maiores erros que a 

história judiciária registra: levou à guilhotina o innocente Calais, e, 

entre nós, à forca o infeliz Motta Coqueiro35. 

 

Para a decisão de pronúncia exige-se a certeza da existência do 

crime e provável a autoria imputada ao réu, disso decorre que se apenas 

provável a existência do crime, não pode haver a decisão, valendo, da mesma 

forma, quando apenas possível a autoria imputada36. 

Ainda, como qualquer sentença ou decisão, deve o juiz dar os 

motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos 

(artigo, inciso 93, IX, da Constituição Federal). Essa fundamentação, 

entretanto, não pode ser uma apreciação subjetiva dos elementos probatórios 
                                                 
33 Roberto Delmanto Júnior, Considerações a respeito do ato decisório da pronúncia, in Revista dos 
Tribunais/ Fasc. Pen., ano 83, v. 700, São Paulo: fev 1994. p. 306. 
34 Ibidem, p. 306. 
35 Margarido Torres, Processo penal do jury no Brasil, São Paulo: Livraria Jacinto, 1939. p. 194.  
36 Euro Bento Maciel Filho, Prisão decorrente da pronúncia , in Tratado temático de processo penal. 1ºed. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 171. 
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coletados, ela limita-se, única e exclusivamente, em apontar a prova do crime 

e os indícios da autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, 

cuja competência é exatamente o exame aprofundado da matéria 37. 

A sustentar tal assertiva sobre os indícios suficientes de autoria, o 

Acórdão da lavra do Desembargador Jarbas Mazzoni, cujo trecho a seguir se 

transcreve: 

“DESPRONÚNCIA – Admissibilidade – Ausência de indícios 

suficientes da autoria e supedanearem a pronúncia – Recurso 

provido. Os indícios para a pronúncia devem ser suficientes tanto 

da existência do crime quanto de que seja o réu o autor. Não são 

indícios conjecturas remotas ou reticentes, que não se vinculam 

por elo racional a autoria desconhecida a uma pessoa pelo nexo 

com a circunstância conhecida.”38    

 

 

No mesmo sentido sobre a fundamentação da decisão da 

pronúncia é o aresto do Supremo Tribunal Federal: 

 

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - CONTORNOS - 

FUNDAMENTAÇÃO. A sentença de pronúncia decisão o é no 

sentido de submeter os acusados ao Tribunal do Júri. Por isso 

mesmo deve conter fundamentação quanto à existência de crime, 

abrangendo também os elementos conducentes a pressupor-se o 

envolvimento dos acusados. Impossível é adotar rigor maior a 

ponto de esvaziar não só a garantia insculpida no inciso IX do 

artigo 93 da Constituição Federal, como também no artigo 408 do 

Código de Processo Penal. O magistrado há de procurar a posição 
                                                 
37 RT 591/301.  
38 Rel. Jarbas Mazzoni – Recurso em Sentido Estrito n. 155.097-3 – São Paulo – 28.02.94. 
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de equilíbrio, evitando, tanto quanto possível, lançar, como 

motivos do convencimento a que chegou, dados que, de maneira 

distorcida, possam ser exp lorados quando da realização do júri. De 

qualquer forma, os jurados atuam sem a submissão às premissas da 

sentença de pronúncia, já que, ao caminharem para o veredicto, 

fazem-no no campo da soberania.39  

 

Na decisão de pronúncia, assim como na sentença final em que 

se decide o mérito da causa, deve estar presente a motivação. De maneira que 

a decisão há de apresentar os motivos de fato, de forma lastreada em prova 

idônea e suficiente para que se admita viável a acusação, assim como conter 

fundamentação moderada e prudente para não prejulgar o mérito da causa, 

cuja competência é do Tribunal do Júri.  

Além dos requisitos supra comentados, a decisão de pronúncia 

exige outras formalidades, sob pena de reconhecer-se o vício de nulidade.  

Deve conter, ainda, o dispositivo legal em cuja sanção julgar 

incurso o réu (artigo 408, § 1º, 1ª parte, do Código de Processo Penal); a 

classificação do delito, com indicação do tipo penal, bem como das 

circunstâncias qualificadoras do crime expressa ou implicitamente contidas na 

denúncia (artigos 383; 408, § 4º; e 416 do Código de Processo Penal)40, 

cabendo, ao juiz, apresentar os fundamentos de sua existência, não podendo 

                                                 
39 HC 69840/SP; Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/05/1993, DJU 15/10/99”.  
40 RT 540/419, 575/447, 662/315.  
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admiti-las por constarem da inicial41; deve conter um exame de todas as 

questões argüidas pela defesa e pela acusação.  

No caso da decisão de pronúncia conter, além do que, um sucinto 

juízo de admissibilidade, acaba por violar a ampla defesa e o contraditório do 

acusado.42 

 

3.4. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

 
A decisão de pronúncia mesmo sendo uma decisão interlocutória 

deve ser devidamente fundamentada43, como previsto na Constituição Federal 

em seu artigo 93, inciso IX: 

 

 “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e  fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, 

às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 

                                                 
41 RT 602/381.  
42 “FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E INCOMPATIBILIDADE 
ENTRE QUALIFICADORAS E AGRAVANTES. (...) 2. Sentença de pronúncia que atende às exigências 
mínimas do artigo 408 do CPP e suficientemente fundamentada. A pronúncia, sentença processual que é, 
deve conter apenas sucinto juízo de probabilidade, pois, se for além, incidirá em excesso de fundamentação, 
o que pode prejudicar a defesa do paciente. 3. Os crimes imputados e as qualificadoras constam da denúncia 
e seus aditamentos. Na pronúncia o Juiz não deve excluir as qualificadoras, salvo as manifestamente 
improcedentes, levando em conta que não é de rigor nem recomendável cuidar de circunstâncias agravantes 
ou atenuantes, que permanecerão no libelo crime acusatório a fim de serem submetidas ao soberano Tribunal 
do Júri. 4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. (HC 76678/RJ; Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 
29/06/1998, DJU 08/09/00)”. 
43 Pronúncia – Nulidade – Ocorrência – Não apreciação de tese alegada pela defesa em alegações finais – 
Decisão sem fundamentação necessária – Convencimento que deve ser explicitado pelo juiz – Inteligência do 
artigo 408 do Código de Processo Penal e artigo 93, IX da Constituição da República – Sentença anulada – 
Recurso provido. è entendimento cediço que a sentença de pronúncia não deve descer ao excesso analítico da 
prova. Daí não se pode extrair, entretanto, que a concisão dela, desejável, vá ao extremo de autorizar o 
julgador a deixar de explicitar seu convencimento e sem essa fundamentação, mínima mas imprescindível, é 
nula a pronúncia. (Recurso em Sentido Estrito n.178.908-3 – Itanhaém  - Rel. Silva Pinto – TACCRIM 2 v.u. 
03-04-95).    
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casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interesse 

público à informação”.       

 

O juiz deve apresentar os motivos de sua convicção, que o 

levaram a decisão de pronúncia. A fundamentação deve ser feita ainda que de 

forma sucinta, com uma linguagem sóbria, sem excessivo aprofundamento na 

análise da prova, mas o suficiente para a  sua avaliação e conclusão se há ou 

não prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para 

prolatar a decisão de pronúncia.  

  Hermínio Alberto Marques Porto entende que deve haver uma 

valoração eficiente da prova na fundamentação da decisão, in verbis: 

 

“Na fundamentação, a valoração das provas, envolvendo indícios 

de autoria relacionados com a culpabilidade, é expressada nos 

limites de uma verificação não aprofundada, mas eficiente à 

formalização de um esquema classificador.” 44      

  

A fundamentação da decisão de pronúncia é o controle das partes 

para a coerência entre os fatos e o que foi decidido pelo juiz, assegurando 

assim as garantias do acusado. 

                                                 
44Hermínio Alberto Marques Porto, Júri – procedimento e aspectos do julgamento e questionários. 6ª ed. 
amp. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p.75    
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3.5. EFEITOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

 

Quando se opera o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, 

poderia se determinar o recolhimento do réu, nos termos do artigo 408, § 1º, 

do Código de Processo Penal, salvo quando este for primário e de bons 

antecedentes, hipótese em que poderá o juiz deixar de decretar-lhe a prisão ou 

revogá-la (artigo 408, § 2º, com a redação da Lei nº 5.941/73).  

Também são efeitos da decisão de pronúncia, a concessão de 

liberdade provisória ao réu, nos crimes afiançáveis (artigo 408, § 3º, do 

Código de Processo Penal), bem como a interrupção do curso prescricional 

(artigo 117, II, do Código Penal). 

O Supremo Tribunal Federal45 tem decidido que, como efeito 

imediato da decisão de pronúncia, poderá ocorrer a prisão do acusado, salvo 

se  este for primário e de bons antecedentes, permanecerá em liberdade. 

 

                                                 
45 “HABEAS-CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO 
QUALIFICADO. PRISÃO COMO EFEITO DA PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DO DIREITO DE 
AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DE NULIDADE DA 
DECISÃO QUE NEGOU TRÂNSITO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA 
A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A sentença de pronúncia tem como efeito imediato a manutenção da 
prisão do réu, ou, caso se encontre solto, a expedição de decreto de prisão (CPP, artigo 408, § 1º). 2. 
Entretanto, o juiz deve revogar a prisão do réu que se encontra preso no momento da pronúncia ou não 
decretar a sua prisão nesta ocasião, desde que o tenha como primário e com bons antecedentes (CPP, artigo 
408, § 2º). É direito público subjetivo do réu com bons antecedentes manter-se ou livrar-se solto, e não 
faculdade do juiz conceder-lhe o benefício, visto envolver franquia assegurada pela Constituição. 
Precedentes. 3. Na avaliação dos bons antecedentes o juiz não fica adstrito à ausência de antecedentes penais, 
podendo concluir pela inexistência de bons antecedentes para negar o benefício. Precedente. No caso, 
restaram sobejamente demonstrados os maus antecedentes do paciente, que os argumentos da inicial não 
lograram abalar. 4. Pedido não conhecido quanto às questões que não foram submetidas nem apreciadas pelo 
Tribunal apontado como coator, sob pena supressão de instância. 5. Habeas-corpus conhecido em parte, e 
nesta parte indeferido (HC 79304/SP; Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 03/09/1999, DJ 10/09/99)”. 
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 A prisão decorrente da pronúncia constitui efeito necessário 

deste ato jurisdicional, não obstante o princípio da não culpabilidade, 

consagrado inciso LVII do artigo 5º, da Constituição Federal.  

  A Carta Política de 1988 não tratou expressamente o princípio 

da presunção de inocência, definiu a presunção de não culpabilidade. 

 O Brasil ratificou tratados internacionais que tratam 

expressamente do princípio da presunção de inocência com status de direito 

fundamental.     

No que concerne ao prazo, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a súmula 21, estabelecendo que “pronunciado o réu, fica superada a 

alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na 

instrução”. 

Portanto entende-se que não há prazo de duração da prisão 

provisória46, de forma que vigerá até o final julgamento, não se podendo, em 

razão disso, cogitar da tese de excesso de prazo no encarceramento do réu, 

que possibilitaria a concessão de habeas corpus, na hipótese de demora 

injustificada de proceder-se o julgamento pelo Tribunal do Júri.  

No que se refere à liberdade provisória, sua previsão em lei se 

destina aos delitos afiançáveis, competindo ao juiz fixar a fiança na própria 

                                                 
46 HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. 
AUSÊNCIA DE MENÇÃO À PRISÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. 
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na 
instrução." (Súmula do STJ,Enunciado nº 21). HC 23023, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18-12-2002 DJU 
07.04.2003 p. 340. 
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decisão; se inafiançável a infração, o juiz poderá conceder a liberdade 

provisória sem fiança, ou revogar a prisão, para o réu pronunciado primário e 

com bons antecedentes. 

A fiança será fixada com base apenas na gravidade do crime, 

diante do que ficou revogado o disposto no artigo 323, I, do Código de 

Processo Penal. Aliás, o disposto no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal, 

dispõe que “ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei 

admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, é por si só auto-

executável, portanto, de incidência imediata. 

A decisão de pronúncia deverá motivar qualquer das hipóteses do 

artigo 408, §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal, mantida a prisão pela 

pronúncia, ou revogá-la , caso o acusado se encontre preso. 

Da decisão de pronúncia caberá recurso em sentido estrito 

previsto no inciso IV do artigo 581 do Código de Processo Penal.  

Anteriormente, o § 1º do artigo 408 do Código de Processo Penal 

previa a inscrição do nome do réu pronunciado no rol dos culpados,  sendo 

incompatível com o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, em 

razão do princípio da presunção de inocência que vigora até o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. Essa disposição foi eliminada do 
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dispositivo em comento pela Lei nº 9.033/9547, que deu nova redação ao 

citado artigo. 

Por outro lado, a decisão de pronúncia possui efeito preclusivo 

de natureza processual, que submete-se, esta decisão, à preclusão pro 

judicato, que, transitada em julgado, a admissibilidade da acusação, torna 

imutável no processo, não podendo ser reexaminada.  

Todavia, seus fundamentos não são alcançados pela preclusão, 

uma vez que podem ser alterados, total e substancialmente, no judicium 

causae48. 

Sob o aspecto objetivo, a preclusão é um efeito impeditivo 

destinado a garantir o avanço progressivo da relação processual penal,  

obstando o seu recuo para fases anteriores do procedimento. 

Por seus limitados efeitos no processo, consegue a preclusão 

ponto distintivo da coisa julgada material, esta com efeitos fora do processo a 

impedir nova decisão sobre o mérito que, pela pronúncia, não é alcançado. 

Assim, transitada em julgado a decisão de pronúncia não poderá 

ser mais alterada, senão por circunstância superveniente que modifique a 

classificação do crime. 

                                                 
47 Art. 1º O § 1º do art. 408 do Código de Processo Penal passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 408. 
............... § 1º Na sentença de pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o 
réu, recomendá-lo-á na prisão em que se achar, ou expedirá as ordens necessárias para a sua captura."Art. 2º 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 2 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º 
da República. 
48 José Frederico Marques, A instituição do júri,  São Paulo: Saraiva, 1993. p. 232. 
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A pronúncia tem efeitos de despacho saneador, embora seja ato 

típico do relação processual civil, posto que, também no processo penal, o 

juiz exerce a atividade saneadora, praticando atos de inspeção do processo e 

proferindo decisões em termos gerais. 

No artigo 407 do Código de Processo Penal encontra-se exemplo 

desta função saneadora. Prescreve este dispositivo que, decorridos os prazos 

de que trata o artigo 406 do Código de Processo Penal, deverá o juiz 

determinar a realização de diligências que entender necessárias completar a 

instrução e sanar eventual nulidade dela decorrente. 

Pois bem, na decisão de pronúncia se faz o juízo de 

admissibilidade da acusação, fixando-se a classificação penal a ser decidida 

pelo Conselho de Sentença.  

Trata-se de ato preparatório para o julgamento da causa, daí se 

estabelecer um comparativo entre esta decisão e o despacho saneador, 

instituto do processo civil (artigo 332, § 2º). Assim é que no término do juízo 

de acusação, o juiz exercendo sua respectiva função inspecionará o processo, 

verificando sua legitimidade, quando, então, pronuncia ou não o acusado. 

3.6. INDÍCIOS DE AUTORIA 

 
A palavra indício provém do latim indicium, que significa 

indicar, conhecer algo, mostrar, conduzir. 
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O Código de Processo Penal, em seu artigo 239, preceitua acerca 

da definição dos indícios: 

 “considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, 

tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a 

existência de outra ou outras circunstâncias”. 

  

Os indícios de autoria são um meio de prova hábil, capaz de 

autorizar a decisão de pronúncia. Os indícios devem ser suficientes, 

veementes para que comprove a ligação do fato com a conduta do acusado.  

Guilherme de Souza Nucci argumenta que indício é o fato 

provado e secundário que somente se torna útil para a construção do conjunto 

probatório ao ser usado o processo lógico da indução.49 

O julgador deve estar convencido de que o réu é culpado, mas 

não pode condená-lo, pois não é competente. Deve assim proferir a decisão de 

pronúncia, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.  

 Para José Frederico Marques esses indícios de autoria não 

precisam demonstrar cabalmente a autoria delitiva uma vez que se não tem, 

como fato certo, a autoria imputada ao réu, basta, para a pronúncia, a suspeita 

razoável do fato.50 

                                                 
49 Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p.505 
50 José Frederico Marques, A instituição do júri, São Paulo: Saraiva, 1993. p. 366. 
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Hermínio Alberto Marques Porto entende que a decisão de 

pronúncia forma um convencimento absoluto, basta que seja o suficiente para 

que a autoria possa ser reconhecida em plenário: 

 

“O ajuizamento, feito pela decisão de pronúncia, no tocante à 

autoria, não necessita chegar à formação de um convencimento 

absoluto, devendo ficar, no tocante à explicitação, limitado à 

apresentação de dados que representem indícios de ser o acusado o 

autor dos fatos descritos pela inicial, dados que justifiquem a 

possibilidade de ser a autoria reconhecida pelos jurados.”51 

 

Não pode haver dúvida quanto à existência da probabilidade, 

para a decisão de pronúncia importa o juízo de admissibilidade da acusação 

formulada na peça acusatória. 

 

3.7. PRONÚNCIA E O IN DUBIO PRO SOCIETA 

 

O in dubio pro societa é um princípio aplicado  na 

primeira fase do Tribunal do Júri que em caso de dúvida com relação ao 

conjunto probatório, o acusado deve ser pronunciado. Significa que em caso 

de dúvida esta deva ser suprimida em favor da sociedade. 

Este é o posicionamento da jurisprudência, que têm decidido, em 

caso de dúvida quanto à autoria, prevalece o princípio do in dúbio pro 

                                                 
51Hermínio Alberto Marques Porto, Júri – procedimento e aspectos do julgamento e questionários. 6ª ed. 
amp. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 72. 
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societate, devendo a causa ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Os Tribunais assim vêem decidindo: 

 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Júri – Preliminar de 

nulidade da sentença de pronúncia – Uso de expressão que 

influenciará ânimo dos jurados – Inocorrência – A sentença deve 

ser interpretada integralmente, como um todo, e em razão do 

contexto existente nos autos e não por uma palavra nela contida – 

Absolvição sumária por fragilidade das provas – Inadmissibilidade 

– Provas de materialidade e indícios de autoria presentes nos autos 

– Fase em que vigora o princípio in dubio pro societate – Tribunal 

do Júri é o único competente para dirimir dúvidas – Preliminar 

afastada e recurso não provido.”52  

 
“CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

TESTEMUNHOS QUE NÃO CORRESPONDEM À VERDADE. 

RÉU INOCENTE. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPROPRIEDADE DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. 

FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO 

ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O CRIME. 

DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. 

SUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO  

FUNDAMENTADA. JULGAMENTO.          COMPETÊNCIA 

DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE 

QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E 

DENEGADA. Na pronúncia a dúvida se reverte em favor da 

sociedade.”53  

 

                                                 
52 TJSP – RSE n. 251.671-3/São Paulo – 2ª Câm. Extr. – rel. Salles Abreu – 9.2.2000 – v.u.   
53 HC 56093 Ministro GILSON DIPP,12-09-2006, DJU 09.10.2006 p. 323 
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A decisão acerca de admissibilidade da acusação nos crimes 

dolosos contra a vida, deve estar acompanhada da ausência de dúvida, a qual 

milita exclusivamente a favor do acusado. 

Esta disposição que favorece o acusado em detrimento do 

interesse da sociedade, reconhece a vulnerabilidade do cidadão, quando 

submetido à uma acusação propriamente dita. 

Para o Estado Democrático de Direito, é muito mais razoável 

absolver um cidadão culpado, do que condenar injustamente um inocente, 

privilegiando a fragilidade do cidadão.  

Neste sentido José de Faria Costa ao revisitar a obra “Dos 

Delitos e Das Penas” de Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria: 

 

 “Beccaria não só rejeita, sem rebuço ou hesitação, a invasão 

incondicionada da lei penal, no âmbito da liberdade individual, 

mas, para além disso – e aqui reside uma especificidade de enorme 

relevo -, considera ainda que o único pressuposto válido para 

admitir a compressão da liberdade só encontra arrimo quando a lei 

penal prossegue legitimas exigências da sociedade.” 54  

 

Posto que este mesmo Estado deverá ser reconhecido pela  forma 

com que preserva a liberdade dos cidadãos, em caso de dúvida sobre os fatos 

que são imputados em seu desfavor. 

                                                 
54Cesare Bonessana, Dos Delitos e das Penas, Tradução e Interpretação de José de Faria Costa. Lisboa: Ed. 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.p 10.  
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A decisão de admissibilidade das causas penais dolosas contra a 

vida tem uma função garantidora, pois se o magistrado togado não estiver 

convencido da probabilidade razoável do acusado ser o autor da infração 

penal em questão, deverá pender sua avaliação decisória em seu favor e não 

da sociedade. 
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4. O FUNDAMENTO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

A Constituição Federal impõe a releitura de alguns dispositivos do 

Código de Processo Penal, bem como de todas as legislações esparsas 

pertinentes à persecução penal, para que haja o respeito aos direitos humanos 

fundamentais. 

O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus fundamentos, 

a dignidade da pessoa humana, onde haja a preservação da liberdade em 

detrimento do exercício do poder punitivo estatal.  

O respeito a dignidade da pessoa humana tem total relação com a 

decisão de pronúncia, uma vez que essa decisão remete o acusado a 

julgamento perante o Tribunal do Júri.  

Esse julgamento só será pertinente quando existirem indícios 

suficientes da autoria do acusado e prova da materialidade do crime.  

Ao admitir que o acusado seja julgado perante o Tribunal do Júri 

quando existirem dúvidas com relação sua autoria, sua dignidade estaria 

sendo ferida .      
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4.1. ORIGEM  HISTÓRICA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

Ao longo da história observa-se a evolução do pensamento 

humano acerca de sua própria essência e condição existencial, surgindo a 

noção de dignidade da pessoa humana, concebida, a princípio, como uma 

idéia, para depois ser reconhecida como valor moral, sendo-lhe, finalmente, 

atribuído valor jurídico.  

No âmbito jurídico, a valorização da dignidade da pessoa 

humana está intimamente ligada aos movimentos constitucionalistas 

modernos, sobretudo ao francês e ao norte-americano55, ganhando relevo com 

o advento das Cartas Constitucionais da segunda metade do século XVIII, sob 

a influência da Revolução Francesa, do contratualismo e do Iluminismo56. 

Assim é que na evolução do constitucionalismo, verifica-se a 

constante preocupação com a preservação da dignidade humana, 

gradativamente, englobando outros valores e aspirações da sociedade. 

Também pode-se constatar a função de garantidora dos interesses 

sociais, limitando o poder econômico, para que assuma um caráter 

programático e democrático, voltado para a concretização dos valores das 

Constituições enunciadas. 

                                                 
55 José Afonso da Silva, A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia , in Revista da 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, nº 212 abr-jun/1998. p. 91. 
56 Dalmo de Abreu Dalari, Elementos da teoria geral do estado,20ªed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 147, 150 
e 198. 
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No Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana somente 

foi reconhecido formalmente com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, que o consagrou como fundamento, elevando-o, incontestavelmente, ao 

status de norma jurídica fundamental.  

Após um período de transição governamental que precedeu a 

Carta Constitucional de 1988, o legislador constituinte reafirmou os 

dispositivos de organização e limitação do poder político, elegendo como 

objetivos do Estado Democrático de Direito brasileiro, a enunciação dos 

direitos fundamentais, promoção da justiça social, controle do poder 

econômico pela preservação da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição da Federal de 1988, em seu artigo 1º, aponta 

cinco fundamentos da organização do Estado Democrático de Direito 

brasileiro, que devem ser interpretados como os principais valores na 

organização social e jurídica brasileira, dentre eles encontra-se a dignidade da 

pessoa humana (inciso III). 

Marco Antonio Marques da Silva aponta o significado da 

dignidade da pessoa humana, como sendo “o reconhecimento constitucional 

dos limites da esfera de intervenção do Estado na vida do cidadão e por esta 

razão os direitos fundamentais, no âmbito do poder de punir do Estado, dela 
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decorrem, determinando que a função judicial seja um fator relevante para 

conhecer-se o alcance real destes direitos.”57 

Diante disso, o valor da dignidade da pessoa humana deve ser 

entendido como o absoluto respeito aos seus direitos fundamentais, 

assegurando condições dignas de existência para todos, retratando o 

reconhecimento de que o indivíduo há de constituir o objetivo primordial da 

ordem jurídica. 

 

4.2. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Em um primeiro momento, necessário se faz entender o 

significado da expressão “direitos humanos”, isto com o intuito de delinear o 

objeto sobre qual recai a proteção constitucional.  

Direitos humanos são os direitos do homem, são direitos que 

visam resguardar os valores mais preciosos da pessoa humana, quais sejam: a 

solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade humana. 

São direitos que, apesar de serem facilmente identificados, exigem, para a 

construção de um conceito que os defina, árdua tarefa, isso em razão da 

amplitude do tema. 

                                                 
57 Marco Antonio Marques da Silva, Acesso à Justiça Penal e Estado Democrático de Direito, São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001.  p. 5  
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Fernando Barcellos de Almeida define direitos humanos como 

sendo: 

“as ressalvas e restrições ao poder político ou as 

imposições a este, expressas em declarações, dispositivos 

legais e mecanismos privados e públicos, destinados a 

fazer respeitar e concretizar as condições de vida que 

possibilitem a todo o ser humano manter e desenvolver 

suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e 

consciência, e permitir a satisfação de suas necessidades 

materiais e espirituais 58”. 

 
 

Alexandre de Moraes conceitua os direitos humanos como sendo 

aqueles que “colocam-se como uma das previsões absolutamente necessárias 

a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade 

humana, garantir a limitação do poder e visar o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana.”59. 

João Batista Herkenhoff aborda direitos humanos como os 

direitos fundamentais inerentes a própria natureza humana: 

 
“Por direitos humanos ou direito do homem são, 

modernamente, entendidos aqueles direitos fundamentais 

que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua 

própria natureza humana, pela dignidade que a ela é 

inerente. São direitos que não resultam de uma concessão 

                                                 
58 Fernando Barcellos de Almeida, Teoria geral dos direitos humanos, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 1996. p. 24. 
59 Alexandre de Moraes, Direitos humanos fundamentais, São Paulo: Editora Atlas, 1998. p. 20. 
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da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a 

sociedade política tem o dever de consagrar e garantir”60. 

 

 
Em consonância com esse entendimento José Joaquim Gomes 

Canotilho, ressalta que os direitos humanos são: 

 
 
“as expressões ‘direito do homem’ e ‘direitos 

fundamentais’ são freqüentemente utilizadas como 

sinônimos. Segundo a sua origem e significado 

poderíamos distingui- las da seguinte maneira: direitos do 

homem são direitos válidos para todos os povos e em 

todos os tempos (...); direitos fundamentais são os 

direitos do homem, jurídico-institucionalmente 

garantidos e limitados espácio-temporalmente. Os 

direitos do homem arrancariam da própria natureza 

humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e 

universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 

objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”61. 

 
 

Verifica-se, pois, que por direitos humanos, entende-se aqueles 

direitos inerentes à pessoa humana, que visam resguardar sua integridade 

física e psicológica perante seus semelhantes e perante o Estado, de forma a 

limitar os poderes das autoridades, garantindo, assim, o bem estar social 

através da igualdade, fraternidade e da proibição de qualquer espécie de 

discriminação. 
                                                 
60 João Batista Herkenhoff, Curso de direitos humanos: gênesis dos direitos humanos, São Paulo: 
Acadêmica, 1998. p. 30.  
61 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da constituição , 4ª ed. Coimbra: Almedina, 
2000. p. 387. 
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O princípio da dignidade humana é a unidade de valor de uma 

ordem constitucional e, principalmente, unidade de valor para os direitos 

fundamentais 62.  

Sob esse aspecto a dignidade da pessoa humana funciona como 

paradigma das liberdades constitucionais e dos direitos fundamentais, bem 

como elemento de integração e de hierarquização hermenêutico-sistemática 

de todo o ordenamento jurídico. 

É, também, elemento de habilitação de um sistema positivo dos 

direitos fundamentais, de forma que a proteção e a promoção da dignidade do 

homem sustentam e aferem legitimidade a um Estado e a uma sociedade que 

tenham a pessoa humana como fim e como fundamento máximo.  

Com essa feição, serve de critério para a verificação do sentido 

de uma ordem estabelecida e, como aponta Fábio Konder Comparato, passa a 

dignidade do ser humano, a ser “fonte e medida de todos os valores, está 

sempre acima da lei, vale dizer, de todo direito positivo”63. 

Do conjunto de regras constitucionais os direitos fundamentais 

são a concretização da diretriz da dignidade da pessoa humana no direito 

constitucional – entendido em sentido amplo, compreendendo todos os 

direitos de liberdade, de igualdade e de fraternidade garantidos –, diretriz esta 

informadora de toda a ordem jurídica, servindo como limite e função do 

                                                 
62  Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, 3ª ed. ver. atual. Coimbra: Editora Coimbra, 1991. 
p.166-176. 
63  Fábio Konder Comparato, A afirmação dos direitos humanos, São Paulo: Saraiva. p.30. 
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Estado e da sociedade, significando que ambos devem respeito a dignidade, 

bem como devem promovê-la, respeito e promoção que se manifestam por 

meio da promoção de todos os direitos constitucionais da pessoa e do cidadão. 

A dignidade da pessoa humana funde-se com a definição 

material da Constituição Federal, uma vez que a preocupação com o ser 

humano consagrou-se como uma das finalidades constitucionais. Oportuno, 

por isso, citar a posição de Dalmo de Abreu Dallari,  sobre a dignidade da 

pessoa humana e a Constituição Federal: 

 

“a Constituição é a declaração da vontade política de um 

povo, feita de modo solene por meio de uma lei que é 

superior a todas as outras e que, visando a proteção e a 

promoção da dignidade humana, estabelece os direitos e 

as responsabilidade fundamentais dos indivíduos, dos 

grupos sociais, do povo e do governo”64. 

 

4.3. RELEVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

A dignidade da pessoa humana foi inserida, pela Constituição de 

1988, entre os princípios fundamentais (artigo 1º, III, Título I), e tem a função 

de nortear todo o arcabouço constitucional e infraconstitucional, constituindo-

se em um valor unificador dos direitos e garantias fundamentais , bem como é 

através dela que os direitos fundamentais implícitos são legitimados. 

                                                 
64 Dalmo de Abreu Dallari, Constituição e constituinte, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 21-22. 
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Partindo da premissa de que a dignidade da pessoa humana é 

elemento aglutinador dos direitos e garantias fundamentais e que o Estado 

Democrático de Direito existe em função da sociedade, é irrefutável que esse 

princípio não é criação constitucional, mas sua positivação é o 

reconhecimento de sua existência e da necessidade de sua proteção. 

Na concretização do princípio da dignidade humana, o Estado 

Democrático de Direito brasileiro a consagrou como um dos valores 

primordiais, de forma que assumiu dupla responsabilidade: cumprir a lei e 

assegurar os direitos e garantias fundamentais. Diante do que se tornou 

responsável pela concretização desses direitos, não bastando, pois, a 

existência de leis, mas sim a existência de ordenações estatais que se 

direcionem para a efetividade das necessidades sociais. 

A dignidade da pessoa humana demonstra sua importância no 

fato de compor uma norma com função de legitimar a ordem estatal. De 

forma que as ações do governo devem ser fundamentadas na incessante busca 

de viabilizar os direitos básicos dos cidadãos, preservando a dignidade 

existente ou criando mecanismos para o seu exercício. 

Assim, se o texto constitucional dispõe que a dignidade da 

pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, importa 

concluir que o Estado existe em função de todas as pessoas e não todas as 

pessoas em função do Estado. Aliás, o legislador constituinte, para reforçar 



 52 

esta idéia, colocou o capítulo dos direitos humanos antes da organização do 

Estado. 

O que se verifica, portanto, é que toda e qualquer ação do Estado 

deve ser avaliada sob pena de  ser inconstitucional e de violar a dignidade da 

pessoa humana, tendo em vista que cada pessoa é tomada como fim em si 

mesma ou como instrumento para outros objetivos, ela é, assim, paradigma 

avaliativo de cada ação do Poder Público e “um dos elementos 

imprescindíveis de atuação do Estado brasileiro”65. 

A pessoa é nessa perspectiva, o valor supremo da democracia, 

que a dimensiona e humaniza. É, igualmente, a raiz antropológica 

constitucionalmente estrutural do Estado de Direito, o que significa que a 

pessoa é unidade aberta, sugere uma “integração pragmática”66 

Enrique Antonio Pérez Luño destaca que a dignidade da pessoa 

humana possui duas dimensões que lhe são constitutivas: uma negativa e 

outra positiva67. Sob a esfera negativa significa que a pessoa não venha a ser 

objeto de ofensas ou humilhações.  

O texto constitucional dispõem que “ninguém será submetido a 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (artigo 5º, II, Constituição 

Federal). Com efeito, “a dignidade pressupõe a autonomia vital da pessoa, a 

                                                 
65 Edilson Pereira de Farias, Colisão de direitos, A honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 
liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996. p. 51. 
66 Enrique Antonio Pérez Luño, Derechos humanos, estado de derecho y constitucion. 3ª ed. Madrid: Tecnos, 
1990. p. 362-363. 
67 Ibidem, p. 318. 
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sua autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades públicas e 

às outras pessoas”68. 

Impõe-se a igualdade social e inclusive no tratamento das 

normas, por conseguinte, como aponta José Joaquim Gomes Canotilho: 

 
“a afirmação da integridade física e espiritual do homem 

como dimensão irrenunciável da sua individualidade 

autonomamente responsável; a garantia da identidade e 

integridade da pessoa através do livre desenvolvimento 

da personalidade; a libertação da angústia da existência 

da pessoa mediante mecanismos de socialidade, dentre os 

quais se incluem a possibilidade de trabalho e a garantia 

de condições de existências mínimas; garantia e defesa 

da autonomia individual através da vinculação dos 

poderes públicos a conteúdos, formas e procedimentos do 

Estado de Direito; a igualdade dos cidadãos, expressa na 

mesma dignidades social e na igualdade de tratamento 

normativo”69. 

 

De outro lado, a dimensão positiva presume o pleno 

desenvolvimento de cada pessoa, que pressupõe, de um lado, o 

reconhecimento da total auto-disponibilidade, sem interferências ou 

impedimentos externos de atuação próprias de cada homem; de outro, a 

                                                 
68 Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, 3ª ed. ver. atual. Coimbra: Editora Coimbra, 1991. p. 
168-169. 
69 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da constituição , 4ª ed. Coimbra: Almedina, 
2000. p. 
248-249. 
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autodeterminação que surge da livre projeção histórica da razão humana, 

antes de uma predeterminação dada pela natureza70. 

A proclamação do valor distinto da pessoa humana teve como 

conseqüência lógica a afirmação de direitos específicos de cada homem. A 

dignidade da pessoa humana é, portanto, núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, é a “fonte jurídico positiva dos direitos fundamentais 71 a fonte 

ética, que confere unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao 

sistema dos direitos fundamentais 72, o valor que atrai a realização dos direitos 

fundamentais. 

A centralidade dos direitos fundamentais dentro do sistema 

constitucional, significando que eles apresentam não apenas um caráter 

subjetivo, mas também, cumprem funções estruturais, condições sine qua non 

do Estado Democrático Constitucional, elemento básico para a realização do 

princípio democrático. 

 Este raciocínio sobre a centralidade dos direitos fundamentais e 

o Estado encontra respaldo em José Joaquim Gomes Canotilho: 

 

“Os direitos fundamentais pressupõem concepções de 

Estado e de constituição decisivamente operante nas 

actividades interpretativo-concretizadora das normas 

                                                 
70 Enrique Antonio Pérez Luño, Derechos humanos, estado de derecho y constitucion. 3ª ed. Madrid: Tecnos, 
1990. p. 318. 
71 Edilson Pereira de Farias, Colisão de direitos, A honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 
liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996. p. 54. 
72 Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, 3ª ed. ver. atual. Coimbra: Editora Coimbra, 1991. p. 
166-167. 
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constitucionais. Significa isto que a interpretação da 

constituição pré-compreende uma teoria dos direitos 

fundamentais, no sentido de uma concepção 

sistematicamente orientada para o caráter geral, 

finalidade e alcance intrínseco dos direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais, concebidos como sistema ou 

ordem, constituiriam, assim, um ponto de referência 

sistêmico para a teoria da constituição e do Estado”73. 

 

 
 Aponta Enrique Antonio Pérez Luño, para que os direitos 

fundamentais, cumpram suas funções, estes devem ser dotados de capacidade 

de projetar-se através dos métodos ou técnicas de interpretação das normas do 

ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a interpretação das normas 

que compõem o ordenamento jurídico74. 

Dessa maneira, a interpretação dos demais preceitos 

constitucionais e legais há de fazer-se à luz daquelas normas constitucionais 

que proclamam e consagram direitos fundamentais, as normas de direito 

fundamental.  

 

 

 

                                                 
73 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da constituição , 4ª ed. Coimbra: Almedina, 
2000. p. 515-516. 
74Enrique Antonio Pérez Luño, Derechos humanos, estado de derecho y constitucion. 3ª ed. Madrid: Tecnos, 
1990. p. 310: 
 “para cumplir sus funciones los derechos fundamentales están dotados de una especial fuerza expansiva, o 
sea, de uma capacidad de proyectar-se, através de los consguientes métodos o técnicas, a la interpretación de 
todas las normas del ordenamiento jurídico. Así, nuestro Tribunal Constitucional há reconocido, de forma 
expressiva, que los derechos fundamentales son el parámetro “de conformidad con el cual deben ser 
interpretadas todas las normas que componem nuestro ordenamiento”. 
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4.4. Dignidade da pessoa humana e o sistema penal 

 

A dignidade da pessoa humana, é a garantia de que o Estado, ao 

manejar o jus puniendi em benefício da restauração da paz social, atue de 

modo a não se distanciar dos limites impostos pela condição humana do 

acusado na prática do crime, de forma que por mais vil que tenha sido a ação 

delituosa, não há como justificar seja o seu autor privado de tratamento digno. 

Assim é que a Constituição Federal de 1988, no rol de direitos 

individuais (artigo 5º), trouxe importantes exigências as quais o Estado, no 

desenvolver de sua função punitiva, tem que observar, sob pena de 

desrespeito a dignidade da pessoa humana.  

O referido dispositivo, assim, consagra as garantias a seguir 

elencadas:  

“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante (inciso III); não haverá juízo ou tribunal de exceção 

(inciso XXXVII); não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal (inciso XXXIX); é assegurado 

aos presos o respeito à integridade física e moral (inciso XLIX); 

nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 

ser, nos termos da lei, entendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido (incisos 

XLV); a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 

outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade; perda de 

bens; multa; prestação social alternativa; suspensão ou interdição 

de direitos (XLVI); não haverá penas: de morte, salvo em caso de 
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guerra declarada; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de 

banimento; cruéis (XLVII); a pena será cumprida em 

estabelecimento distintos, de acordo com a natureza do delito, a 

idade e o sexo do apenado (XLVIII); é assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral (XLIX); ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente 

(inciso LIII); ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal (inciso LIV); aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes (inciso LV); são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meio ilícitos (inciso LVI); 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença condenatória (inciso LVII); 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 (incisos LXI); 

ninguém será levado à prisão ou nela mantida, quando a lei admitir 

a liberdade provisória, com ou sem fiança (incisos LXVI); 

conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (incisos LXVIII) ” 

 

As disposições constitucionais vinculam a harmonia do sistema 

penal – considerado toda sua estrutura organizada para o exercício do jus 

puniendi – de modo que deve manifestar a necessária influência dos valores 

ditados pela Constituição Federal, sobretudo o valor da dignidade humana. 

Este fundamento atua como um limite e uma finalidade, de tal 

forma que se possa reconhecer que o Direito Processual Penal é o Direito 

Constitucional aplicado. 
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Preservada a dignidade da pessoa humana como um dos 

fundamentos orientadores do Estado Democrático de Direito brasileiro (artigo 

1º, III), assume relevante fundamento constitucional em matéria penal.  

 E no momento da confrontação, o ideal humanitário, passa a ser 

considerado como um padrão geral e imperativo na dinâmica do sistema 

penal. 

 A escolha da política criminal até a execução das conseqüências 

jurídicas do delito, passando pelo processo legislativo penal e por todos os 

fatores envolvidos com a aplicação da ordem penal, devem observar a 

dignidade da pessoa humana. 

Ademais, a necessidade de prevalência dos direitos humanos, 

como decorrência da humanização dos fundamentos do Estado, confere 

harmonia aos elementos da hermenêutica penal e o sistema punitivo, além de 

desempenharem as funções de limites do jus puniendi e de finalidades do 

Estado, realizadas por meio da atividade punitiva.  

Surge assim a relação entre o valor jurídico da dignidade do 

homem e o sistema penal, cuja existência e dinâmica somente são possíveis se 

pautadas obrigatoriamente pelos moldes humanitários. 

Não há que se considerar, dentro dessa perspectiva, que a 

dignidade da pessoa humana e os direitos humanos se contrapõem ao sistema 

penal; ao contrário, essa função estatal pode se realizar plenamente e alcançar 
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sua finalidade, sem ofensa aos valores jurídicos-políticos fundamentais, que 

são, na realidade, sua base.  

De forma que, um sistema penal centrado na dignidade do 

homem deixa de ser um mecanismo estatal de estabilização política e de 

repressão da sociedade, para se tornar tanto uma forma de lapidação do 

cidadão e de proteção da comunidade como um instrumento de inclusão 

social.  
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5. O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

O princípio da presunção de inocência é uma derivação necessária da 

observância dos direitos fundamentais , vinculando a atuação do poder estatal, 

pois é um direito do acusado diante do poder punitivo do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou no seu inciso LVII, do 

artigo 5º, o princípio da não culpabilidade, não reconhecendo a real extensão 

da presunção de inocência. 

O princípio da presunção de inocência encontra-se diretamente ligado 

ao enfoque constitucional da decisão de pronúncia, pois não é admissível  

falar em dúvida acerca dos indícios de autoria e permitir  que o acusado seja 

julgado pelo Tribunal do Júri.  

    

5.1. ORIGEM HISTÓRICA 

 

O marco fundamental do princípio da presunção de inocência 

pode ser identificado no movimento da legislação penal no século XVIII, com 

o livro Dei delitti e delle pene, de Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria.  O 

mencionado livro teve grande repercussão à época, porque tinha preocupação 

com o fato do acusado ser tratado como culpado desde  o começo dos 



 61 

procedimentos criminais, mostrando assim idéias humanizadoras, 

questionando o sistema punitivo então vigente.75    

Essa Revolução Liberal dos séculos XVIII e XIX – “processo 

reformador”, em reação ao sistema inquisitório – adquire relevo, mas somente 

a partir do século XIX, por influência da Escola Clássica, é que a presunção 

de inocência passou a dogma fundamental do direito repressivo. 

Todavia, foi com a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, firmada em 1789, ao final da Revolução Francesa, é que se tem a 

consagração do princípio da presunção de inocência. 

Esse documento, em seu artigo 9º, proclamou duas garantias ao 

acusado, a primeira, no campo probatório, apontando a incumbência destinada 

à acusação de demonstrar a culpabilidade no processo penal, significando, 

assim, que ao réu não cabia o encargo de comprovar sua inocência, sendo 

resolvida em seu favor eventual dúvida; a segunda dirigida à supressão de 

qualquer medida destinada a restringir a liberdade pessoal.  

Mais tarde, em razão de sua repercussão universal, a ser 

reproduzido na Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, de 1948 (artigo 11), que, com mais detalhe, deixou assentado: “toda 

pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, 

até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em 

julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 
                                                 
75 Marco Antonio Marques da Silva, Acesso à justiça penal e o estado democrático de direito. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2001. p. 25 e 26.  
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necessárias à sua defesa”. Este dispositivo trouxe a necessidade de se 

desenvolver o sistema acusatório, atribuindo-se a um órgão público a missão 

de alegar e provar os fatos criminais, em nome do Estado, desfazendo a 

presunção legal que vigora em prol do acusado. 

Obteve status constitucional na Itália, em 1948 (artigo 27). Da 

mesma forma passa a fazer parte das Constituições francesas de 1946 e 1958; 

da Constituição Portuguesa de 1976, bem como na reforma de 1982; e da 

Constituição espanhola de 1978. Também a Convenção Européia para a 

Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, bem como o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, introduziram dispositivo 

semelhante. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de 

San José da Costa Rica – , subscrita pelo Brasil, adotou o princípio em seu 

artigo 8º, II: “toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 

inocência até que não se comprove legalmente sua culpa”. 

No Brasil, a presunção de inocência só veio a ser positivado no 

ordenamento jurídico com o advento da Constituição Federal de 1988, 

entretanto, a questão era tratada pela doutrina e pela jurisprudência através do 

princípio do in dubio pro reo, acolhido pelo Código de Processo Penal, em 

seu artigo 386, inciso V. 
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Assim, com a Constituição  Federal de 1988 (artigo 5º, LVII) é 

que este princípio passou a ter status constitucional, convertendo-se em 

direito fundamental no ordenamento jurídico pátrio. 

A sua aplicação é imediata, sendo consagrado como um dos 

princípios basilares do Estado Democrático de Direito, também garantia 

processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal.  

Por conseguinte, impõe a necessidade do Estado comprovar a 

culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente. 

 

5.2. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

O princípio da presunção de inocência era anteriormente 

aplicado, ainda que de maneira acanhada, em decorrência dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, contemplados no Direito Processual Penal.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, apesar de tratar 

do tema em uma redação não muito afortunada, na qual o legislador 

constituinte ao enunciar uma “não culpabilidade”, cuja dimensão seria mais 

limitada, não adotou o princípio de maneira expressa, ao menos em sua 

concepção original.  

A expressão “presunção de inocência” deve ser considerada sob 

o aspecto de sua valoração ideológica, embora exprima uma orientação 

política do legislador no sentido de salvaguardar o status libertatis do suspeito 
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ou acusado, que se contrapõe ao anseio da coletividade quanto à repressão 

penal. 

A este princípio está, igualmente, ligado à idéia de tratamento do 

indiciado ou do acusado, que não se equipara ao condenado, sobretudo 

acentua a idéia de um processo justo no âmbito da justiça criminal.  

Sobre o tema aponta Édison Luís Baldan76, “vetor cultural do 

processo”, atuando no status do acusado como indicativo do sistema 

probatório, “exigindo, igualmente uma defesa substancial e não apenas 

formal. Desta maneira, traduzirá a forma de tratamento do acusado, não mais 

visto como objeto do processo, sim como sujeito de direitos dentro da relação 

processual”, servindo de base para toda tutela jurisdicional, manifestando-se 

no direito à prova; no direito ao duplo grau de jurisdição e na qualificação e 

definição de “maus antecedentes”.  

A aclamação deste princípio em sede constitucional fez com que 

repercutisse no ordenamento infraconstitucional, desdobrando-se, no processo 

penal, em quatro aspectos principais: no que se refere à regra probatória, 

invertendo-se o seu ônus, como presunção legal relativa de não-culpabilidade; 

no momento da valoração da prova, confundindo-se, neste aspecto, com o in 

dubio pro reo; como paradigma de tratamento do acusado durante o 

transcorrer do processo penal; e no que tange à imposição de qualquer espécie 

                                                 
76 Édson Luís Baldan, Direitos fundamentais na Constituição Federal. Estado democrático de direito e os 
fins do processo penal. Tratado temático do processo penal . 1ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 
133. 
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de prisão cautelar do acusado, exigindo que se preserve o caráter de 

excepcionalidade e que não perca a qualidade instrumental que lhe é ínsita. 

 

5.3. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E “IN DUBIO PRO REO” 

 

O in dubio pro reo e a presunção de inocência se relacionam de 

forma direta, pois este é uma garantia constitucional e aquele uma regra 

processual, tendo especial importância para o estudo da decisão de pronúncia. 

Tanto o in dubio pro reo quanto a presunção de inocência 

preservam status libertatis e a dignidade da pessoa humana em sede de 

persecução penal.  

No que concerne à disciplina probatória o princípio da presunção 

de inocência guarda estrita relação com a máxima in dúbio por reo, sem, no 

entanto, com ele se confundir; embora ambos integrem o “favor rei”, o 

primeiro tem um sentido amplo e é uma garantia constitucional, ao passo que 

o segundo incide apenas processualmente, quando a prova produzida não se 

mostra segura, devendo o órgão judicial, nesta hipótese, dar solução favorável 

ao réu. 

Da evolução histórica do in dubio pro reo, verifica-se que possui 

este brocado a tendência de confirmar o entendimento de que foi ele 

desenvolvido para as hipóteses em que a prova produzida não é segura para 
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justificar uma condenação, em razão de suspeita e para a absolutio ab 

instantia77.  

Marco Antonio Marques da Silva reconhece que Cesare 

Bonesana, Marquês de Beccaria, teve atuação fundamental na fixação desse 

entendimento, isso porque “ele se insurge energicamente contra a quase prova 

ou semi-prova, afirmando que não havia perigo maior do que condenar um 

inocente quando a probabilidade da inocência superasse a do delito.” E 

conclui que “desse modo o princípio in dúbio pro reo também pode ser 

considerado uma conseqüência da luta dos Iluministas, no sentido de reformar 

o modo como o processo penal era produzido”78. 

O que se pode afirmar é que na teoria dos direitos fundamentais 

como no direito processual moderno, o princípio in dúbio por reo é 

considerado um componente substancial do direito fundamental da presunção 

de inocência, mas não se encontra vinculado ao princípio da valoração das 

provas, intervém no momento em que esgotados os meios de provas 

disponíveis se mostra ela insuficiente para determinar a condenação. 

Tem-se, pois, que enquanto o princípio da presunção de 

inocência tem aplicação processual e extra-judicial, o in dubio pro reo 

somente incide processualmente. É a falta de certeza o denominador comum 

entre estes dois princípios, representando, por conseguinte, a impossibilidade 

                                                 
77 Marco Antonio Marques da Silva, Acesso à justiça penal e o estado democrático de direito. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2001. p. 33. 
78 Ibidem, p. 33.  
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do Estado tratar como culpado aquele contra quem inexiste sentença penal 

condenatória.  

Para Antonio Magalhães Gomes Filho, sob determinados primas 

confunde-se “o princípio da presunção da inocência com o in dubio pro reo, 

que é postulado comum a todos os sistemas processuais, ao passo que sob 

outro aspecto o princípio da presunção de inocência expressaria  outras 

garantias no âmbito do direito probatório”79. 

Pode-se, pois, concluir “no sentido de que a previsão do in dubio 

pro reo é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um 

princípio maior, que é o princípio da inocência”80. 

Depreende-se do exposto que o âmbito da presunção de 

inocência não se limita à disciplina probatória, como retro expresso, faz parte 

do devido processo legal, se irradiando por todo o sistema da intervenção 

estatal de natureza penal sobre uma pessoa, constituindo-se em um princípio 

informador de todo o processo penal, fundamentalmente relacionado com os 

valores inerentes à dignidade da pessoa humana, servindo de pressuposto e 

parâmetro de todas as atividades estatais referentes à repressão criminal, do 

qual é corolário o in dubio pro reo, insurgindo como aplicação obrigatória, 

vez que é pilar fundamental do julgamento do réu. 

                                                 
79 Antonio Magalhães Gomes Filho, Prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência, São Paulo: in Fascículos da 
Ciências Penais, trimestral, ano 5, v. 5, nº 1, jan/fev/mar1992. p. 71. 
80 Alexandre de Moraes, Direitos humanos fundamentais, São Paulo: Editora Atlas, 1998. p. 269. 
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Como componente substancial do direito fundamental à 

presunção de inocência, estabelece que não haverá pena sem a prova do fato e 

da culpabilidade, assumindo a posição de complemento daquele princípio 

maior. 

Em síntese o princípio in dubio pro reo é uma norma jurídica que 

deve ser observada no momento da aplicação da lei, sob pena de infringir-se a 

lei que consagra o princípio da presunção de inocência, qual seja, a 

Constituição Federal.  

 

5.4. CONSEQÜÊNCIAS PROCESSUAIS DO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

A proclamação constitucional deste princípio repercutiu no 

ordenamento jurídico infraconstitucional pátrio, desdobrando-se, no processo 

penal, em quatros aspectos principais: no que tange à regra probatória, 

invertendo-se o seu ônus, como presunção legal relativa de não culpabilidade; 

no momento da valoração da prova, confundindo-se, neste aspecto, com o 

princípio in dubio pro reo; como paradigma de tratamento do acusado durante 

todo o transcorrer do processo penal; e no atinente à imposição de qualquer 

espécie de prisão cautelar ao acusado. 

O acusado não tem o dever de provar a sua inocência, cabendo 

ao acusador provar a sua culpa, sendo considerado inocente até o trânsito em 
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julgado de uma sentença penal condenatória, sentença essa que deve decorrer 

de um processo judicial dentro dos moldes legais, o qual deve ser instruído 

pelo contraditório, pela proibição de provas ilícitas e esteja arrimado em 

elementos sérios de convicção; apenas após o que poderá ser considerado 

culpado. 

Antonio Magalhães Gomes Filho, entende que o status quo do 

acusado é a ausência de culpabilidade, sendo-lhe, ainda, garantido o direito de 

permanecer calado (artigo 5º, LXIII da Constituição Federal); 

 
“O privilégio contra a auto- incriminação traduz direito público 

subjetivo, de estrutura constitucional, assegurado a qualquer 

indiciado ou imputado pelo art. 5º, inciso LXIII, da nossa Carta 

Política. Convém enfatizar, neste ponto, que, embora aludindo ao 

preso, a interpretação da regra constitucional deve ser no sentido 

de que a garantia abrange toda e qualquer pessoa, pois, diante da 

presunção de inocência, que também constitui garantia 

fundamental do cidadão (...), a prova da culpabilidade incumbe 

exclusivamente à acusação”81. 

 
 

 Intimamente ligado a presunção de inocência, quase com ela se 

confundindo, está o princípio in dubio pro reo, tendo significado, na 

constatação de que, após o devido processo legal, é a prova, colhida na 

instauração criminal, insuficiente para a formação plena da culpabilidade do 

acusado, deve ser declarado inocente, através de uma sentença absolutória, 

não bastando o arquivamento do feito, visto que é direito fundamental do 

                                                 
81 Antônio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova no processo penal, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 113. 



 70 

indivíduo o estado de inocência, ou seja, o Estado tem o dever de fazer cessar 

qualquer dúvida que paire sobre o indivíduo em relação ao fato investigado. 

Neste sentido, verifica-se a inversão do seu ônus, da qual deve 

desincumbir-se a acusação, pois as presunções importam a dispensa do 

referido encargo de quem as tem a seu favor.  

Assim, “incumbindo ao acusador a demonstração da 

culpabilidade do acusado, qualquer dúvida sobre os fatos argüidos deve levar 

à absolvição; neste ponto, o princípio examinado confunde-se com a máxima 

do in dubio pro reo”82, enquanto não condenado definitivamente, presume-se 

inocente o réu. 

Este princípio deve, nortear o tratamento dispensado ao acusado 

durante as investigações e o processo, até o trânsito em julgado da sentença 

penal; transcende, portanto, a regra do in dubio pro reo, com as 

conseqüências até aqui analisadas. 

Ao contrário da punição dita definitiva, que decorre da sentença 

condenatória irrecorrível, existe no nosso ordenamento jurídico, a prisão 

provisória que é uma providência adotada no curso do processo, antes do 

trânsito em julgado da decisão condenatória. 

Trata-se de uma medida cautelar pessoal, de caráter excepcional, 

que só se justifica como meio indispensável para assegurar a eficácia de um 

                                                 
82 Antonio Magalhães Gomes Filho, O princípio da presunção de Inocência na Constituição de 1988 e na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) , São Paulo: in Revista do Advogado, AASP nº 42, 
abr/94. p. 31. 
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futuro provimento jurisdicional, desde que presentes o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, ausentes estes requisitos gerais da tutela cautelar e não 

servindo apenas como instrumento do processo, torna-se esta modalidade de 

prisão uma execução provisória da pena privativa de liberdade, em contraste 

com o princípio da presunção de inocência. 

A consagração do princípio da presunção de inocência não afasta 

a constitucionalidade das espécies de prisões provisórias, por considerar a 

legitimidade jurídico-penal da prisão cautelar, que, inobstante a presunção 

relativa de não culpabilidade dos acusado, pode validamente incidir sobre o 

status libertatis. 

Por outro lado, a prisão provisória de natureza processual, 

decorrente do ato decisório de pronúncia ou de sentença condenatória 

recorrível, não tem como se manter perante o regramento constitucional da 

presunção de inocência, sobretudo por significar antecipação de culpabilidade 

do pronunciado ou do condenado, de todo inadmissível.  

Antonio Magalhães Gomes Filho, anota que à luz da presunção 

de inocência: 

 
 
“ não se concebem quaisquer formas de encarceramento ordenado 

como antecipação da punição, ou que constituam corolário 

automático da imputação, como sucede nas hipótese de prisão 
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obrigatória, em que a imposição da medida independe da 

verificação concreta do periculum libertatis.”83 

 
 

Inconciliável com o princípio da presunção de inocência a prisão 

determinada pelo artigo 594 do Código de Processo Penal, no que se refere 

aos condenados reincidentes ou portadores de maus antecedentes, bem como 

o recolhimento necessário à prisão previsto no artigo 35 da antiga Lei 

6.368/76. 

A releitura dos dispositivos legais que disciplinam a prisão de 

natureza cautelar, não pode dispensar referência a outros preceitos 

constitucionais, em harmonia com o princípio da presunção de inocência, 

posto que o Direito Processual Penal deve ser identificado como Direito 

Constitucional aplicado. 

Também são indispensáveis à uma concepção de processo penal 

humanista,  que a tutela ao direito de liberdade seja preponderante, em 

observância aos incisos LXI, LXII, LXV LXVI,  do artigo 5º da Carta Magna 

de 1988. 

Assim, a Constituição Federal de 1988, ao dispor, em seu inciso 

LIV do artigo 5º, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 

o devido processo legal”, ressalta a necessidade de que toda e qualquer prisão, 

especialmente a que antecede a uma condenação definitiva, decorra de um 

                                                 
83 Antonio Magalhães Gomes Filho, Prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência, São Paulo: in Fascículos da 
Ciências Penais, trimestral, ano 5, v. 5, nº 1, jan/fev/mar1992. p. 20. 



 73 

provimento jurisdicional resultante de um procedimento qualificado por 

garantias mínimas, com a imparcialidade, a publicidade, a igualdade 

processual, o contraditório, o duplo grau de jurisdição. 

Desta forma, inaceitável a justificativa de que a natureza urgente 

imponha certas limitações ao pleno atendimento dessas exigências, uma vez 

que tais garantias não podem ser descartadas em face da premência do 

pronunciamento judicial.  

Por fim, a observância à essas garantias deve resultar do exame 

da motivação do provimento, exigência essa duplamente inscrita na 

Constituição Federal (artigo 93,  inciso IX e artigo 5º, inciso LXI), uma vez 

que tem ela “caráter de instrumentalidade em relação às demais garantias 

processuais, na medida em que através dela se expressam os aspectos 

considerados pelo magistrado para chegar à conclusão”84. 

O verdadeiro sentido do princípio da presunção de inocência, 

importa interpretação em duplo sentido, quais sejam, no que concerne à prova 

e ao status libertatis. 

Quanto à disciplina probatória o princípio da presunção de 

inocência guarda estrita relação, repita-se, com a máxima in dubio por reo, 

sem, no entanto, com ele se confundir, pois , embora ambos integrem o “favor 

rei”, o primeiro tem incidência processual e extra-processual, ao passo que o 

segundo incide apenas processualmente, quando a prova produzida não se 
                                                 
84 Antonio Magalhães Gomes Filho, Prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência, São Paulo: in Fascículos da 
Ciências Penais, trimestral, ano 5, v. 5, nº 1, jan/fev/mar1992. p. 21. 
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mostra segura, devendo o órgão judicial, nesta hipótese, dar solução favorável 

ao réu. 

No tocante ao status libertatis, significa, o princípio, que 

somente poderá o acusado sofrer restrição à sua liberdade em casos 

excepcionais e de extrema necessidade à persecução penal, como acima visto; 

tendo, neste contexto, por objetivo coibir a restrição cautelar abusiva do 

direito de liberdade, somente justificável em casos extremos. 

 

5.5. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E OS TRATADOS 

INTERNACIONAIS 

 

A presunção de inocência encontra-se consagrada em diversos  

textos internacionais relativos aos direitos humanos, devido sua importância.  

 

5.5.1. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS DO HOMEM DE 

1948 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

adotada em 10 de  dezembro de 1948, após as atrocidades da Segunda Guerra 

Mundial. 

A comunidade internacional reconheceu o indivíduo como 

membro de uma sociedade humana, afirma a dignidade inerente a toda pessoa 
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humana, reconhecendo assim o fundamento dos Direitos Humanos que é a 

dignidade humana. 

Assim sendo, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem positivou normas para alcançar um Estado Democrático de Direito, e 

dentre elas encontramos a presunção de inocência em seu artigo 11, que 

determina: 

“Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser 

presumida inocente, até que 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.” 

 

A presunção de inocência está assegurada o todo cidadão 

até que seja provada a sua culpa em um julgamento público e justo.      

 

5.5.2. PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E 

POLÍTICOS DE 1966 

 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi 

aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas 16 de dezembro de 1966, 

mas só entrou em vigor após dez anos, em 1976. 
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No Brasil só foi aprovado em 12 de dezembro de 1991, 

pelo Decreto Legislativo nº 266, que foi promulgado através do Decreto nº 

592 de 6 de julho de 1992. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

possui um rol mais amplo de direitos e garantias do que a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, e  encontramos em seu artigo 14-2: 

 

“Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma 

sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua 

culpa.” 

 

Essa regra está ligada ao juízo, que deve possuir prova da 

culpabilidade suficientemente demonstrada para que considerar um cidadão 

culpado por determinado ato.        

 

5.5.3. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS 

DE 1969 

 

A Convenção América sobre Direitos Humanos conhecida 

como Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, que foi 

ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 

O princípio da presunção de inocência só foi introduzido 

de forma expressa, no nosso ordenamento jurídico após o Decreto Legislativo 
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nº 27 de 26 de maio de 1992. Antonio Magalhães Gomes Filho, Afirma sobre 

essa questão: 

“desde que o Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo 

nº 27, de 26 de maio de 1992, aprovou o texto da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica) e o Governo Brasileiro, em 25 de setembro de 1992, 

depositou a Carta de Adesão a esta Convenção, determinando-se 

seu integral cumprimento pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro 

de 1992, publicado no D.O.U de 09.11.92, pág. 15.562 e ss.”85 

 
 

O Pacto de São José da Costa Rica nos incisos I  e II do 

seu  artigo 8º, estabelece o princípio da presunção de inocência ou estado de 

inocência, em sua dimensão real, asseverando que: 

 

Inciso I - “Toda pessoa tem o direito de ser ouvida dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal, com as devidas garantias, 

competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 

por lei, na apuração de qualquer acusação penal.” 

II – “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma 

sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.” 

 

Em decorrência do disposto no § 2º do artigo 5º da 

Constituição Federal, o preceito legal acima mencionado, tem valor de norma 

constitucional, de forma que o princípio da presunção de inocência passou a 

ser assegurado no ordenamento jurídico brasileiro por duas normas, a saber, o 

                                                 
85 Antonio Magalhães Gomes Filho, O princípio da presunção de Inocência na Constituição de 1988 e na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) , São Paulo: in Revista do Advogado, AASP nº 42, 
abr/94. p. 30. 
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artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal – “ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória” – e o artigo 8º, 

inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica, supra citado. 

E, conforme assevera Antonio Magalhães Gomes Filho,  in 

verbis: 

“as duas redações se complementam, expressando os dois aspectos 

fundamentais da garantia. Diante da duplicidade de textos que 

proclamam a garantia, pode-se concluir que estão agora 

reconhecidos, ampla e completamente, todos os aspectos, não 

sendo possível negar- lhe aplicação mediante argumentos 

relacionados à interpretação meramente literal”86. 

 

Assim sendo, o princípio da presunção de inocência 

passou a ter maior amplitude, na busca de um processo penal justo, 

observador das garantias que preservam o Estado Democrático de Direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
86 Antonio Magalhães Gomes Filho, O princípio da presunção de Inocência na Constituição de 1988 e na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) , São Paulo: in Revista do Advogado, AASP nº 42, 
abr/94. p. 31. 
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6. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – PRONÚNCIA  

 

 

Na Constituição Federal de 1988 estão inseridas regras de cunho 

garantista que delimitam a atuação do Estado em respeito aos direitos 

individuais do cidadão. 

   O Código de Processo Penal de 1941, criado sob a égide da 

Constituição de 1937, contêm regramentos que, diante dessas diretrizes 

constitucionais presentes na Carta de 1988, devem ser submetidos à uma 

releitura constitucional.  

O Tribunal do Júri na Constituição Federal de 1988, foi privilegiado 

com o status constitucional de “cláusula pétrea” e presente no Título “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais do cidadão”.  

Cabe salientar que a garantia do cidadão ser julgado pelos seus pares no 

Tribunal do Júri, teve sua existência preservada no inciso IV, parágrafo 4º,  

artigo 60, como matéria impassível de ser objeto de emenda constitucional.  

Desta forma, fica evidente a importância conferida pelo legislador 

constitucional ao Tribunal do Júri, também reconhecendo sua instituição, com 

respectiva organização, previsto no inciso XXXVIII, do artigo 5º da 

Constituição Federal.   
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Dentro desse contexto, a decisão de pronúncia deve ser relida de acordo 

com os ditames constitucionais. 

 

6.1. O ARTIGO 408, “CAPUT”, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. 

 

O artigo 408, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: “se 

o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o 

seu autor, pronuncia-lo-á, dando os motivos de seu convencimento”. 

A decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória, 

examinando, assim, a admissibilidade da acusação autorizando o ingresso da 

ação penal à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. 

Segundo a orientação prática da decisão de pronúncia, vigora 

nesta fase, o princípio in dubio pro societate, favorece a sociedade, devendo o 

acusado  ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em flagrante 

violação de seus Direitos Fundamentais  

Os requisitos da decisão de pronúncia são a existência da 

materialidade  do crime e os indícios de autoria, que serão novamente 

abordados, agora sob visão mais crítica, de maneira a confrontá-lo com o 

princípio da presunção da inocência. 
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A palavra crime, segundo Vicente Greco Filho, por muito tempo 

equivaleu a fato, significando materialidade, no sentido de “alteração objetiva 

da natureza”.  

Entretanto, com a evolução do direito penal, em especial, “a 

partir da teoria finalista da ação, que incluiu o dolo e a culpa no tipo”, passou, 

o crime, a ser definido com um sentido mais abrangente do que simples fato.  

Hodiernamente é neste sentido mais amplo que se define 

“crime”, impondo, por conseguinte, o dever do juiz, quando da decisão de 

pronúncia, de considerar a prova da existência do crime não apenas quanto à 

materialidade, mas também quanto aos outros elementos que o integram87. 

Assim, são condicionantes da decisão de pronúncia, a autoria e a 

materialidade, ambas, respeito ao delito, que é um dos pólos da adequação 

típica, exigindo a necessidade de prova segura, inflexível, condizente com a 

realidade, acima dos indícios, estes eficientes, se expressivos, para a 

identificação da prova da autoria nos limites do momento procedimental da 

pronúncia88.  

De forma que somente será possível a prolação da decisão de 

pronúncia quando houver pleno conhecimento do delito, da certeza de sua 

realidade. 

                                                 
87 Vicente Greco Filho Questões polêmicas sobre a pronúncia, in Tribunal do Júri: Estudo sobre as mais 
democrática instituição jurídica brasileira, São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999. p.123-124. 
88 Hermínio Alberto Marques Porto, Júri: procedimento e aspecto do julgamento, questionário, 6ª ed. amp.e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 73. 
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Quanto ao requisito da autoria, exige-se indícios suficientes, 

como aponta Mittermaier “provas artificiais não objetivas, vindas da 

coordenação racional de pontos informativos é, o indício, um fato que, 

estando em relação íntima com outro, enseja, ao analisador, formar uma 

natural relação entre os dois, chegando de um a outro”89. 

Depreende-se, pois , que os indícios suficientes de autoria, 

exigidos para a decisão de pronúncia, são aqueles que apontem o acusado 

como provável autor do delito. 

Álvaro Augusto Sagulo Borges de Aquino aponta, ao comentar 

decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro90, que a decisão de pronúncia 

traz esta decisão exigência de expressa observância do artigo 239 do Código 

de Processo Penal, que define o indício como meio de prova, significando 

impedimento para a decisão de pronúncia que requer, assim, prova da autoria, 

e, por conseqüência, dentro da sistemática desse dispositivo, que se encontra 

inserido em título que se refere à prova, fica superado o entendimento 

segundo o qual a decisão de pronúncia não exige prova de autoria para 

submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.  

José Frederico Marques entende que, na hipótese do artigo 408, 

caput, da legislação processual penal, os indícios são provas, de acordo com o 

ordenamento processual penal, sendo, porém, exigidas prova direta no 
                                                 
89 MITTERMAYER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2004. p.74. 
90 Álvaro Antônio Sagulo Borges de Aquino, A função garantidora da pronúncia, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 
119-120: “Júri. Pronúncia. Indícios de autoria. Necessidade de conjugação dos artigos 408 e 239 do Código de 
Processo Penal. Não comprovada circunstância necessária à definição do indício, impõe-se a impronúncia (TJRJ, 
Recurso em sentido estrito nº 1000.051.00530). 
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concernente à existência do crime, e prova indireta quando se trata da autoria 

(prova levior), constituindo tal fato a “verdadeira imposição de uma 

hierarquia de provas em antagonismo frontal com tudo quanto se estabeleceu 

no Código de Processo Penal, à guisa de sistema probatório”91.  

E isso porque, “uma vez que se adotou o livre convencimento, 

razão não há para tal discriminação do valor probante dos indícios e das 

provas diretas, como elementos de convicção”92. E conclui que: 

 
 
“Tendo em vista a hermenêutica sistemática que no caso se impõe 

para que se não divorcie o texto, da regra geral do princípio do 

livre convencimento e da verdade real, temos por indiscutível que 

a expressão “indícios suficientes” tem o sentido de probabilidade 

suficiente, e, não, a de simples possibilidade da autoria.  

Para a pronúncia, tem de ser certa a existência do crime e provável 

a autoria imputada ao réu. Se apenas provável a existência do 

crime, não pode haver pronúncia, e o mesmo se verifica quando 

tão-só possível a autoria que ao denunciado se atribui. 

Se os elementos de convicção constantes dos autos não 

demonstrarem, suficientemente, ser o réu suspeito da prática do 

crime, a possibilidade de futura prova, nesse sentido, obriga a que 

se decrete a impronúncia. A prova levior será, então, insuficiente 

para demonstrar a probabilidade da autoria, embora indique ser ela 

possível93”. 

 

 

                                                 
91 José Frederico Marques, Encerramento da formação da culpa, in Estudos de direito e processo penal em homenagem a Nélson 
Hungria, 1ª. ed. São Paulo: Forense, 1962. p. 127. 
92 Ibidem, p. 127. 
93  Ibidem, p. 129. 
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Nesse sentido, manifesta-se Joaquim Canuto Mendes de 

Almeida, afirmando a importância da instrução prévia: 

 

“a instrução prévia é, em geral, o inquérito judiciário destinado a 

descobrir todas as circunstâncias, reunir todos os documentos e 

provocar todas as medidas conservatórias necessárias, quer à 

segurança dos fatos incriminadores, quer à segurança da ação da 

justiça. É a instrução preliminar uma instituição indispensável à 

justiça penal. Seu primeiro benefício é proteger o inculpado (...). É 

uma das mais fortes garantias de defesa (...). É complemento do 

processo preparatório que aprecia e que tira todas as 

conseqüências legais, firmando todos os elementos de decisão, 

todas as presunções, todos os motivos. Se assim protegem o 

inculpado contra as imputações temerárias, caluniosas ou 

infundadas, é para a justiça um meio de caracterização precisa dos 

fatos e da moralidade das ações94”. 

 

 
Assinala,  finalmente, que dentre os fins da instrução preliminar, 

encontra-se o de “estabelecer se é caso de mandar a julgamento o 

imputado”95.  

Diante do que, se não provada, na fase de instrução ou de 

formação da culpa, a autoria do delito, repita-se, é dever do juiz impronunciar 

o réu, ao invés de remetê-lo à apreciação do júri.  

A importância da decisão de pronúncia, pois sobre o prisma de 

seu efeito saneador, desempenha ela a função garantidora do processo, 

                                                 
94 Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Princípios fundamentais do processo penal, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973. p. 11. 
95 Ibidem, p. 13. 



 85 

evitando que seja o acusado submetido a um julgamento injusto e, ao mesmo 

tempo, garante ao Estado o exercício do jus puniendi. 

Em atenção a essa função garantidora do processo penal é que se 

pode criticar o princípio do in dubio pro societate, como vigente nesta fase 

processual. E isso porque a lei, em face do sistema acusatório, exige 

elementos razoáveis quanto a autoria96. 

Sérgio Moraes Pitombo, esclarece que a expressão in dubio pro 

societa fere o princípio da presunção de inocência; 

 
 

“É fácil, na seqüência, perceber que a expressão in dubio pro 

societate não exibe o menor sentido técnico. Em tema de direito 

probatório, afirmar-se, “na dúvida, em favor da sociedade” 

consiste em absurdo lógico jurídico. Veja-se: em face da 

contingente dúvida, sem remédio, no tocante à prova – ou melhor, 

imaginada incerteza – decide-se em prol da sociedade. Dizendo de 

outro modo: se o acusador não conseguiu comprovar o fato, 

constitutivo do direito afirmado, posto que conflitante despontou a 

prova, então se soluciona a seu favor, por absurdo. Ainda que não 

provou ele o alegado, em face do acusado, deve decidir-se contra o 

último. Ao talante, por mercê judicial o vencido vence, a pretexto 

de que se favorece a sociedade: in dubio contra reum. 

                                                 
96 CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
AUTORIA. VÍCIO NÃO VISLUMBRADO.Somente quando evidente a inexistência de crime ou a ausência 
de indícios de autoria , em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, tão-
somente assim, o Julgador pode deixar de pronunciar o réu. 
Constatada a materialidade do delito doloso e diante das evidências da autoria, cabe ao Tribunal do Júri, cuja 
competência é prevista na Constituição Federal, decidir acerca da culpabilidade do  acusado, e da existência 
de provas suficientes à sua condenação. (HC 52225, Rel. Min. GILSON DIPP, j. 15-08-2006, DJU 
18.09.2006 p. 341). 
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Só o exagero positivismo jurídico – quase desaparecido – pode 

tolerar o sério mal-entendido. O fenômeno processual mantém-se: 

a acusação não suportou o ônus probandi. 

Subjacente à assertiva in dubio pro societate acha-se o vedado 

procedimento de ofício e a quebra da denominada presunção da 

inocência (artigos 5º, inciso LVII, e 129, inc iso I, da Constituição 

da República)97.” 

 

 

Sobre a inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate, 

também se manifesta Evandro Lins e Silva, no sentido de que a doutrina mais 

recente está entendendo inaplicável, no caso de competência do tribunal do 

júri, a adoção deste brocado, por ser incerto e ambíguo, prosseguindo que é 

ele: 

 
“inteiramente inaplicável, porque não se pode contrapor o genérico 

direito da sociedade a expresso direito individual de qualquer 

membro e componente dessa mesma sociedade. O raciocínio não é 

lógico. Sobretudo agora, quando estamos formalmente em pleno 

domínio do regime neoliberal, em que o respeito aos direitos 

individuais é verdadeiro dogma, que não pode ser alijado na sua 

aplicação ou suplantado por apenas aparente resíduo estatista, de 

que está impregnado o novo Direito Penal e Processual Penal, pela 

notória fonte de que se nutriu: a legislação fascista italiana. Não há 

dúvida que essa influência vem de mais longe, da mesma origem 

italiana, em fase deveras brilhante, que foi a Escola Positivista 

italiano, cujo corifeu – Enrico Ferri – era confessadamente 

socialista, antes de melancólica apostasia. Sem conduzir a 

discussão para posições teóricas, mas no atendo à legislação 

                                                 
97 Sérgio de Moraes Pitombo, Pronúncia: e o “in dubio pro societate”, São Paulo: In Revista da Escola 
Paulista da Magistratura, ano 4, nº 1, jan-jun/2003. p. 13. 
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vigente, parece-nos irrecusável que a matéria, na doutrina e na 

jurisprudência mais recente e mais prestantes, está desfazendo a 

velha interpretação, mítica, anacrônica, serôdia e ultrapassada. A 

nossa modesta opinião sempre foi, mesmo na vigência das 

Constituições anteriores à de 1988, a de que a dúvida sobre a 

autoria, a co-autoria e a participação no delito, jamais pode levar 

alguém ao cárcere ou à ameaça da condenação por um júri de 

leigos, naturalmente influenciável por pressões da opinião pública 

e trazendo o aval de sentença de pronúncia rotineiras. O juiz lava a 

mão como Pilatos e entrega o acusado (que ele não condenaria) 

aos azares de um julgamento no Júri, que não deveria ocorrer, pela 

razão muito simples de que o Tribunal de Jurados só tem 

competência para julgar os crimes contra a vida quando existe a 

prova de autoria ou participação do réu e não está demonstrada 

nenhuma excludente ou justificativa”98. 

 

 

José Roberto Antonini, afirma que seria absurdo que um direito e 

uma garantia constitucional pudessem resultar em prejuízo àquele em 

benefício do qual foram instituídos, não podendo o artigo 408, caput, ser 

interpretado literalmente. 

O princípio em questão não passa de uma frase de efeito, sem 

qualquer laço com o nosso ordenamento jurídico positivo que, de um lado, 

determina a absolvição do réu quando inexistirem provas suficientes para 

embasarem uma sentença condenatória (artigo 386, inciso VI, do Código de 

Processo Penal), de outro, tem-se o artigo 5º, inciso XXXVIII, da 

                                                 
98 Evandro Lins e Silva, Sentença de Pronúncia, São Paulo: In Grupo Brasileiro Associação Internacional de 
Direito Penal -  AIDP, ano 8- nº100- março/2001 . p. 1-2  
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Constituição Federal, que se encontra no título dos Direitos e Garantias 

Fundamentais. 

Estão consagrados, como princípios norteadores da instituição do 

Júri, a plenitude de defesa e a soberania dos veredictos, disso resulta, quando 

procura a conciliação desses dispositivos com o enunciado contido no artigo 

408, caput, do Código de Processo Penal, inconcebível a aplicação do in 

dubio pro societate. 99 

 

6.2. PARALELO DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL COM A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

As normas da Constituição Federal projetam-se sobre todo o 

sistema jurídico, alterando-lhe os critérios de validade, princípios e valores, 

gerando os seguintes efeitos100: 

A Constituição Federal de 1988 revoga globalmente a 

constituição anterior (revogação do sistema); As novas normas 

constitucionais, advindas de emenda ou revisão, revogam normas 

constitucionais em contrário, anteriores. 

                                                 
99 José Roberto Antonini, Requisitos da pronúncia. A autoria do crime , São Paulo: In Revista dos Tribunais/ 
Fasc. Pen, ano 87, v. 756, out. 1998. p. 465-466. 
100 Oswaldo Luiz Palu, Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos, 2ª ed. ver., amp. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 78. 
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 A nova constituição produz novação em relação à normas 

anteriores, não desconformes com ela, o que se denomina de recepção; As 

normas constitucionais novas revogam normas infraconstitucionais com elas 

incompatíveis. 

Assim é que, partindo da premissa de que somente uma 

Constituição pode vigorar num país em um determinado momento, tem-se 

que a constituição superveniente revoga, globalmente o direito anterior. 

 De forma que a legislação infraconstitucional que não estiver em 

desacordo com a nova ordem constitucional é por ela recepcionada, ou seja, é 

admitida como válida e, por conseguinte, o que estiver em desacordo com esta 

nova ordem, é revogada, ou não recepcionada. 

A legislação infraconstitucional, ao ser recepcionada pela nova 

constituição, recebe a natureza que a nova ordem reservou à matéria por ela 

tratada, implicando que o direito processual penal é o direito constitucional 

aplicado. 

Conclui-se, pois, que uma nova ordem não destrói todo o direito 

infraconstitucional anterior, há, sim, uma novação do direito anterior – o que 

alguns entendem como recepção – que, na verdade, é a mudança no seu 

fundamento de validade, ou seja, as normas continuam apenas com força 

jurídica.  

Isso significa que o novo ordenamento constitucional acarreta, 

como conseqüências, as seguintes: os princípios gerais de todos os ramos do 
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direito passam a ser aqueles previstos na Constituição Federal vigente, 

explícitos e implícitos; as normas legais e regulamentares devem ser 

interpretadas em face da nova ordem; as normas contrárias à Constituição 

Federal, mesmo em relação às normas programáticas, não subsistem101. 

De forma que a revogação das leis inferiores e anteriores tem 

efeito de revogação simples, ou seja, “a lei posterior constitucional não torna 

inconstitucional a constituição anterior, revoga-a; revoga também leis 

inferiores, anteriores, nela fundada, e, agora, incompatíveis com o novo 

texto”102.  

Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 408 do 

Código de Processo Penal e a incompatibilidade com a Carta da República de 

1988: 

SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ROL DOS CULPADOS - 

LANÇAMENTO DO NOME DO ACUSADO. Sem adentrar o 

exame da inutilidade pratica do vetusto procedimento, considerado 

o interesse do Estado, exsurge a incompatibilidade com a Carta da 

Republica de 1988, no que preceitua que "ninguém será 

considerado culpado ate o transito em julgado de sentença penal 

condenatória" - inciso LVII do artigo 5. O principio da não-

culpabilidade revela a ausência de recepção do preceito - parte do 

par. 1. do artigo 408 do Código de Processo Penal - no que 

impunha, como conseqüência da sentença de pronuncia, o 

lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Precedente: 

habeas-corpus n. 69.696-1/SP, relatado pelo Ministro Celso de 

                                                 
101 Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, 3ª ed. ver. e  atual., Coimbra: Editora Coimbra, 1991. p. 
242 e ss. 
102 Oswaldo Lu iz Palu, Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos, 2ª ed. ver., amp. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 225. 
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Mello perante o Pleno, com decisão unânime publicada no Diário 

da Justiça de 1 de outubro de 1993.”103  

 

 
Incontroverso é que a Constituição Federal assume o vértice do 

ordenamento jurídico, sendo a ela submetidas todas as normas 

infraconstitucionais, tornando ineficazes aquelas que com ela se contrapõem. 

Celso Ribeiro Bastos sobre a Constituição enquanto regramento 

maior do Estado Democrático de Direito: 

 

“Uma constituição nova instaura um novo ordenamento jurídico. 

Observa-se, porém, que a legislação ordinária comum continua a 

ser aplicada, como se nenhuma transformação houvesse, com 

exceção das leis contrárias à nova Constituição. Costuma-se dizer 

que as leis anteriores continuam vá lidas ou em vigor. Muitas vezes 

isto é previsto na Constituição nova, mas, ainda que o texto seja 

omisso, ninguém contesta o princípio. Como explica a 

concordância, se afinal de contas o princípio parece contradizer a 

verdade jurídica segundo a qual todas as leis ordinárias derivam a 

sua validade da própria Constituição? De fato, elas perdem o 

suporte de validade que lhes davam a Constituição anterior. 

Entretanto, ao mesmo tempo, elas recebem novo suporte, novo 

apoio, expresso ou tácito, da Constituição nova. Este é o fenômeno 

da recepção, similar a recepção do Direito Romano na Europa. 

Trata-se de um processo abreviado de criação de normas jurídicas, 

pelo qual a nova Constituição adota as leis já existente, com ela, 

compatíveis, dando-lhes validade, e assim evita o trabalho quase 

impossível de elaborar uma nova legislação de um dia para o 

                                                 
103 HC 73004/GO; Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03/10/1995, DJU 17/11/95 
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outro. Portanto, a nova lei não é idêntica à lei anterior; ambas têm 

o mesmo conteúdo, mas a nova lei tem seu fundamento na nova 

Constituição; a razão de sua validade é, então, diferente 

Do exposto, se constata que há uma diferença entre a lei 

constitucional anterior e a lei ordinária também anterior. Com a 

entrada em vigor da Constituição, cessa a eficácia da norma 

constitucional, o mesmo não se dando com a legislação ordinária 

anterior, a qual não cessa de viger, embora o novo fundamento de 

validade venha informado pelos princípios materiais da nova 

Constituição. O único obstáculo a transpor é não ser contrário à 

nova Constituição. Dá-se, portanto, uma novação, o que significa 

que as normas ordinária são recepcionadas pela nova ordem 

constitucional e submetidas a um novo fundamento de validade. 

Entendemos que esta idéia de novação apresenta três corolários 

principais: em primeiro lugar, todos os princípios gerais de 

quaisquer ramos do Direito passam a ser aqueles constantes da 

nova Constituição. Em segundo lugar, todos os demais dados 

legais e regulamentares têm de ser reinterpretados à luz da nova 

Constituição, a fim de se porem conformes com as suas normas e 

princípios. Em terceiro lugar, as normas contrárias à Constituição 

não recepcionadas, mesmo que sejam contrárias as normas 

programáticas e não ofendam a nenhuma preceptiva 104”. 

 
 
 

 No artigo 408, caput, do Código de Processo Penal, ocorreu uma 

novação, significando que sua recepção pela Carta da República, impõe a 

submissão a um novo fundamento de validade. 

                                                 
104 Celso Ribeiro de Bastos, Curso de direito constitucional, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 114-115. 
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A corroborar essa afirmativa, Candido Rangel Dinamarco105 

afirma ser o objetivo da tutela constitucional do processo assegurar a 

conformação dos institutos do direito processual. 

E o seu funcionamento aos princípios que originam da própria 

ordem constitucional, devendo ele ser o espelho e salvaguarda dos valores 

individuais e coletivos que a ordem constitucional vigente entende de tutelar: 

não podem, os princípios nela compreendidos, ter no presente a mesma 

extensão e significado de outros tempos e regimes políticos, apesar de 

eventualmente inalterada a formulação verbal.  

E prossegue, no que concerne aos princípios: 

 
“O que há de perene nos princípios é a idéia-mestra que cada um 

contém: e eles são sujeitos a variações histórico-culturais e 

políticos no tempo e no espaço, no tocante à sua extensão e à 

interpretação que merecem dentro de cada sistema constitucional. 

A inalterabilidade histórica das estruturas e instituições sociais 

atinge também os princípios constitucionais do processo, que 

assim não podem ser rigorosamente considerados sub specie 

aeternitatis (...). 

No contexto da sensibilidade do sistema processual aos influxos e 

mutações da ordem constitucional é que se situam as propostas e 

as “ondas” renovatórias do processo, pois é natural que o 

instrumento se altere e adapte às mutantes necessidades funcionais 

decorrentes da variação dos objetivos substanciais a perseguir106. 

 

 
                                                 
105 Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo , 11ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 27 - 33. 
106 Ibidem p.  33-37. 
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Assevera, mais, que a ordem processual mostra-se 

ordinariamente mais morosa que a Constituição, na evolução gradual segundo 

a interpretação dinâmica (sociológica) dos textos. 

Sendo a causa mais aguda desse retardamento o preconceito 

consistente em considerar o processo como “mero instrumento técnico e o 

direito processual como ciência neutra em face das opções axiológica do 

Estado”, todavia essa “neutralidade ideológica e, na realidade, sobrecarga de 

posturas ou institutos conservadores”107. 

Evidenciado, a necessidade de uma nova leitura do dispositivo 

em comento, com o intuito de buscar o sentido, a dimensão, o valor e a feição 

que o faça conforme e harmônico com o quadro normativo vigente. 

Desta forma a coexistir com os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, exigências de 

fundamentação das decisões do dispositivo supra citado.  

Em decorrência do que, deve o intérprete afastar o anacrônico 

brocado in dubio pro societate, para afirmar que, sendo o Tribunal do Júri 

uma garantia individual e sendo inadmissível a condenação sem prova. 

Nesse tribunal, o réu só pode ser submetido quando bem provada 

a sua responsabilidade, sem que se deixe pairar dúvida acerca de que a 

condenação se imponha. 

                                                 
107 Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo , 11ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2003. p.39. 
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Ainda, não se nega que o Tribunal do Júri seja o juiz natural dos 

crimes dolosos contra a vida, mas que apenas o será nos “casos em que a 

garantia de liberdade esteja preservada pela triagem feita pelo juiz togado na 

primeira fase, que deverá impronunciar ou absolver sumariamente, ainda que 

não prevista expressamente a hipótese no Código de Processo Penal”108.  

Vicente Greco Filho aponta que, não se pode esquecer que a 

apreciação que o juiz faz na pronúncia atualmente é muito mais ampla que 

aquela realizada há 40 anos atrás, haja visto que deve ele hoje considerar a 

prova da existência do crime não apenas quanto a materialidade, mas também 

quanto aos outros elementos que o integram, a saber o dolo e a culpa. 

Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal entende ser indiscutível 

que compete ao juiz togado o exercício da função de garantia do devido 

processo legal no procedimento do júri, declarando que é inimaginável que 

aquela instituição coubesse essa tarefa, pois entende que: 

 
“para que o júri se consolide como instituição democrática da 

justiça, é preciso que o juiz togado, desde o limiar da ação penal, 

assuma suas funções de juiz natural e garante, de modo a impedir 

o perigoso alargamento da doutrina da Lei e da Ordem que hoje se 

vê vinculado quase que de maneira irresponsável no júri à margem 

do vale-tudo processual109”. 

 

 

                                                 
108 Vicente Greco Filho, Questões polêmicas sobre a pronúncia, , in Tribunal do Júri: Estudo sobre a mais 
democrática instituição jurídica brasileira , São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 120. 
109 Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal, Homicídio qualificado e procedimento do júri, São Paulo: In 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, out-dez 2000, p. 118. 
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Há que se ter em mente, ainda, que a função da decisão de  

pronúncia é a de impedir que um inocente seja submetido aos riscos do 

julgamento social, irrestrito e incensurável, bem como das inquestionáveis 

perdas sofridas pelo acusado em sua alta-estima, a marginalização social a ser 

enfrentada mesmo que sobrevenha a absolvição. E a corroborar este 

entendimento era a posição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida: 

 
“O mal causado pela ação penal deixada ao arbítrio dos acusadores 

seria, nos casos de absolvição, uma injustiça. Bens materiais e 

morais, fama, honra, dignidade, teriam sofrido danos irreparáveis e 

exclusivamente causados pela faculdade discriminatória da 

calúnia, da mentira, da leviandade, da extorsão, docilmente 

servidas pelo trabalho penoso, inútil aos próprios fins, do poder 

público. 

Cautelas defensivas contra esses abusos são as cominações de 

direito civil e de direito penal, destinadas ao ressarcimento dos 

danos e à punição dos autores de queixa e denúncias 

improcedentes, culposas ou dolosas. Outras garantias de análoga 

finalidade registra a história do processo. 

Havidas que foram tais medidas cíveis, criminais e processuais 

como pouco eficazes ou de óbvia inconveniência, por 

considerarem males consumados e não males pendentes, ou por 

acarretarem, muitas vezes maior mal do que o combatido, foi 

sempre lembrada e adotada outra cautela, mais oportuna nos juízos 

de acusação e na instrução preliminar preventiva110”. 

 

 

 
                                                 
110 Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Princípios fundamentais do processo penal , São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1973. p. 18-19. 
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7. CONCLUSÃO 

 

1- O Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição 

Federal de 1988, teve o reconhecimento e a proteção dos direitos 

fundamentais, sendo seu núcleo essencial a dignidade da pessoa humana. 

 2- O ordenamento jurídico deve ser um instrumento de harmonia 

entre sistema positivo e os  fundamentos do Estado Democrático de Direito no 

exercício da pretensão punitiva.  

3- A concretização da dignidade da pessoa humana deve ser 

fonte informadora da ordem jurídica, para que o Direito Processual Penal seja 

o Direito Constitucional aplicado.  

4- O Código de Processo Penal é instrumento de defesa da 

liberdade do cidadão e não exclusivamente de defesa social.  

5- O direito de punir estatal deve ser legitimado pela ponderação 

entre os interesses do réu, da vítima e da acusação. 

6- Na avaliação do sistema penal e processual penal,  a dignidade 

da pessoa humana torna-se um elemento indispensável de hermenêutica, 

como concretização do sistema punitivo constitucionalizado. 

7 - O princípio da presunção de inocência deve ser elevado à 

condição de dogma constitucional em decorrência da observância da 

dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito 

brasileiro. 
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 8 -  O estado de inocência preserva o cidadão,  não podendo ser 

considerado objeto do jus puniendi, nem ter tratamento incompatível com os 

direitos e garantias inerentes na relação processual penal. 

9 - O princípio da presunção de inocência importa em dupla 

interpretação: no que concerne à prova, quando guarda estrita relação com  

princípio do in dubio pro reo, de incidência probatória; e no que se refere ao 

status libertatis, identificando a excepcionalidade  da imposição de restrição à 

liberdade do acusado. 

10 - O princípio do in dubio pro reo  é o componente substancial 

do estado de inocência, como um dos instrumentos processuais previstos para 

a sua respectiva preservação. 

11 – A decisão de pronúncia está descrita no caput do artigo 408 

do Código de Processo Penal brasileiro, onde o magistrado deverá pronunciar 

o réu, quando estiverem presentes indícios satisfatórios de autoria e de prova 

da materialidade de crime doloso contra a vida. 

12 – Não estando demonstrada de forma suficiente a autoria da 

prática do crime, o magistrado deverá impronunciar o acusado com 

fundamento no in dubio pro reo, e não remetê-lo ao Tribunal de Júri.  

13 – Com a função garantidora da pronúncia e os direitos e 

garantias constitucionais, não se justifica a utilização do princípio do in dubio 

pro societate, por ser incerto e ambíguo.  
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14 – O caput do artigo 408 do Código de Processo Penal deve 

ser submetido a uma releitura, como decorrência lógica, vez que é anterior à 

Carta da República de 1988. 

15 – Deve haver uma adequação dos institutos do Direito 

Processual Penal com os princípios constitucionais, uma vez que seu escopo 

fundamental é a preservação dos valores individuais e coletivos no Estado 

Democrático de Direito brasileiro. 
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